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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Hasil Penelitian

1.

Pengaruh PWHT Terhadap Sifat Fisik (Radiografi dan Struktur
mikro)
Pengamatan hasil las dilakukan secara menyeluruh di permukaan las dan

bagian dalam lasan. Pengamatan radiografi dilakukan untuk memeriksa cacat las
yang terjadi karena underwater wet welding (UWW) sangat sensitif terhadap
terjadinya cacat las. Hasil uji radiografi dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Las

Hasil pengamatan radiografi
Hasil las
Radiografi

Darat
(A1)

UWW
2,5m,
0 m/s
(B1)

UWW
2,5m,
1 m/s
(B2)

UWW
2,5m,
2 m/s
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UWW
5m, 0
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UWW
5m, 1
m/s (C2)

UWW
5m, 1
m/s (C3)

Keterangan :
IP : incomplete penetration
U : undercut
P : porositas
I : irregular surface
V : concavity
S : spatter
Gambar 4. 1 Hasil pengamatan uji radiografi sambungan las UWW tanpa PWHT
(TP) (Paundra et al., 2020) dan sambungan las UWW PWHT (P)
Berdasarkan pengamatan radiografi Gambar 4.1 semua lasan tanpa PWHT
dan PWHT menunjukkan cacat las. Pengamatan radiografi sebelum dan sesudah
PWHT tampak identik tidak terjadi perubahan cacat. Cacat las yang terjadi antara
lain incomplete penetration (IP) terjadi pada semua sambungan las, spatter (S),
porositas (P), undercut (U), concavity (V), dan irregular surface (I) (Paundra et
al., 2020; Surojo et al., 2021)
Pengelasan darat (A1) memiliki cacat IP dan spatter. Cacat IP adalah cacat
yang terjadi pada daerah rot karena logam cair tidak dapat menembus jarak antar
elektroda dan kecepatan pengelasan sangat tinggi sehingga logam cair tidak
mencapai bagian bawah sambungan. Cacat IP menyebabkan kecilnya luas
permukaan spesimen, sehingga selama pengujian spesimen akan mudah putus dan
kekuatan mekanik menurun (Paundra et al., 2020). Spatter yang terjadi saat
pengelasan darat dapat diklasifikasikan sebagai cacat visual. Cacat spatter terjadi
akibat arc length terlalu besar sehingga menyebabkan temperatur logam cair las
yang terlalu tinggi (Guo et al., 2015; Zhao et al., 2019).
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Hasil pengelasan spesimen UWW tanpa PWHT dan PWHT pada kedalaman
2,5 m dan 5 m dengan variasi kecepatan aliran air 0 m/s, 1 m/s dan 2 m/s memiliki
cacat seperti IP, P, U, V dan IR. Cacat porositas dan undercut terlihat di ujung
lasan. Faktor utama dalam pembentukan porositas adalah hasil dari lingkungan
pengelasan. Kontak langsung dengan air meningkatkan kadar oksigen dan
hidrogen lasan. Gas yang meningkat bercampur dan terjebak dalam logam cair.
Selama solidifikasi gelembung pelindung meningkat dengan cepat dan pelindung
busur las berkurang sehingga gas terjebak dalam logam cair karena tidak punya
waktu untuk keluar ke permukaan (Feng et al., 2017; Chen et al., 2018; J. Wang,
Sun, Pan, et al., 2019).
Hasil pengujian radiografi menunjukkan bahwa cacat sambungan las
memiliki jumlah yang berbeda. Cacat porositas sebanding dengan peningkatan
kedalaman las dan laju aliran. Cacat porositas pada kedalaman 2,5 m, kecepatan
aliran air 2 m/s mencapai 72 titik sedangkan pada kedalaman 5 m dengan variasi
kecepatan aliran air 2 m/s terdapat 98 titik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan
hidrostatis menginisiasi terjadinya cacat porositas. Cacat Undercut /Concavity
juga ditemukan pada kondisi UWW dimana permukaan logam cair lebih rendah
terhadap base metal (berbentuk cekungan) biasanya terjadi karena kurangnya
logam pengisi atau logam yang menyusut, penyusutan ini akibat laju pendinginan
yang tinggi (Han et al., 2019). Undercut banyak dijumpai pada kecepatan aliran 2
m/s pada pada setiap kedalaman. Undercut terjadi karena meningkatnya disipasi
panas pengelasan akibat laju aliran air yang tinggi sehingga mengakibatkan
penurunane temperatur busur dan penyusutan busur (Chen et al., 2019). Cacat
undercut dan concavity mempengaruhi kekuatan mekanik khususnya laju
perambatan retak fatik. Kasus ini disebabkan oleh gaya-gaya yang terpusat di
bagian tepi undercut (Ottersböck et al., 2016)
Perubahan kecepatan aliran air mengakibatkan adanya cacat IR yaitu
kondisi dimana permukaan logam las terlalu lebar atau terlalu sempit dan
permukaanya cenderung cembung dan cekung. Kecepatan aliran air yang
meningkat (2 m/s) menyebabkan ukuran IR bervariasi. Ukuran terbesar banyak
dijumpai pada kecepatan aliran 2 m/s yaitu sebesar 53 mm. Irregular surface
terjadi karena logam cair didorong oleh apung yang disebabkan oleh aliran air
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besar sehingga gelembung pelindung menjadi kurang stabil dan proses transfer
busur logam cair terhambat (Wang et al., 2019).
Pengamatan struktur mikro dilakukan untuk mengetahui bentuk ukuran buti
dan fasa yang terdapat pada area pengelasan sebelum dan sesudah PWHT. Proses
pengelasan mengakibatkan perubahan komposisi las sehingga persentase masingmasing daerah yaitu WM dan HAZ berbeda. Gambar 4.2 struktur mikro dengan
pembesaran 100x memperlihatkan fasa-fasa yang terjadi pada WM. Sambungan
las tanpa PWHT dan PWHT struktur mikro yang terlihat yaitu polygonal ferrite
(PF), grain boundary ferrite (GBF), ferrite with second phase (FSP), dan acicular
ferrite (AF). grain boundary ferrite (GBF), ferrite with second phase (FSP), dan
acicular ferrite (AF).
Variasi

