BAB III. METODELOGI PENELITIAN
A.

Tempat Penelitian
Penelitian underwater wet welding (UWW) dilakukan melalui 3 proses yaitu

proses pengelasan, proses prototyping (pembuatan spesimen uji) dan proses
pengujian. Pengelasan dilakukan pada kolam air dengan variasi kedalaman berkisar
antara 2,5 m dan 5 m dan proses pembuatan spesimen dilakukan di Solo Technopark
(STP) Surakarta, Indonesia. Proses yang ketiga yaitu proses pengujian kekuatan fisik
dan mekanik sambungan las dilakukan di PT Robutech Surabaya untuk pengamatan
sinar X (radiografi). Pengujian struktr mikror dan kekerasan dilakukan di
Laboratorium Material Jurusan Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret Surakarta,
sedangkan uji tarik dilakukan di BLK Surakarta.
B.

Bahan Penelitian

1.

Baja karbon rendah
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja SS400 dengan dimensi

plat 400 x 100 x 4mm. Baja SS400 dapat digolongkan ke dalam baja karbon rendah
karena kadar karbonnya kurang dari 0,03%. Tabel 3.1 menunjukkan hasil pengujian
komposisi dari bahan baja SS400 yang dilakukan di Polman Ceper Klaten Indonesia.
Tabel 3. 1 Hasil uji komposisi kimia SS400
Unsur

Fe

(%)
96,4
2.
Elektroda

C

Mn

P

S

0,03

0,288

0,0016 0,005

Si

Cu

0,193

0,0136

Elektroda yang digunakan dalam penelitian ini adalah elektroda E6013 (RB26)
dengan diameter 4 mm. Pemilihan elektroda didasarkan pada material yang
digunakan yaitu baja karbon, berdasarkan ASM Handbook volume 6. Spesifikasi
elektroda E6013 menunjukkan bahwa E adalah kode untuk pengelasan SMAW, 60
menunjukkan kekuatan tarik 414 Mpa dan kekuatan luluh 335 Mpa, angka 1
menunjukkan posisi pengelasan ( flat, vertical, horizontal dan overhead) dan angka 3
menunjukkan sudut kemiringan elektroda, arus pengelasan 9 (AC dan DC) dan
penetrasi sedang.
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C.

Alat Penelitian

1.

Mesin las
Mesin las yang digunakan adalah mesin las SMAW KOBEWEL KA-602 yang

berlokasi di Solotechnopark Surakarta, seperti terlihat pada Gambar 3.1. Mesin ini
menggunakan arus listrik arus searah (DC) untuk mencapai nyala busur listrik.

Gambar 3. 1 Mesin las Kobewel
2.

Pompa air
Pompa yang digunakan dalam penelitian ini adalah merk Yamamax 1,5 HP

dengan debit aliran 450 liter/menit serta saluran inlet dan outletnya sebesar 2 inch.
Pompa air digunakan untuk menyemprotkan air di dalam kolam selama proses
pengelasan. Kecepatan aliran diatur dengan menggunakan katup yang telah
ditentukan.
3.

Radiografi X-Ray
Pengujian radiografi menggunakan alat Eresco 65MF4 tipe 300 kv metal-

ceramic dengan tungsten (W) anode dan kv range 5-300 kv berada di PT. Robutech
Surabaya.
4.

Mesin Uji Keras Vickers
Mesin uji keras Vickers Highwood tipe HWMMT-X7 digunakan untuk menguji

kekerasan vickers pada penampang untuk mempelajari kekerasan dalam struktur
mikro las. Indentasi yang digunakan adalah intan berbentuk piramida dengan beban
200 g selama 10 detik.

16

17

5.

Universal testing machine (UTM).
Mesin Universal Testing Machine (UTM) SANS type SHT 4106 digunakan

untuk pengujian tarik spesimen hasil pengelasan bawah air. Alat ini berada di BLKI
Surakarta.
6.

Tungku Pemanas
Perlakukan panas setelah pengelasan (PWHT) dilakukan dengan tungku induksi

dengan kapasitas sebesar 2000 watt dengan temperatur maksimum 1500°C

Gambar 3. 2 Tungku pemanas
7.

Stereo Zoom dan Mikroskop Logam
Pengujian makro-mikro dilakukan dengan menggunakan mikroskop Olympus

tipe SZ2 ILST untuk foto makro dan mikroskop Euromex Holland untuk foto mikro.
Alat ini mempunyai perbesaran lensa okuler sebesar 10x dan perbesaran lensa
objektif sebesar 4x, 10x, 20x dan 40x. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui
daerah weld metal, HAZ, dan base metal.

Gambar 3. 3 Stereo zoom dan Mikroskop logam
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D.

Prosedur Penelitan
Proses penelitian meliputi variabel penelitian,

proses pengelasan, proses

perlakuan panas dan pengujian sambungan las.
1.

