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ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosentase komposisi
kimia pada spesimen baja tahan karat 202 serta struktur mikro,  harga impact
dan harga uji tarik hasil las baja tahan karat 202 dengan Post Weld Heat
Treatment 900C pada variasi proses quenching, annealing dan normalizing.

Material yang diteliti adalah baja tahan karat seri 202. Benda uji
menggunakan dilakukan masukan panas sesudah las (PWHT) 900 C
selama 1 jam dengan variasi pendinginan yaitu air, dapur dan  udara.
Pengujian yang dilakukan adalah : pengujian komposisi kimia,  pengujian
struktur mikro,  pengujian tarik dan pengujian impact.

Hasil uji komposisi kimia diketahui material jenis baja tahan karat
austenitik,  kadar besi (Fe) = 72,6 %,  khrom (Cr) = 17,6 %, mangan (Mn) =
10,0 % dan nikel (Ni) = 4,01 % . Struktur mikro didapatkan fasa : austenit,
ferit dan karbida khrom. Untuk spesimen PWHT 900C + quenching struktur
butir yang paling halus dan sedikit karbida khrom.  Pada spesimen PWHT
900C + normalizing didapatkan struktur butir paling kasar dan terbentuk
karbida khrom.  Sedangkan spesimen PWHT 900C + annealing struktur
butirnya agak kasar dan lebih banyak karbida khrom. Dari pengujian tarik
didapatkan harga kekuatan tarik maksimum rata-rata dari tertinggi menuju
terendah,  yaitu : spesimen PWHT 900C + annealing (55,35 kg/mm2),
spesimen PWHT 900C + normalizing (37,55 kg/mm2) dan terendah pada
spesimen PWHT 900C + quenching (532,56 kg/mm2). Pengujian impact
didapatkan harga impact rata-rata tertinggi pada spesimen PWHT 900C +
quenching sebesar 0,527 J/mm2.  Untuk spesimen PWHT 900C + annealing
sebesar 0,497 J/mm2.  Dan harga impact rata-rata terendah pada spesimen
PWHT 900C + normalizing sebesar 0,299 J/mm2.
Kata-kata kunci : las SMAW,  baja tahan karat, post weld heat treatment,
quenching, annealing, normalizing

PENDAHULUAN
Dengan berkembangnya

teknologi telah dihasilkan baja dengan
berbagai jenis sesuai dengan fungsi
atau tujuan pemakaian. Salah satunya
adalah baja tahan karat stainless steel.
Baja ini termasuk baja paduan yang
tahan terhadap korosi dan tahan pada
suhu tinggi maupun rendah. Bahan ini
banyak digunakan pada reaktor atom,

turbin, mesin jet, pesawat terbang, alat
rumah tangga dan juga industri
pengolahan obat dan makanan. Di
samping itu baja ini juga mempunyai
ketangguhan dan sifat mampu mesin
yang cukup (Surdia ; 1987).

Pada umumnya struktur mikro
baja tergantung dari kecepatan
pendinginannya dari suhu daerah
austenit sampai suhu kamar. Karena
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perubahan struktur ini dengan
sendirinya sifat-sifat mekanik yang
dimiliki juga akan berubah. Hal yang
sama juga terjadi pada proses
pendinginan baja setelah mengalami
proses pengelasan. Dengan kecepatan
pendinginan yang berbeda sifat
mekanik yang terjadi juga akan
berbeda (Wiryosumarto ; 2004).

Pengelasan semua baja tahan
karat akan mengalami penggetasan
dan peretakan akibat proses
pemanasan dan pendinginan. Untuk
baja jenis austenit misalnya, pada
pendinginan lambat dari 680 ºC sampai
480 ºC akan terbentuk karbida khrom
yang mengendap di antara butir
austenit. Endapan tersebut terbentuk
pada suhu sekitar 650 ºC, dan
menyebabkan penurunan sifat tahan
karat dan sifat mekaniknya
(Wiryosumarto ; 2004).