Las darat
(A1)

UWW
2,5 m, 0
m/s (B1)

UWW
2,5 m, 1
m/s (B2)

Tanpa PWHT

PWHT
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UWW
2,5 m, 1
m/s (B3)

UWW 5
m,0 m/s
(C1)

UWW 5
m,1 m/s
(C2)

UWW 5
m,2 m/s
(C3)

Gambar 4. 2 Hasil pengamatan struktur mikro weld metal (WM) sambungan las
UWW tanpa PWHT (TP) (Paundra et al., 2020) dan sambungan las UWW
PWHT (P)
Weld metal (WM) adalah daerah temperatur tinggi saat pengelasan,
komposisi WM dipengaruhi oleh logam induk, kawat elektroda dan laju
pendinginan. Struktur mikro daerah WM sambungan las spesimen tanpa PWHT
dan PWHT terlihat tidak jauh berbeda, struktur mikro yang tersusun sama, tidak
ada perbedaan sebelum dan sesudah PWHT. Perubahan terjadi pada ukuran butir
serta struktur mikronya terlihat lebih terang untuk sambungan las PWHT. Ukuran
butir yang meningkat ini disebabkan oleh PWHT stress relieving yaitu saat
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sambungan dipanaskan pada temperatur 580°C atau dibawah garis kritis A1.
PWHT stress relieving di bawah temperatur kritis tidak merubah mirostruktur
khusunya didaerah weld metal (Sepehrzad et al., 2015). Perubahan struktur mikro
untuk temperatur pemanasan kembali baru terjadi apabila diatas temperatur A1
(transformasi butir-butir kristal pearlite austenite halus). Sambungan las UWW

