BAB I.
A.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Baja karbon menjadi material utama dalam pemilihan material suatu struktur

dibandingkan dengan material lain. Material baja karbon memenuhi persyaratan
untuk struktur kendaraan laut atau konstruksi lepas pantai. Baja karbon memiliki
kekuatan dan keuletan yang baik sehingga memenuhi persyaratan sebagai material
struktur kapal dibandingkan material lain. Alasan lain adalah ketersedian yang tinggi,
sifat mampu bentuk dan mampu las yang baik menjadi alasan pemilihan (Sekban et
al., 2018).
Kasus tertentu untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada struktur kapal,
bangunan lepas pantai, konstruksi pipa minyak dan gas, serta konstruksi lainnya yang
terendam air, teknik penyambungan logam dengan cara pengelasan bawah air
(underwater welding) harus dilakukan. Berdasarkan kontak dengan air, metode
underwater welding dibagi menjadi dua yaitu dry dan wet underwater welding (Fu et
al., 2018). Underwater wet welding (WWW) adalah metode yang paling banyak
digunakan sebagai alternatif apabila pengelasan tidak mungkin dikerjakan di
permukaan air, karena prosesnya yang sederhana pengelasan ini memungkinkan
untuk digunakan pada struktur yang kompleks, biayanya murah dan persiapan yang
dibutuhkan jauh lebih singkat. Ini menjadi salah satu keuntungan dari UWW (Chen et
al., 2015).
Metode UWW dilakukan di dalam air pada kedalaman tertentu dan air bergerak
dengan kecepatan tertentu tanpa adanya penghalang antara air dan busur las sehingga
tekanan hidrostatik membuat busur pengelasan dan proses transfer