Variabel penelitian
Variabel penelitian meliputi variabel bebas, terikat dan terkontrol. Variabel

bebas adalah variabel mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian
ini meliputi kedalaman air dan kecepatan aliran air, dijelaskan oleh Tabel 3.2.
Tabel 3. 2 Variabel bebas
No

Variasi

Kedalaman Air (m)

Kecepatan Aliran Air (m/s)

1

A1

Darat

-

2

B1

2,5

0

3

B2

2,5

1

4

B3

2,5

2

5

C1

5

0

6

C2

5

1

7

C3

5

2

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel
terikat penelitian ini adalah cacat las, struktur mikro, kekerasan, kekuatan tarik dan
SEM. Variabel terkontrol yaitu variabel yang dipertahankan. Variabel terkontrol
penelitian ini adalah kecepatan las pada 1,5 mm/s, arus 90 A, elektroda E6013 (RB
26) dengan diameter 4 mm, jenis polaritas elektroda negatif (DCRP), jarak semprot
15 – 20 cm, temperatur PWHT 580°C, holding time 75 menit, berpendingin udara.
2.

Proses Pengelasan
Proses UWW dilakukan di kolam las Solo Technopark oleh juru las yang

bersertifikat. Bahan las yaitu baja karbon rendah SS400 dipotong dengan ukuran
ukuran 100 x 400 x 4 mm (Gambar 3.4). Proses penyambungan menggunakan tipe
butt joint. Sambungan butt joint dipilih berdasarkan AWS dengan ketebalan plat 4
mm. Spesimen pengelasan dapat dilihat pada Gambar 3.4
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Gambar 3. 4 Spesimen las (cm)
Proses pengelasan dilakukan di darat dan di bawah air pada kedalaman 2,5 m
dan 5m di bawah permukaan air. UWW terdapat 3 variasi kecepatan aliran air yang
disemprotkan pada benda kerja selama pengelasan yaitu 0 m/s, 1 m/s dan 2 m/s. Jarak
ujung selang dari benda kerja adalah 15–20 cm seperti yang ditunjukkan oleh Gambar
3.5

(a). Tanpa aliran

(b). Dengan aliran

Gambar 3. 5 Proses pengelasan
3.

Post Weld Heat Treatment (PWHT) stress relieving
PWHT stress relieving dilakukan di darat dengan menggunakan tungku

pemanas. Spesimen dipanaskan hingga temperatur 580°C kemudian ditahan selama
75 menit dan didinginkan di udara terbuka. kapasitas daya alat pemanas 2000 watt
dan temperatur maksimal 1500°C
4.

Proses Pengujian kekerasan dan pengamatan mikrostruktur
Pengamatan struktur mikro dan uji kekerasan dilakukan dengan melakukan

pengamplasan permukaan penampang seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.6.
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Pengamplasan dimulai dari grade 150 hingga 2000. Kemudian dilanjutkan dengan
proses pemolesan menggunakan pasta poles hingga rata. Pengamatan makroskopis
dan struktur mikro dilakukan dengan car etsa dengan larutan (5 ml HNO3 dan 100 ml
alkohol) selama 5 detik sesuai dengan standar ASTM E407 kemudian diamati secara
makroskopis dan mikrosopis pada daerah sambungan las.
Pengujian kekerasan dilakukan

sesuai standar ASTM E384 (beban 200 g

selama 10 detik) menggunakan mesin uji micro vickers. Pengujian dilakukan di
daerah weld metal (WM), heat affected zone (HAZ) dan base metal (BM). Jumlah
titik yang diukur adalah 15 titik yang dibagi 5 titik di daerah weld metal, 5 titik
daerah HAZ dan 5 titik di daerah base metal. Jarak setiap titik di daerah WM dan
HAZ 0,25mm, sedangkan untuk daerah base metal adalah 1 mm.

Gambar 3. 6 Spesimen pengujian kekerasan dan pengamatan struktur mikro
5.

Pengujian kekuatan tarik
Spesimen uji tarik dibuat di bengkel produksi Solo Technopark Surakarta.

Dimensi yang digunakan sesuai standar JIS Z 2201 seperti terlihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3. 7 Spesimen uji tarik
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6.

Pengamatan cacat las
Pengujian radiografi dilakukan setelah proses pengelasan. Pengujian ini

dilakukan untuk mengindentifikasi cacat las di daerah HAZ dan WM. Prosedur
pengujian ini mengacu pada ASTM E 94-04. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan alat Eresco 65MF4 dengan tegangan sebesar 120 kV dan waktu
penyinaran selama 6 menit. Prose pengamatan benda kerja diberikan sinar X dan pada
bagian bawahnya diberikan lembaran rontgen sehingga hasilnya dapat terlihat pada
lembar seperti pada Gambar 3.8.

Gambar 3. 8 Hasil Pengujian Radiografi
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E.

Diagram Alir Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tahapan seperti yang terlihat pada Gambar 3.9

berikut ini:
Mulai

Pengadaan material baja karbon
rendah dan simulasi UWW dan
peralatan penunjang

Uji komposisi material baja karbon
SS400

Persiapan spesimen las dan tempat
pengelasan

Pengelasan spesimen di
darat

UWW 2,5 m dan kec. aliran air 0
m/s, 1 m/s dan 2 m/s

Sesuai

UWW kedalaman 5 m dan kec. aliran
air 0 m/s, 1 m/s dan 2 m/s

Tidak

standar
AWS

Ya
PWHT spesimen uji 580°C , Holding
time 75 Menit

Uji mikro ASTM E 384

Uji keras ASTM E384

Uji tarik JIS 2201

Analisa data

Kesimpulan

Gambar 3. 9 Diagram alir penelitian
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Radiografi ASTM 94-04