merupakan jenis baja hypoeutectoid yang mana akan mengalami transformasi
mikrostruktur apabila pemanasan dilanjutkan ke temperatur yang lebih tinggi,
pemanasan pada temperatur tinggi menghasilkan butir kristal austenite yang halus.
Transformasi struktur mikro dibawah temperatur kritis dijelaskan dalam diagram
Fe3C Gambar 4.4 a.
Struktur mikro pengelasan darat (A1) didominasi oleh kehadiran struktur PF
(polygonal ferrite), GBF (grain boundary ferrite) dan FSP (Ferrite second phase).
PF merupakan struktur dengan bidang poligon dan berwarna terang putih
dipisahkan oleh batas butir yang kontinyu. GBF berbentuk memanjang dan
berwarna terang, austenite tumbuh menjadi butiran GBF di daerah batas. Reaksi
ini dikenal sebagai urat ferit karena aspek percabangannya di seluruh logam las.
GBF adalah struktur mikro yang pertama kali terbentuk di batas butir pada
memanjang berbentuk sejajar dan runcing berwarna putih dan berada di sepanjang
GBF.
Proses UWW menghasilkan struktur mikro yang sama dan terdapat fasa AF
(accicular ferrite). Karakteristik temperatur tinggi (Muhayat et al., 2020). FSP
memiliki morfologi berupa plat
struktur AF berbentuk plat-plat kecil runcing seperti jarum saling menyilang
seolah membentuk anyaman (interlocking structure) dan berbutir halus (Wang et
al., 2019). Struktur AF diharapkan kemunculan karena sifatnya yang baik diantara
struktur yang lain. Struktur AF mulai nampak dan bertambah seiring dengan
bertambahnya kedalaman dan kecepatan aliran air. Berdasarkan penelitian
sebelumnya (Matien et al., 2019; Paundra et al., 2020; Surojo et al., 2021)
sambungan las dengan kedalaman 2,5 meter memiliki jumlah AF rata-rata sebesar
13,83% dan untuk strukturnya meningkat menjadi 20,66% pada kedalaman 5 m.
Laju pendinginan meningkat menjadi faktor penyebab bertambahnya struktur AF
saat proses solidifikasi. Proses terbentuknya struktur AF terjadi dengan waktu
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yang singkat akibat pendinginan sehingga untuk menganalisa perlu menggunakan
diagram CCT yang disesuaikan dengan kadar karbon (Gambar 4.4 c). Proses
terbentuknya mikro struktur pada WM dapat diperkirakan dengan menggunakan
diagram CCT mekanisme transformasi fasa campuran ferit yang ditunjukkan oleh
Gambar 4.4 c dimulai saat rentang temperatur 1530–1400°C pembekuan δ-ferit
dimulai dan berubah menjadi austenit, temperatur menurun sekitar 1400-850°C
austenit tumbuh. Ketika mencapai temperatur 850–680°C terbentuk proeutectoid
ferit pada batas butir austenit γ-γ melalui proses mekanisme difusi atom karbon.
Proeutectoid ferit terdiri dari GBF (terbentuk sepanjang batas butir austenit ketika
proses solidifikasi dalam transformasi austenit ferit) dan PF (tumbuh dalam
bentuk ferit kasar di dalam butir austenit). Temperatur pendinginan kisaran 700550°C FSP tumbuh pada daerah austenit dan meluas ke dalam interior butir
austenit yang tidak sempat untuk berubah dengan durasi difusi atom karbon yang
panjang. Proses solidifikasi sekitar temperatur 500°C AF tumbuh pada inklusi
yang terletak di interior butir austenite dan tumbuh dalam bentuk jarum. Struktur
mikro acicular ferrite dengan kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang sangat
baik menjadi struktur mikro yang menguntungkan (Di et al., 2015).
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Gambar 4. 3 a). Diagram transformasi fasa Fe-Fe3C b). Diagram CCT (continuous
cooling transformation) baja karbon rendah c). Mekanisme transformasi fasa
campuran ferit pada weld metal baja karbon rendah (Callister, 2007)
Struktur mikro heat effected zone (HAZ) yang ditunjukkan oleh Gambar
4.4. adalah ferit (terang) dan perlit (gelap). HAZ adalah daerah yang terpengaruh
panas dari busur listrik, semakin dekat dengan daerah las maka akan mendapatkan
masukan panas yang tinggi, dan semakin jauh akan semakin berkurang. Proses
termal saat pengelasan berlangsung menjadikan kecepatan pendinginan tidak
merata sehingga berpengaruh pada struktur mikro. PWHT stress relieving
mempengaruhi ukuran butir. Sambungan las PWHT ukuran butiranya terlihat
meningkat akibat dari masukan panas saat proses pemanasan kembali. PWHT
dilakukan di bawah temperatur kritis menyebabkan atom-atom menerima
sejumlah energi panas yang dapat dipakai untuk bergerak maju membentuk
sebuah kristal yang lebih bebas dari cacat tegangan dalam (tegangan sisa
berkurang) (Yadav et al., 2020).
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Daerah HAZ sambungan las darat (A1) ukuran butirnya 35.52 µm (tanpa
PWHT) dan 37 µm (PWHT) sedangkan untuk UWW (semua variasi) yang
ditunjukkan Gambar 4.5 ukuran butir kecil yaitu kisaran 10-18 µm (tanpa PWHT)
dan 10-26 µm (PWHT). Sambungan las PWHT stress relieving menunjukkan
peningkatan ukuran butir dan butirnya lebih equiaxed. Sifat sambungan las
dengan fenomena ini adalah lunak (Hamid et al., 2018). Sambungan las tanpa
PWHT menghasilkan butiran yang kecil menyeluruh sehingga kekerasan tinggi
dan mengindikasi terjadinya tegangan sisa yang besar (Augustino et al, 2015).
Perbedaan ukuran butir antara las darat dan UWW ini disebabkan oleh laju
pendinginan. Laju pendinginan yang lambat pada proses pengelasan darat
menjadikan butir yang tumbuh berukuran besar. UWW memiliki kecepatan
pendinginan yang tinggi sehingga pertumbuhan butir terhambat dan menghasilkan
butir yang halus dan kecil (Zhang et al., 2016). Kecepatan pendinginan yang
meningkat seiring bertambahnya kedalaman air merupakan faktor yang signifikan
dalam perubahan ukuran struktur mikro sedangkan kecepatan aliran air
berkontribusi terhadap naiknya gelembung pengelasan ke permukaan secara cepat
sehingga logam las berinteraksi dengan air dan kecepatan pendinginan meningkat
(Chen et al., 2018).
Variasi

