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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

reactor atom, turbin, mesin jet, pesawat terbang, alat rumah tangga

dan juga industri pengolahan obat dan makanan. Disamping 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 austenite sampai suhu

kamar. Karena perubahan struktur ini dengan sendirinya sifat-sifat

mekanik yang dimiliki juga akan berubah. Hal yang sama juga terjadi

pada proses pendinginan baja setelah mengalami prose

pengelasan. Dengan kecepatan pendinginan yang berbeda, sifat

mekanik yang terjadi juga akan berbeda (Wiryosumarto ; 2004).

Pengelasn semua baja tahan karat akan mengalami

penggetasan dan peretakan akibat proses pemanasan dan
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pendinginan. Untuk baja jenis austenite misalnya, pada pendinginan

lambat dari 680 oC sampai 480 oC akan tebentuk karbida khrom

yang mengendap di antara butir austenite. 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) pad  temperatur 900 oC dalam oven atau dengan udara?

Apakah karbida khrom yang terbentuk akan lebih sedikit?

Bagaimana pula dengan dampak pada struktur mikro, impak dan

tarik pada baja tersebut jika dilakukan pendinginan cepat (dengan

media air)?

Berdasarkan kenyataan tersebut maka perlu diadakan

penelitian tentang sifat fisis dan mekanis pengelasan baja tahan

karat setelah terjadi pendinginan. Dengan perlakuan pendinginan

yang berbeda diharapkan sifat fisis dan mekanis dari baja tahan

karat dapat diketahui.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui komposisi kimia penyusun material uji.

2. Mengetahui fasa struktur mikro spesimen.
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3. Mengetahui harga impact spesimen.

4. Mengetahui kekuatan tarik dan regangan plastic spesimen.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari pengujian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi

khususnya tentang pengelasan baja tahan karat.

2. Manfaat bagi industri

Secara tak langsung dari data-data hasil penelitian ini

dapat diambil manfaatnya bagi produsen terutama industri

petrokimia, industri kimia dan industri lain yang menggunakan

baja tahan karat sebagai pendukungnya.

1.4. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat kompleksnya permasalahan dalam proses

pengelasan, maka disini kami perlu membatasi permasalahan agar

pembahasan lebih terfokus.

1. Bahan yang diuji adalah stainless steel 202 berupa pelat

dengan ketebalan ± 3mm.

2. Proses pengelasan yang digunakan adalah las busur

terbungkus SMAW (Shielded Metal Arc Welding).
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3. Parameter pengelasan yang digunakan adalah:

Arus listrik 100 Ampere, dengan voltage 25 volt.

4. Jenis sambungan yaitu V tunggal ( single V).

5. Specimen las divariasikan menjadi 3 perlakuan:

- Post Weld Heat Treatment (PWHT) di dalam tungku

(furnace) 900 oC selama 1 jam dilanjutkan quenching air.

- Post Weld Heat Treatment (PWHT) di dalam tungku

(furnace) 900 oC selama 1 jam dilanjutkan pendinginan

dapur (annealing).

- Post Weld Heat Treatment (PWHT) di dalam tungku

(furnace) 900 oC selama 1 jam dilanjutkan pendinginan

udara (normalizing).

6. Ketiga variasi hasil specimen las dan treatment dilakukan

proses pengujian yaitu :

- Pengujian struktur mikro

- Pengujian impak

- Pengujian tarik