metal atau

droplets menjadi tidak stabil sehingga memperburuk kualitas hasil pengelasan (Rowe
et al., 2017; Chen, Guo, Xu, et al., 2020; Han et al., 2020). Stabilitas busur dan mode
transfer logam adalah dua faktor utama yang menentukan kualitas sambungan las
(Han et al., 2019). Selain itu, laju pendinginan yang tinggi menjadi faktor penentu
terhadap solidifikasi hasil lasan. Semakin dalam kedalaman air, tekanan hidrostatik
meningkat, temperatur air menurun dan laju pendinginan bertambah. Laju
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pendinginan yang tinggi menghambat pertumbuhan butir yang menyebabkan ukuran
butir lebih kecil sehingga ferrite sulit terbentuk dan didominasi oleh martensit.
Struktur martensit pada sambungan las dapat mempengaruhi kekuatan mekanik
(Matien et al., 2019).
Air laut tidak diam, namun bergerak dengan kecepatan tertentu. Pergerakan air
laut berdampak signifikan terhadap hasil las. Kualitas pengelasan akan berubah sesuai
kondisi lingkungan pengelasan. Peningkatan kecepatan aliran air menyebabkan
penurunan stabilitas busur las. Ukuran gelembung droplet yang lebih besar membuat
proses pengelasan menjadi lebih tidak stabil. Ukuran maksimum gelembung droplet
menurun secara bertahap seiring dengan meningkatnya tekanan air. Ketidakstabilan
busur las mengakibatkan memburuknya kedalaman penetrasi. Selain itu, jumlah
oksigen dan hidrogen di dalam air mengakibatkan terjadinya porositas dan retakan
sehingga berpengaruh terhadap struktur mikro lasan dan perubahan geometri struktur
yang dilas (Gao et al., 2016; Feng et al., 2017; Chen et al., 2018).
Metode underwater welding (UWW) pada kondisi nyata dilakukan pada
keadaan air mengalir di kedalaman dan kecepatan tertentu. Kondisi UWW tersebut
banyak ditemukan di laut dan sungai. Oleh karena itu, sambungan las bawah air
rentan terhadap beban yang disebabkan oleh gelombang air. Hal ini dapat
menyebabkan keretakan sehingga menurunkan kemampuan struktur menahan beban
dibandingkan dengan pengelasan biasa (Muhayat et al., 2020). UWW memiliki
perbedaan distribusi temperatur di area pengelasan yang signifikan dibandingkan
dengan pengelasan biasa. Saat proses pengelasan, bagian yang dilas menerima panas
pengelasan setempat sehingga distribusi temperatur tidak merata. Distribusi panas
yang tidak merata mengakibatkan temperatur logam las dan daerah terpengaruh panas
lebih tinggi dibandingkan base metal. Saat proses solidifikasi, logam las melakukan
gaya penyusutan terhadap daerah sekitarnya dan daerah heat affected zone (HAZ).
Saat awal, pembekuan (solidifikasi) gaya yang bekerja relatif kecil karena logam
las masih panas. Akan tetapi, saat las mencapai temperatur ruang maka tegangan
penyusutan meningkat, tegangan penyusutan yang tertinggal dalam logam las ini
menyebabkan tegangan sisa yang lebih besar. Tegangan sisa ini menyebabkan dua
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efek yang berbahaya yaitu distorsi dan kerusakan dini dari lasan (Zhang et al., 2016;
Qian et al., 2017).
Berdasarkan uraian di atas, UWW memiliki permasalahan yang kompleks.
Penelitian terdahulu tentang UWW belum memberi solusi tentang perbaikan hasil las
WWW. Studi sebelumnya hanya berfokus terhadap cacat pengelasan, karakteristik
stuktur mikro dan sifat mekanik UWW yang dilakukan pada kondisi diam pada
kedalaman tertentu (Han et al., 2020; Muhayat et al., 2020; Xu et al., 2020).
Pengelasan UWW pada kondisi air mengalir hanya berfokus pada stabilitas busur las
(Guo et al., 2017; Chen et al., 2018; Chen et al., 2020). Sambungan las rentan
terhadap tegangan sisa yang menyebabkan penurunan kekuatan mekanik sambungan
las (Phyo et al., 2019). Salah satu cara untuk mengurangi masalah pengelasan yang
disebabkan oleh siklus termal pengelasan (tegangan sisa) yaitu menggunakan post
weld heat treatment stress relieving (PWHT) (Qian et al., 2017). PWHT stress
relieving dapat mengembalikan deformasi dan meningkatkan kemampuan struktur
menahan beban dalam rentang temperatur patah getas ( Zhang et al., 2016). Metode
PWHT stress relieving dapat meningkatkan kinerja struktur yang dilas. PWHT stress
relieving pada baja karbon rendah dilakukan pada temperatur 580 °C, holding time 75
menit dan pendinginan pada temperatur ruang (Hun et al., 2019).
Studi mengenai PWHT stress relieving sejauh ini baru dilakukan terhadap hasil
pengelasan darat (Gonzaga et al., 2019; Tavares et al., 2019), sehingga ketersedian
informasi tentang PWHT stress relieving untuk las bawah air masih terbatas. UWW
memiliki permasalahan yang lebih kompleks dari pada pengelasan biasa karena faktor
lingkungan. sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan hasil pengelasan. Salah satu
cara untuk mengatasi

permasalahan UWW adalah PWHT stress relieving.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka PWHT stress relieving perlu dilakukan.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh PWHT stress
relieving terhadap struktur mikro dan kekuatan mekanik sambungan las UWW baja
karbon rendah SS400.
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B.

Kebaruan Penelitian
Penelitian sebelumnya tentang welding UWW (underwater wet welding) hanya

berfokus pada skala laboratorium dan perairan dangkal tanpa mempertimbangkan
debit aliran yang tidak sesuai dengan kondisi nyata. UWW di lakukan pada
kedalaman tertentu dengan kodisi aliran dan kecepatan air tertentu. Kondisi ini biasa
terlihat di UWW