Las
darat
(A1)

UWW
2,5 m,
0 m/s
(B1)

Tanpa PWHT

PWHT
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UWW
2,5 m,
1 m/s
(B2)

UWW
2,5 m,
1 m/s
(B3)

UWW
5 m,0
m/s
(C1)

UWW
5 m,1
m/s
(C2)

UWW
5 m,2
m/s
(C3)

Gambar 4. 4 Struktur mikro HAZ sambungan las UWW tanpa PWHT (Paundra et
al., 2020) dan PWHT

library.uns.ac.id

2.

digilib.uns.ac.id
33

Pengaruh PWHT Terhadap Sifat Mekanik (Kekerasan Vickers dan
Kekuatan Tarik)
Hasil uji kekerasan vickers ditunjukkan pada Gambar 4.5 (variasi kedalaman

2,5 m) menunjukkan bahwa sambungan las spesimen PWHT memiliki kekerasan
menurun dengan rata-rata kekerasan di daerah WM 163 HV, HAZ 144,32 HV
(las darat/A1). Kekerasan tertinggi terdapat pada spesimen B3 dengan kekerasan
rata-rata WM 176 HV, HAZ 132 HV. Distribusi kekerasan dari daerah WM ke
daerah HAZ menurun setelah proses PWHT. Rata- rata kekerasan terendah WM
136 HVN, HAZ 124 HVN (spesimen B1).
kekerasan vickers untuk variasi kedalaman 5 m yang ditunjukkan pada
Gambar 4.6 menyatakan bahwa spesimen las tanpa PWHT memilikikekerasan
yang tinggi dengan

kekerasan rata-rata WM 131 HV, HAZ 139 HV (A1).