Berdasarkan petunjuk di atas lalu
bagaimana jika dilakukan pendinginan
secara lambat setelah Post Weld Heat
Treatment (PWHT) pada temperatur
900 C dalam oven atau dengan udara
? Apakah karbida khrom yang
terbentuk akan lebih sedikit?
Bagaimana pula dengan dampak pada
struktur mikro, impact dan tarik pada
baja tersebut jika dilakukan
pendinginan cepat (dengan media air) ?

TINJAUAN PUSTAKA
Delvi Sukandar (2005) melalui

penelitian pengaruh unsur khrom (Cr)
dan variasi temperatur udara pada
proses pengelasan terhadap sifat fisis
dan mekanis baja tahan karat AISI 304
menunjukkan bahwa adanya unsur Cr
yang besar (26,08 %) menyebabkan
terbentuknya fasa austenit dan karbida
khrom,  sehingga fasa ferit tidak
terbentuk,  selain itu fasa karbida
khrom menaikkan harga kekerasan.
Kenaikan harga kekerasan

menyebabkan naiknya kegetasan.
Pengaruh unsur khrom (Cr) pada waktu
pengelasan yang dilakukan antara
malam dan siang hari diperoleh sifat
fisis dan mekanis yang berbeda.

Ediyanto (1989),  meneliti tentang
efek panas pada sambungan las baja
tahan karat 304 sebagai evaluasi sifat
mekanis poros kemudi kapal laut,
mengenai efek panas pada sambungan
las baja tahan karat 304 sebagai
simulasi untuk mengetahui penyebab
kerusakan poros  kemudi kapal laut.
Material dipanaskan dalam tungku
pada suhu 600 C,  700 C,  800 C,
900 C dan 1000 C masing-masing
selama 2 jam.  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada suhu 800
C- 900 C kekerasan baja tahan karat
304 meningkat dan pada 1000 C
kekerasan menurun.

Chandra Dewa Utama (2004)
dalam penelitian analisa  proses
quenching pada stainless steel seri 304
produk di pasaran. Uji komposisi kimia,
dengan melihat adanya unsur paduan
yang  cukup dominan yaitu
mengandung 18,212% Cr, 8,740% Ni.
Pada spesimen sebelum heat treatment
mempunyai harga kekerasan (VHN)
207,5 kg/mm2. Setelah perlakuan
panas pada suhu 9500 C diquenching
di air mempunyai harga kekerasan
(VHN) 156,1 kg/mm2 dan diquenching
di es mempunyai harga kekerasan
(VHN) 166,9 kg/mm2. Sedangkan
spesimen pada suhu pemanasan 10000

C diquenching di air mempunyai harga
kekerasan (VHN) 146,9 kg/mm2 dan
diquenching di es mempunyai harga
kekerasan 151,45 kg/mm2. Sedangkan
spesimen pada suhu pemanasan 10500

C diquenching di air mempunyai harga
kekerasan (VHN) 135,9 kg/mm2 dan
diquenching di es mempunyai harga
kekerasan (VHN) 134,6 Kg/mm2. untuk
hasil foto struktur mikro semua
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speSimen memperlihatkan adanya
butiran-butiran hitam (perlit), butiran-
butiran putih (ferit) dan ada juga bintik-
bintik hitam (chromium). Ukuran
butiran-butiran bertambah besar
setelah perlakuan panas. Karbida pada
spesimen tanpa perlakuan panas
terlihat lebih banyak dibanding dengan
spesimen dengan perlakuan panas.
Spesimen yang mempunyai jumlah
karbida lebih banyak, mempunyai
harga kekerasan lebih tinggi.
Berdasarkan uji kekuatan tarik, didapat
harga kekuatan tarik untuk spesimen
tanpa perlakuan panas dengan harga
342,67 N/mm2 lebih tinggi dibanding
dengan heat treatment. Sedangkan
setelah perlakuan panas pada suhu
10000 C diquenching di es harga
kekuatan tarik paling rendah yaitu
305,83 N/mm2. Sehingga kekuatan tarik
sebelum di heat treatment lebih
meningkat / tinggi daripada setelah di
perlakuan panas.

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk
1. Mengetahui komposisi kimia

penyusun material uji.
2. Mengetahui  fasa struktur mikro

spesimen.
3. Mengetahui harga impact spesimen.
4. Mengetahui kekuatan tarik dan

regangan plastik spesimen.