lepas pantai, pelabuhan dan sungai. Selama ini kualitas las

dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan pengelasan.
Sebagian besar penelitian belum memberi solusi tentang perbaikan hasil las
UWW hanya berfokus pada struktur mikro dan sifat mekanik. Namun dalam
prakteknya, permasalahan pada pengelasan UWW sangat kompleks. PWHT adalah
sarana untuk memperbaiki kualitas hasil las pada pengelasan darat (C. Wang et al.,
2019; Gonzaga et al., 2019). Oleh karena itu, keterbaruan dari penelitian ini adalah
melakukan PWHT stress relieving terhadap hasil las UWW baja karbon rendah
SS400.
Penelitian sebelumnya mengenai penelitian UWW yang berfokus terhadap
cacat las, struktur mikro dan kekuatan mekanik di rangkum pada Tabel 1.1
Tabel 1. Penelitian tentang UWW
No

Penulis

1

Sun et al., 2016

2

Gao et al., 2016

3

Wang et al.,
2018

4

Matien et al.,
2019

Judul
Microstructure and
mechanical
properties of ultrasonic
assisted
underwater wet welding
joints
Microstructural and
mechanical
performance of underwater
wet welded s355 steel
Characterization of the
underwater
welding arc bubble through
a visual sensing method
Effect of water depth on the
micrstructure and tensile
strenght of the 5g position
underwater wet welded low

Karakterisasi
Pengamatan
struktur
mikro

Pengamatan
struktur
mikro
Pengamatan
struktur
mikro
Pengamatan
sifat fisik
dan
mekanik
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carbon steel

5

6

7

8

Chen et al.,
2020

Yohanes et al.,
2020

Muhayat et al.,
2020

Yohanes et al.,
2020

9

Paundra et al.,
2020

10

Chen et al.,
2020

11

Surojo et al.,
2021

Effect of water flow on the
microstructure, mechanical
performance and cracking
susceptibility of underwater
wet welded Q 235 and E 40
steel
Effect of water depth on the
microstructure and
mechanical
properties of ss400 steel in
underwater welding

Fatigue life of underwater
wet welded low carbon steel
ss400
Effect of water depth on the
microstructure and
mechanical
properties of ss400 steel in
underwater welding
Effect of water depth and
flow velocity on the
micrstructure, tensile
strength and hardness in
underwater wet welding
Insight into hydrostatic
pressure effects on diffusible
hydrogen content in wet
welding joints using in-situ
x-ray imaging method
Effect of Water Flow on
Underwater Wet Welded A36
Steel

Pengamatan
struktur
mikro
dan cacat las
Pengamatan
struktur
mikro
dan cacat las

Pengamatan
struktur
mikro dan
kekuatan
mekanik
Pengamatan
struktur
mikro
dan cacat las

Pengamatan
struktur
mikro
dan cacat las

Pengamatan
cacat las
Pengamatan
sifat fisik
dan
mekanik

6

C.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang berkaitan dengan judul

penelitian adalah:
1.

Bagaimana pengaruh PWHT terhadap struktur mikro hasil lasan?

2.

Bagaimana pengaruh PWHT terhadap kekuatan mekanik (kekerasan vickers
dan kekuatan tarik)?

D.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh PWHT stress relieving terhadap struktur mikro dan kekuatan mekanik
sambungan las UWW baja karbon rendah SS 400 dengan variasi kedalam air (2,5 m
dan 5 m) dan kecepatan laju aliran air (1 m/s dan 2 m/s).
E.

Batasan Masalah
Masalah yang diuraikan dan diidentifikasi pada latar belakang harus dibatasi

sampai menghasilkan rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kondisi pengelasan dalam air tawar,
kecepatan pengelasan dianggap sama yaitu 1,5 mm/s, kecepatan aliran air diukur di
darat pada nozzle dan dianggap konstan, jarak penyemprotan air dianggap konstan
yaitu 10 cm dan temperatur PWHT stress relieving 580°C dengan waktu tahan 75
menit
F.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.

Memberikan pemahaman terkait teknologi UWW dan metode memperbaiki
hasil las dengan PWHT stress relieving.

2.

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis di masa yang
akan datang.