Sambungan UWW dengan

kekerasan tertinggi adalah spesimen C3 dengan

kekerasan rata-rata WM 188,8 HV, HAZ 233,7 HV. Kedalaman dan kecepatan air
yang meningkat berbanding lurus dengan laju pendinginan. Kecepatan
pendinginan yang meningkat mengakibatkan berkurangnya masukan panas
sehingga konveksi paksa terjadi membuat WM dan HAZ bersentuhan langsung
dengan air. Fenomena ini menyebabkan kekerasan tinggi pada spesimen tanpa
PWHT.
Fasa AF dan FSP berperan penting dalam meningkatkan kekerasan las.
Lasan dngan kekerasan tinggi rentan akan hadirnya tegangan sisa. Tegangan sisa
yang berkurang dapat ditandai dengan menurunnya kekerasan (Augustino et al.,
2015; Hun et al., 2019). Penurunan kekerasan diamati pada spesimen las PWHT.
Penurunan

terutama terjadi di daerah HAZ. Kekerasan spesimen las PWHT

terendah dengan rata-rata WM 150 HV dan HAZ 130 HV (C1). HAZ adalah area
yang mengalami siklus termal yang signifikan, sehingga menyebabkan daerah ini
menjadi sangat kritis dan kemungkinan terjadinya tegangan sisa lebih tinggi.
Proses PWHT disebut proses pembebasan/pengurangan tegangan karena saat
spesimen dipanaskan kembali sampai temperatur 5800C dan ditahan selama 75
menit atom menerima sejumlh panas tertentu yang dapat digunakan untuk
menambah atau membentuk sejumlah kristal yang lebih bebas dari cacat tegangan
dalam (Mohsenzadeh et al., 2016).
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Gambar 4. 5. Kekerasan vickers sambungan las UWW kedalaman 2.5 m Paundra
et al., 2020 (TP)

Gambar 4. 6 Kekerasan vickers sambungan las UWW kedalaman 5 m Paundra et
al., 2020 (TP)
Berdasarkan hasil uji tarik dan elongasi yang disajikan oleh Gambar 4.7
menyatakan bahwa PWHT menyebabkan kekuatan tarik menurun dan elongasinya
bertambah. Spesimen PWHT memiliki kekuatan tarik rata-rata 275 Mpa (A1).
UWW memiliki kekuatan tarik rata-rata tertinggi sebesar 199 MPa (C3).
Kekuatan tarik menurun karena adanya ukuran butir yang semakin besar
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mengakibatkan spesimen sambungan menjadi lunak dan kekuatan mekanik
menurun (Liu et al., 2018).
Dilihat dari struktur mikro sambungan UWW spesimen tanpa PWHT
memiliki ukuran butir yang kecil, sehingga jarak antar butir semakin jauh ikatan
lemah, rapuh dan material mudah patah dan energi yang dibutuhkan untuk
menarik dan mematahkan sangat kecil. Spesimen las UWW memiliki ukuran butir
yang besar akibat masukan panas, jarak antar butir semakin dekat dan ikatannya
menguat ketangguhan meningkat. Kehadiran fasa FSP dan AF di daerah WM
memberikan hasil yang baik karena kedua fasa tersebut memiliki sifat keras dan
ulet (Kim et al., 2018). Kekerasan dan kekuatan tarik yang baik juga diikuti
pertambahan panjang yang baik. Ketangguhan terbaik diperoleh ketika struktur
ganda dari FSP dan AF terbentuk. AF mampu memperbaiki tegangan sisa
yang ada sehingga memiliki sifat yang lebih kuat dari perlit dan lebih tangguh
dari FSP (Gharibshahiyan et al., 2011; Phyo et al., 2019).