BATASAN MASALAH
1. Material yang diteliti adalah baja

tahan karat 202.
2. Proses pengelasan yang digunakan

adalah las busur terbungkus SMAW
(shielded metal arc welding).

3. Spesimen las divariasikan menjadi 3
perlakuan :
- Post Weld Heat Treatment

(PWHT) di dalam tungku (furnace)
900 C selama 1 jam dilanjutkan
quenching air

- Post Weld Heat Treatment (PWHT)
di dalam tungku (furnace) 900 C
selama 1 jam dilanjutkan
pendinginan dapur (annealing)

- Post Weld Heat Treatment (PWHT)
di dalam tungku (furnace) 900 C
selama 1 jam dilanjutkan
pendinginan udara (normalizing).

3. Karena sangat banyaknya sifat khas
yang dimiliki bahan logam maka
untuk sifat-sifat bahan yang diambil
adalah sifat fisis dan sifat mekanis,
melalui pengujian yaitu :

- Pengujian komposisi kimia
- Pengujian struktur mikro
- Pengujian impact
- Pengujian tarik

DASAR TEORI
Stainless Steel

Stainless steel atau baja tahan
karat merupakan baja yang mempunyai
sifat dan karakter yang tidak dimiliki
oleh baja paduan lain, yaitu ketahanan
terhadap korosi dan oksidasi. Sifat dan
karakter yang menguntungkan ini
didapat dari unsur paduan utama dari
stainless steel yaitu chromium. Dengan
sifatnya yang tahan terhadap korosi
dan oksidasi, maka stainless steel
banyak dimanfaatkan dalam bidang
industri kimia dan pembangkit tenaga.

Las Busur Listrik Elektroda
Terbungkus / Shielded Metal Arc
Welding (SMAW)

Las busur elektroda terbungkus
atau Shielded Metal Arc Welding yang
disingkat SMAW, merupakan proses
pengelasan yang banyak digunakan
pada saat ini. Pada proses pengelasan
ini kawat las elektroda dibungkus
dengan fluks sebagai penghalan
oksidasi saat pengelasan. Dalam
beberapa bahan fluks ada yang tidak
dapat terbakar, tetapi membentuk gas
yang menjadi pelindung logam cair dan
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memantapkan busur. Karena panas
yang dihasilkan dari busur listrik
tersebut tinggi maka logam induk dan
ujung elektroda mencair dan kemudian
membeku bersama. Proses
pemindahan logam elektroda terjadi
pada saat ujung elektroda mencair dan
membentuk butir-butir yang terbawa
oleh arus busur listrik yang terjadi. Bila
arus listrik yang digunakan besar maka
butiran logam cair yang terbawa
menjadi halus.

METODOLOGI PENELITIAN
A. Diagram alir penelitian

Untuk mempermudah dalam
melakukan penelitian, maka penulis
membuat suatu diagram alir penelitian.

Gambar 1. Diagram alir penelitian

B. Penyiapan Spesimen Uji
Material berupa pelat dengan

ketebalan 3 mm biasa dipakai untuk
konstruksi mesin dan mudah dilas.
Bahan ini didapatkan dengan cara
pembelian melalui pedagang baja di
Semarang.

