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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengelasan dengan las elektroda terbungkus atau Shielded 

metal arc welding (SMAW), las metal inert gas (MIG) atau gas metal 

arc welding (GMAW) dan las tungsten inert gas (TIG)atau gas 

tungsten arc welding (GTAW) adalah banyak cara yang digunakan 

dalam pengelasan baja tahan karat pada waktu ini. Disamping itu 

kadang-kadang digunakan jug alas busur redam, las sinar electron 

dan las resistensi listrik. (Wiryosumarto, 1995). 

Perbedaan yang lain yang Nampak pada GTAW dan SMAW 

pada pemakaian jenis logam pelindung logam las. Pada SMAW 

pelindung logam las berupa fluks, sedangkan pada GTAW 

pelindung berupa gas. Gas yang dimaksud bias inert atau aktif. 

Dengan demikian karena tidak menggunakan fluks, maka hasil 

lasnya terdapat terak. Proses GTAW ini selain untuk mengelas baja 

karbon juga sangat baik dipakai untuk mengelas baja tahan karat 

atau stainlees steel dan mengelas logam-logam lain yang daya ikat 

terhadap oksigen membentuk oksida sangat bear seperti alumunium 

(Al) dan titanium (Ti). (Wiryosumarto, 1995). 
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Pada GTAW elektroda juga berperan sebagai penyuplai 

logam las dan oleh karenanya maka elektroda ini terbuat dari logam 

yang mirip dengan logas induk dan ikut mencair. Pada GTAW 

elektroda terbuat dari tungsten (wolfram) yang tidak ikut mencair. 

Untuk menyupai logam las diperlukan kawat las dapat diberikan 

pada sambungan atau tidak sama sekali. (Wiryosumarto, 2004). 

Karena baja tahan karat adalah baja paduan tinggi, maka 

jelas bahwa kwalitas sambungan lasnya sangat dipengaruhi dan 

menjadai getas oleh panas dan atmosfer pengelasan. 

Jika kita menginginkan masukan panas yang tinggi maka 

parameter yang dapat diatur yaitu arus las diperbesar atau 

kecepatan las diperlambat. Besar kecilnya arus las dapat diatur 

langsung pada mesin las. 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan 

penelitian terhadap pengaruh parameter las GTAW terhadap sifat 

mekanik sambungan baja tahan karat, agas diketahui variabelarus 

yang paling tepat untuk mendapatkan hasil las yang baik. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Apakah pengarus yang terjadi pada sifat fisis dan mekanis 

terhadap masing-masing specimen baja tahan karat 202 pada 

pengelasan GTAW dengan variasi arus (50 A, 100 A dan 160 A) 

serta variasi pendingainan (air dan udara) ? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memudahakan pembahasan dan memfokuskan 

masalah maka penelitian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Material yang ditelti adalah baja tahan karat AISI 202. 

2. Benda uji mengalami variasiarus las yaitu : 50 A, 100 A dan 160 

A dan variasi pendinginan yaituair dan udara. 

3. Diameter elektroda wolfram 2 mm dan logam penambah 1,1 mm. 

4. 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 komposis kiamia 

- Pengujian struktur mikro 

- Pengujian kekerasan 

- Pengujian impact 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui komposisi kimia (Optical Emission Spectrometer), 

perubahan strutur mikro (Ulympus Metallurgical Microscope dan 

Photomicrographic System) dan sifat mekanis uji kekerasan 

(Hardness Vickers) dan impact (ASTM 23, Type A). baja tahan 

karat AISI 202 terhadap variasi arus dan pendinginan yang 

berbeda. 
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2. Menetukan kesesuaian dari arus dan pendinginan untuk 

optimalisasi dalam hal kekuatan dari sambungan lasan bahan 

baja tahan karat AISI 202. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Pengembangan Akademis 

Penyusun dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari 

dan dapat memberi pengetahuan tentang hasil penelitian yang 

telah dilakukan pada pembaca atau ahli permesinan dan 

konsumen sebagai referensi pengembangan penelitian 

selanjutnya sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Pengembangan Industri 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

kontribusi pada dunia pengelasan serta kemajuan industri yang 

menggunakan las GTAW dan baja tahan karat AISI 202 sebagai 

material pendukungnya, seperti pada pabrik kimia untuk 

pembuatan bejana dan konstruksi sambuangan pipa atau bahan 

pengelasan pada reactor dan rel-rel padatemperatur tinggi. 

 

 

 