Gambar 4. 7 Kekuatan tarik dan elongasi Paundra et al., 2020
Persen elongasi menyatakan bahwa sambungan PWHT memiliki elongasi
yang lebih tinggi. Elongasi berhubungan dengan ketangguhan dan ketangguhan
dipengaruhi oleh besar butir. Masukan panas saat PWHT membantu ferit
bertumbuh menjadi lebih besar dari perlit. Sifat perlit menyebabkan % elongasi
meningkat (Hamid et al., 2018). Ukuran butir berpengaruh terhadap % elongasi
dimana semakin besar ukuran butir maka elongasinya semakin tinggi. Elongasi
dihasilkan dari pengujian tarik berkaitan dengan keuletan sehingga semakin besar
% elongasi maka secara otomatis keuletan meningkat. Ketangguhan yang
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meningkat menandakan kemampuan sambungan dalam menerima beban
meningkat sehingga dapat memperbaiki sifat mekanik seperti laju perambatan
retak akan menurun (Chao et al., 2019)
Variasi

Las
darat
(A1)

UWW
2,5 m,
0 m/s
(B1)

UWW
2,5 m,
1 m/s
(B2)

UWW
2,5 m,
1 m/s
(B3)

PWHT
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UWW
5 m,0
m/s
(C1)

UWW
5 m,1
m/s
(C2)

UWW
5 m,2
m/s
(C3)

Gambar 4. 8 Pengamatan permukaan patahan uji tarik
Berdasarkan pengamatan patahan uji tarik yang ditunjukan pada gambar 4.8
menunjukkan adanya patahan intergranular. Patahan intergranular adalah
fenomena patahan yang terjadi sebagai akibat dari perambatan retak antar butir.
Patahan ini ditandai dengan permukaan yang tidak rata, seperti adanya tonjolan
atau cekungan. Berdasarkan pengamatan patahan yang terjadi akibat beban tarik.
Proses terjadinya patah (gagal) diawali dari retak yang berlanjut ke penjalaran
retak (crack propagation). Bentuk patahan yang terjadi adalah patah liat dimana
adanya reduksi luas penampang secara lokal atau necking. Reduksi luas
penampang menunjukkan tingkat keliatan material. Besarnya reduksi luas
penampang adalah perbandingan antara luas penampang patahan terkecil dibagi
dengan luas penampang mula-mula. Patah liat akibat beban statis dapat dilihat
dari bentuk kontur penampang patahannya. Kontur penampang nya terlihat
adanya dimple atau cengkungan dan muka patahan berwarna ke abu-abuan. Patah
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ulet dapat terjadi bila bahan melebihi kekuatan seperti yang terjadi pada pengujian
tarik.
B.

Pembahasan

1.

Pengaruh PWHT Terhadap Sifat Fisik (Radiografi Dan Struktur
Mikro)
Uji radiografi (Gambar 4.1) menyatakan bahwa tidak ada perubahan cacat