Gambar 2. Baja tahan karat AISI 202

C. Proses Pengelasan
Langkah awal dengan membersihkan
material awal dari oksidasi sisa,
misalnya : oli, kotoran,  minyak,  debu,
dan sejenisnya karena diharapkan
pengelasan dilakukan dengan baik.
1. Pemotongan
Dilanjutkan dengan pemotongan pelat
baja stainless steel austenitik dengan
gergaji mesin serta dilakukan
penjagaan atas panas dengan
memberikan pendingin menggunakan
cairan pendingin yang diharapkan
supaya tidak terjadi perubahan sifat
mekanis dan struktur material.
Langkah seterusnya adalah pembuatan
sambungan (kampuh) V.
2. Pengelasan
Setelah pemotongan dan pembuatan
kampuh (chamfer),  maka proses
selanjutnya adalah pengelasan.
Pengelasan yang menggunakan
pengelasan jenis SMAW,  dengan
urutan pendepositan lurus dimulai dari
satu ujung ke ujung yang lain pada
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sambungan,  dengan posisi 1G/PA
(Down Hand).
3. Pembuatan benda uji
Proses pemotongan dilakukan setelah
pengelasan untuk membuat benda uji.
Untuk pengujian kekerasan dan
struktur mikro, benda uji harus
mempunyai permukaan yang halus dan
rata.  Karena itulah perlu untuk
menggosok permukaan benda uji
dengan ampelas mulai dari grade yang
kasar sampai grade yang halus. Pada
uji impact dilakukan pembuatan takikan
pada benda uji yang berukuran (55  5
 10) mm,  dengan kedalaman takik 2
mm,  dengan sudut kemiringan 45.
Pembuatan benda uji impact sesuai
standarisasi ASTM E 370 (ASTM,
1992) material.
4. Post Weld Heat Treatment

(PWHT)
Proses-proses PWHT yang
diperlakukan pada baja tahan karat
austenistik,   adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Grafik spesimen las PWHT
900C, 1 jam dilanjutkan pendinginan

air

Gambar 4. Grafik spesimen las PWHT
900C, 1 jam dilanjutkan pendinginan

dapur

Gambar 5. Grafik spesimen las PWHT
900C, 1 jam dilanjutkan pendinginan

udara

D. Pengujian
1. Pengujian Komposisi Kimia

Pengujian ini bertujuan untuk
memeriksa atau mengamati prosentase
kandungan unsur-unsur paduan yang
terdapat pada benda uji. Penelitian ini
dilakukan di Politeknik Manufaktur
Ceper (POLMAN). Alat yang
digunakan untuk menguji komposisi
kimia baja (logam ferro) adalah
spektrum komposisi kimia Optical
Emission Spectrometer.

2. Pengamatan Struktur Mikro
Struktur mikro baru akan terlihat

dengan jelas apabila permukaan benda
uji sudah benar-benar rata,  halus dan
mengkilap tanpa goresan,  serta telah

T (oC)

t (menit)
27

900

30 60

90'30'

T (oC)

t (menit)

27

900

120 60

120' 180'

T (oC)

t (menit)
27

900

30 60

30' 90'
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mengalami pengetsaan yang tepat.
Pengamatan dilakukan di bawah
mikroskop Olympus Metallurgical
Microscope dengan pembesaran 100 ,
sedangkan untuk pemotretan dilakukan
dengan tambahan alat Olympus
Photomicrographic System.

3. Pengujian Tarik
Tujuan dari pengujian ini adalah

untuk memperoleh sifat- sifat mekanis
material, yaitu mengenai tegangan
maksimum, tegangan luluh dan
regangan. Sebelum dilakukan
pengujian data yang dimasukkan
adalah diameter, panjang ukur dan luas
penampang.

Mesin uji yang digunakan adalah
mesin uji tarik Universal Testing
Machine yang dihubungkan dengan
plotter. Proses pembuatan spesimen
untuk membentuk dimensi benda uji
tarik, sesuai dengan standard benda uji
tarik dari standar JIS Z 2201.

4. Pengujian Impact
Pengujian ini bertujuan untuk

mengetahui keliatan dan ketahanan
benda uji terhadap beban dinamis. Uji
impact dilakukan dalam satu kali
pukulan untuk satu benda uji.

Patahan pada spesimen
umumnya berawal dari takikan yang
ada pada spesimen uji impact itu.  Oleh
karena itu untuk mengetahui besarnya
energi impact maka dibuat takikan pada
spesimen. Dimana takikan berbentuk V
dengan sudut kemiringan  serta
kedalaman takikan  telah ditentukan
sesuai standarisasi ASTM E 23.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Komposisi Kimia

Tabel 1. Hasil pengujian komposisi
kimia Baja Tahan Karat

Unsur Prosentase
(%)

