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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelasan dalam industri manufaktur memiliki peranan

penting pada proses penyambungan logam. Pada hakekatnya

proses las atau pengelasan adalah penyambungan dua material

atau lebih biasanya material metal yang menyebabkan peleburan

diantara material yang disambungkan. Ini biasanya dilakukan

dengan cara mencairkan kedua material dan memberikan bahan

tambah pada material yang mencair sehingga pada saat material

sudah dingin menjadi sambungan permanen yang kuat.

Proses pengelasan dikelompokan menjadi dua, yaitu : Liquid

State Welding (LSW) dan Solid State Welding (SSW). LSW adalah

proses pengelasan logam dengan cara mencairkan dua buah

logam induk secara bersamaan, sedangkan SSW merupakan

proses pengelasan logam yang dilakukan pada kondisi logam induk

tidak mencapai titik leburnya pada saat tersambung. Salah satu

metode SSW ini adalah pengelasan adukan gesek / Friction Stir

Welding (FSW), yaitu pengelasan dengan memanfaatkan panas

yang timbul akibat putaran dari tool yang bergesekan dengan

material induk atau benda kerja.

Friction Stir Welding (FSW) sudah banyak diaplikasikan dalam

dunia industri, biasanya diaplikasikan untuk menyambungkan
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material aluminium dan paduannya. Di negara maju seperti

Amerika, Jepang, inggris dan negara maju lainnya telah

mengaplikasikan pengelasan FSW ini pada industri pembuatan

kapal, kereta api, pesawat terbang, pesawat luar angkasa, bahkan

di dunia otomotif pun sudah mengaplikasikan metode pengelasan

ini.

Keuntungan yang didapat dari Friction Stir Welding (FSW)

adalah proses sederhana, biaya lebih murah karena tidak

membutuhkan bahan tambahan, dapat diaplikasikan pada material

– material yang sulit dilas bila menggunakan teknologi

konvensional serta asap yang dihasilkan sedikit karena tidak ada

material yang terbakar sehingga tidak membahayakan bagi

kesehatan.

Tetapi untuk mendapatkan kualitas dan kekuatan sambungan

yang baik tidak mudah dilakukan. Karena parameter – parameter

proses pengelasannya harus disesuaikan dengan jenis sambungan

yang diinginkan, material yang disambung, desain dan material

tool. Dan parameter tersebut sangat berbeda antara yang satu

dengan yang lainnya sehingga tidak dapat diaplikasikan pada

semua material.

Penelitian dalam rangka pengembangan proses FSW di

Indonesia masih jarang dilakukan. Oleh karena itu dengan melihat

kelebihan – kelebihan dari proses FSW tersebut harusnya bisa

lebih banyak lagi dikembangkan langsung dalam dunia industri.
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1.2. Perumusan Masalah

Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa banyak

parameter yang sangat mempengaruhi kualitas las dari proses

pengelasan Friction Stir Welding (FSW) ini diantaranya adalah

putaran spindel (RPM), kecepatan feeding, desain dan material

tool, serta kedalaman pembenaman pin (depth plunge).

Perameter – parameter tersebut diatas harus diatur sedemikian

rupa sehingga dapat diperoleh komposisi parameter yang sesuai

dengan material yang akan disambung dan juga kualitas yang ingin

diperoleh. Sehingga dengan melihat hasil pengelasan baik secara

visual maupun properties dapat mengoptimalkan proses FSW.

Perameter – parameter tersebut tidak dapat dibakukan untuk

semua material. Oleh karena itu penelitian ini akan berkonsentrasi

pada pengaruh kedalaman pin (depth plunge) terhadap sifat fisis

dan mekanis dari hasil pengelasan itu sendiri.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui perubahan sifat fisis dan mekanis dari hasil

pengelasan adukan gesek sisi ganda ( double sided friction stir

welding) dengan cara :

1. Pengujian Kekuatan Tarik.

2. Pengujian Microvickers Hardness.

3. Pengujian Makro dan Mikro Struktur.
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1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi 2 bidang, yaitu :

1. Bidang akademik

a. Dapat memahami proses pengelasan Friction Stir Welding.

b. Dapat mengetahui kelebihan serta kekurangan dari proses

pengelasan Friction Stir Welding.

c. Dapat menambah wawasan dalam bidang pengelasan

sehingga dapat dikembangkan pada masa mendatang.

2. Bidang perkembangan industri

Memberi informasi kepada dunia industri tentang proses

pengelasan alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan

tetapi memiliki sifat mekanik yang sesuai dengan standart.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar, maka

permasalahan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Metode pengelasan friction stir welding dengan menggunakan

mesin milling vertikal.

2. Material yang akan dilas adalah plat aluminium seri 5083

dengan ketebalan 3 mm.

3. Kecepatan putaran spindel 1250 rpm dan kecepatan feeding

12,5 mm/menit.

4. Kedalaman pembenaman pin (depth plunge) 0,9 mm, 1,9 mm

dan 2,9 mm.

5. Pengujian dilakukan pada suhu ruang.



5

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada prinsip dasar

metode penulisan ilmiah. Adapun sistematika yang ada dalam

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang penelitian,

perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat

penelitian batasan masalah dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian pustaka dan landasan

teori tentang; friction stir welding, klasifikasi

aluminium, pengujian tarik, pengamatan struktur

makro dan mikro dan pengujian kekerasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang diagram alir dan uraian tahap-

tahap dalam penelitian, yaitu: tahap studi literatur dan

studi lapangan, tahap penyiapan bahan dan alat

kerja, tahap pembuatan spesimen, tahap

pelaksanaan pengujian dan tahap pengambilan data

hasil pengujian.

BAB IV HASIL  DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang data-data hasil pengujian

komposisi kimia, uji tarik, pengamatan struktur makro

dan mikro, pengujian kekerasan. Kemudian

menganalisa data-data tersebut sesuai jenis

pengujiannya. Analisa dan pembahasan dilakukan

berdasarkan referensi dari buku dan kenyataan teknis

di lapangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa

dan pembahasan data hasil pengujian yang telah
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dilakukan. Selanjutnya penulis dapat memberikan

saran yang membangun.