Fe 72,6
Cr 17,6
Mn 10,0
Ni 4,01
Si 0,290
Cu 0,208
V 0,0685
C 0,0587

Co 0,0417
Pb 0,0342
W 0,0250
Nb 0,0179
Ti 0,0144
P 0,0050
S 0,0050

Mo 0,0050
Al 0,0048

(Lab. Politeknik Manufaktur, Klaten)

Hasil Pembahasan Komposisi Kimia
Dari hasil pengujian komposisi

kimia didapatkan penyusun  utama
adalah besi (Fe) = 72,6 %, paduan
dengan unsur ini dapat dipergunakan
memperbaiki kekuatan tarik dan dapat
memperhalus struktur kristalnya.
Khrom (Cr) = 17,6 % merupakan unsur
terpenting untuk baja konstruksi dan
perkakas yang menginginkan daya atau
sifat mekanik yang baik,   baja menjadi
tahan karat dan asam,  meningkatkan
keausan,  kekakuan,  tahan aus,
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kemampukerasan dan ketahanan
panas. Mangan (Mn)  =  10,0 %
sebagai unsur paduan logam pada baja
kontruksi dan perkakas dalam
meningkatkan kekuatan,  kekerasan
dan ketahanan aus. Nikel (Ni) = 4,01 %
meningkatkan keuletan,  kekakuan,
mampu las dan tahan karat.  Silisium
(Si) = 0,290 % untuk meningkatkan
kekakuan,  kekerasan,  tahan aus,
tahan panas dan karat tetapi juga
mampu menurunkan tegangan,
kemampuan tempa dan dilas.
Tembaga (Cu) = 0,290 % mempunyai
sifat fisik daya penghantar listrik yang
tinggi, daya hantar panas dan tahan
karat. Cu sangat malleable dan ductile
(dapat ditempa dan ulet) dapat dirol,
ditarik, ditekan dan ditempa dengan
mudah.

Sedang unsur-unsur lain yang
didapatkan dalam kategori prosentase
kecil dan relatif sedikit pengaruhnya
pada sifat mekanis bahan, yaitu :
Vanadium (V) = 0,0685 %,  Carbon (C)
= 0,0587 %,  Cobalt (Co) = 0,0417 %,
Plumbum (Pb) = 0,0342 %, Wolfram
(W) = 0,0250 %,  Niobium (Nb) =
0,0179 %,  Titanium (Ti) = 0,0144 %,
Phosphor (P) = 0,0050 %,  Sulphur (S)
= 0,0050 %,  Molibdenum (Mo) =
0,0050 %,  Aluminium (Al) = 0,0048 %.

Hasil Pengujian Struktur Mikro

Gambar 6. Foto struktur mikro daerah
las dengan quenching (100 )

Gambar 7. Foto struktur mikro daerah
HAZ dengan quenching (100 )

Gambar 8. Foto struktur mikro daerah
logam induk dengan quenching (100 )

Gambar 9. Foto struktur mikro daerah
las dengan annealing (100 )

Gambar 10. Foto struktur mikro daerah
HAZ dengan annealing (100 )
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Gambar 11. Foto struktur mikro daerah
logam induk dengan annealing (100 )

Gambar 12. Foto struktur mikro daerah
las dengan normalizing (100 )

Gambar 13. Foto struktur mikro daerah
HAZ dengan normalizing (100 )

Gambar 14. Foto struktur mikro daerah
logam induk dengan normalizing (100 )

Hasil dari pengamatan struktur
mikro secara keseluruhan pada semua
spesimen,  fasa yang tampak jelas
yaitu austenit (warna putih),  karbida Cr
(khrom) dengan butiran yang halus
(bintik-bintik hitam kebiruan),  dan ferit
(gelap).

Secara umum untuk spesimen
PWHT 900C + quenching dengan
pendinginan air (celup cepat) untuk
daerah las, HAZ dan logam induk,
dengan laju pendinginan sangat cepat
menghasilkan struktur butir yang paling
halus.  Dan celup cepat tersebut
menghasilkan karbida khrom yang
mengendap sedikit.

Secara umum pada daerah las,
HAZ dan logam induk untuk spesimen
PWHT 900C + normalizing dengan
pendinginan udara, semua spesimen
tersebut  mengalami laju pendinginan
rata-rata medium (sedang).

Sedangkan spesimen PWHT
900C + annealing untuk daerah las,
HAZ dan logam induk dengan korelasi
masukan panas dengan pendinginan
udara yang sangat lambat
menghasilkan struktur butir yang paling
kasar serta pengendapan karbida yang
paling banyak dan merata.

Secara umum untuk daerah las
paling lunak dibanding HAZ maupun
logam induk,  karena suplai panas yang
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paling tinggi maka butir-butir logam
semakin membesar dan menurunkan
kekerasan.

Sedang untuk daerah logam induk
yang jauh dari pengaruh panas las,
butir-butir logam tidak mengalami
perubahan volume yang berarti
sehingga harga kekerasan lebih tinggi
dari pada yang kena pengaruh panas
(HAZ).

Daerah HAZ secara umum lebih
keras karena didapatkan banyak
endapan karbida yang belum larut
dimana disebabkan suplai panas yang
lebih sedikit dengan pendinginan yang
lebih cepat daripada daerah las.

Hasil Pengujian Tarik

Tabel 2. Harga parameter hasil uji tarik
spesimen las baja tahan karat

Gambar 15. Histogram perbandingan
kekuatan tarik maksimum rata-rata

Gambar 16. Histogram perbandingan
regangan rata-rata

a. Spesimen quenching
Spesimen PWHT 900C +

quenching dengan harga kekuatan tarik
maksimum rata-rata sebesar 32,56
kg/mm2 mempunyai kekuatan lebih
rendah dibanding spesimen annealing
serta regangan yang lebih besar
dibandingkan spesimen normalizing,
hal ini disebabkan karena meskipun
butirnya lebih kecil tetapi waktu
pembentukan karbida khrom lebih
sedikit,  sehingga karbida khrom yang
terbentuk lebih sedikit.

Nama
Spesimen

Las

Kekuatan
Tarik
Maks.

(kg/mm2)

Kekuatan
Tarik
Maks.
Rata-
rata

(kg/mm2)

Reg.
(%)

Reg.
Rata-
rata
(%)

PWHT
900 C +

Quenching

36,35
32,56

15,87
11,3628,76 6,80

32,55 11,4
PWHT

900 C +
Annealing

33,02
55,35

8,17
18,2677,68 28,34

55,29 18,27
PWHT

900 C +
Normalizing

40,07
37,55

11,94
9,9635,03 7,97

37,53 9,96
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b. Spesimen normalizing
Pada spesimen PWHT 900C +

normalizing dengan harga kekuatan
tarik rata-rata sebesar 37,55 kg/mm2

lebih rendah dibandingkan spesimen
annealing,  serta regangan rata-rata
yang lebih rendah dibanding spesimen
quenching Hal ini disebabkan karena
meskipun butirnya lebih kecil,  laju
pendinginan melalui udara masih lebih
lambat dibandingkan dengan laju
pendinginan dalam tungku, sehingga
karbida khrom yang terbentuk pada
spesimen quenching lebih sedikit.
c. Spesimen annealing

Pada spesimen PWHT 900C +
annealing dengan harga kekuatan tarik
maksimum rata-rata tertinggi sebesar
55,35 kg/mm2.  Hal ini disebabkan
karena meskipun butirnya paling besar,
laju pendinginan yang sangat lambat
mengakibatkan pengendapan karbida
khrom terbanyak.  Regangan rata-rata
spesimen quenching mempunyai harga
tertinggi.  Hal ini disebabkan karena
ada satu harga yang sangat berbeda
dibanding harga yang lainnya untuk
spesimen dengan treatment yang
sama.

Hasil Pengujian Impact

Tabel 3. Hasil pengujian impact

Gambar 17. Histogram perbandingan
harga impact rata-rata spesimen las

Pada spesimen PWHT 900C +
quenching atau pendinginan air
memiliki harga impact rata-rata paling
besar sebesar 0,527 J/mm2 karena
karbida khrom sangat sedikit serta
patahan liat yang menunjukkan
deformasi plastis tinggi.  Patahan liat
atau patahan perubahan bentuk
berbentuk runcing,  buram dan
berserat.  Hal ini ditunjukkan pada
gambar berikut.

Gambar 18. Patahan liat

Pada spesimen PWHT 900C +
annealing (0,497 J/mm2),  harga rata-
rata impact relatif (tidak terbesar dan
tidak terkecil) yang merupakan patahan
campuran,  ialah patahan yang

Nama
Spesimen

Heat
Treatment

No.
Spesimen

Harga
Impact
(J/mm2)

Harga
Impact
Rata-
rata

(J/mm2)

Quenching

1 0,631

0,5272 0,604

3 0,344

Annealing

1 0,519

0,4972 0,527

3 0,445

Normalising

1 0,381

0,2992 0,203

3 0,313
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sebagian getas dan sebagian liat. Hal
ini ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 19. Patahan campuran

Harga impact rata-rata terkecil
didapatkan pada spesimen PWHT
900C + annealing dengan pendinginan
dapur sebesar 0,299 J/mm2.  Harga
impact paling rendah karena aju
pendinginan paling lambat
menyebabkan endapan karbida khrom
terbanyak sehingga menghasilkan
deformasi paling kecil (diperlihatkan
permukaan patah yang rata).

Gambar 20. Patahan getas

KESIMPULAN
Berdasarkan data hasil penelitian

dan pembahasan dalam penelitian ini
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari hasil pengujian komposisi kimia,

dapat diketahui bahwa material yang
diteliti adalah baja tahan karat jenis
austenitik dengan unsur penyusun
utama,  yaitu : besi (Fe) = 72,6 %
berpengaruh pada kekuatan, khrom

(Cr) = 17,6 % menyebabkan baja
menjadi tahan karat,  Mangan (Mn) =
10,0 % meningkatkan tahan aus  dan
nikel (Ni) = 4,01 % menghasilkan
keliatan dan ketangguhan.

2. Dari hasil pengamatan struktur mikro
pada spesimen didapatkan fasa yaitu
: austenit,  ferit dan karbida khrom.
Untuk spesimen PWHT 900C +
quenching struktur butir yang paling
halus dan sedikit karbida khrom.
Pada spesimen PWHT 900C +
normalizing didapatkan struktur butir
paling kasar dan terbentuk karbida
khrom.  Sedangkan spesimen PWHT
900C + annealing struktur butirnya
agak kasar dan lebih banyak karbida
khrom.

3. Dari pengujian tarik didapatkan
harga kekuatan tarik maksimum rata-
rata dari tertinggi menuju terendah,
yaitu : spesimen PWHT 900C +
annealing (55,35 kg/mm2),
spesimen PWHT 900C +
normalizing (37,55 kg/mm2) dan
terendah pada spesimen PWHT
900C + quenching (532,56
kg/mm2).

4. Dari pengujian impact didapatkan
harga impact rata-rata tertinggi pada
spesimen PWHT 900C + quenching
sebesar 0,527 J/mm2.  Untuk
spesimen PWHT 900C + annealing
sebesar 0,497 J/mm2.  Dan harga
impact rata-rata terendah pada
spesimen PWHT 900C +
normalizing sebesar 0,299 J/mm2.

SARAN
Setelah menganalisa penelitian tentang
pengelasan baja tahan karat,  maka
penulis berkesempatan memberikan
beberapa saran,  yaitu :
1. Penggetasan biasanya terjadi pada

batas las, daerah ini mempunyai
ketangguhan dan keuletan yang
rendah serta kecenderungan terjadi
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retak las karena tegangan thermal.
Memperlambat laju pendinginan
dilakukan untuk menghindari
masalah seperti penggetasan dan
retak las dilakukan dengan proses
pre heating (pemberian masukan
panas pada logam induk sesaat
sebelum pengelasan) dan post
heating (pemberian masukan panas
sesaat setelah proses pengelasan).

2. Baja tahan karat austenit akan
mengembang bila kena panas las
dan karena daya hantar panasnya
kecil dapat mengalami distorsi atau
perubahan bentuk benda lasan,  hal
ini dapat dikurangi sebelum dilas
benda diklem dengan tepat.
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