antara spesimen tanpa PWHT dan PWHT. Fenomena ini berkaitan dengan proses
PWHT yang dilakukan, pemanasan pada temperatur 580°C atau di bawah
temperatur kritis A1 dimana struktur baja tidak mengalami transformasi atau tidak
rekristalisasi (Khalaj et al., 2017).
Pengamatan struktur mikro menunjukkan perbedaan kerapatan struktur
mikro (spesimen tanpa PWHT berbutir halus dan spesimen tanpa PWHT berbutir
kasar). Perbedaan kerapatan struktur mikro terjadi karena proses masukan panas.
Spesimen tanpa PWHT struktur mikro lebih rapat sehingga lebih halus
dibandingkan struktur spesimen PWHT. Berdasarkan diagram CCT untuk
material karbon rendah, (Gambar 4.3 b) ketika pendingan cepat terjadi, hal itu
meningkatkan kemungkinan struktur berbutir halus dari pada struktur berbutir
kasar(Callister et al., 2007). PWHT dengan temperatur 5800C dan holding time 75
menit menghasilkan struktur mikro yang kasar dan kerapatannya berkurang.
Spesimen PWHT memiliki luas butir yang lebih besar, bentuk luasan butir
dipengaruhi oleh masukan panas. Masukan panas membuat butiran yang diperoleh
lebih besar dan meningkatkan rasio fasa yang terbentuk. Baja hipoeutectoid
apabila didinginkan perlahan (pendinginan udara) dari fasa austenitik maka akan
terbentuk ferit proeutectoid pada batas butir austenitik dan terjadi pembuangan
atom C ke pusat butir melalui difusi dan sisa austenitik berubah menjadi perlit
pada suhu kamar (Jae Young et al., 2002).
Siklus yang terjadi pada HAZ mirip dengan yang terjadi pada WM (Gambar
4.5) menyatakan spesimen PWHT memiliki ukuran butir lebih besar. Hal ini
sesuai dengan teori bahwa penambahan panas dapat menyebabkan peningkatan
ukuran butir. Ukuran butir yang meningkat seiring dengan masukan panas
memberikan energi untuk butir berkembang (Wang et al., 2019). Spesimen
PWHT pada temperatur 580°C ukuran butirnya lebih besar dari pada spesimen
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tanpa PWHT. Hal ini karena adanya peningkatan temperatur pemanasan yang
membantu butir berekspansi. Mekanisme yang terjadi adalah butir besar akan
bergabung dengan butir kecil, fenomena butir kecil dimakan oleh butir yang besar
seiring dengan peningkatan temperatur. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
butir adalah temperatur dan waktu tahan (Wang et al., 2019). Kenaikan
temperatur akan mempercepat difusi atom karena energi yang diberikan ke butir
meningkat. Semakin tinggi temperatur maka akan diperoleh butir yang relatif
besar sedangkan waktu tahan (75 menit) akan memberikan kesempatan atom-atom
pada butir untuk bergabung dan meningkatkan ukuran butir (Longfei et al., 2006).
2.

Pengaruh PWHT Terhadap Sifat Fisik (Kekerasan Vickers dan
Kekuatan Tarik)
Proses pengelasan menyebabkan suhu yang tinggi, sehingga panas tidak

terdistribusi merata. Fenomena ini menghasilkan tegangan sisa pengelasan.
Tegangan sisa adalah gaya elastis yang megubah jarak antar atom dalam bahan
tanpa beban eksternal. Tegangan sisa tidak terlihat secara visual, tetapi tegangan
sisa dapat menyebabkan kegagalan struktural (keretakan, fatigue dan korosi)
(Reza et al., 2020). Tegangan sisa dapat diamati di daerah HAZ diikuti dengan
kekerasan yang tinggi (Xin et al., 2021). Kekerasan (Gambar 4. 6 dan 4.7)
menunjukkan bahwa kekerasannya berbeda. Sambungan tanpa PWHT memiliki
kekerasan tinggi. Fenomena ini disebabkan karena sambungan las menyimpan
tegangan sisa yang besar akibat proses pengelasan dan ukuran struktur mikro kecil
(Angkasa et al., 2020). Kekerasan sambungan las spesimen PWHT menurun
seiring dengan bertambahnya ukuran butir (Han et al., 2020). Material berbutir
kasar memiliki batas batas butir yang lebih sedikit daripada bahan berbutir halus.
Batas butir merupakan hambatan yang akan menghambat pergerakan defleksi, jika
batas butir kecil, cacat akan lebih mudah bergerak dan material lebih mudah
terdeformasi sehingga memiliki kekerasan yang lebih rendah daripada batas butir.
Material yang berbutir kecil akan memiliki banyak batas butir sehingga
pergerakan massa yang dibelokkan akan lebih mudah terhambat (Liu and Nelson,
2018). Pergerakan dislokasi yang terhambat ini akan menyebabkan material sulit
untuk mengalami deformasi sehingga sifat mekanik material seperti kekerasan dan
kekuatan tarik akan menjadi tinggi. PWHT dilakukan pada suhu 580°C dan
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holding time 75 menit membantu memberikan masukan panas dan memudahkan
deformasi sambungan las, bila sambungan las mudah mengalami deformasi
berarti material dalam keadaan plastis, saat sambungan las terdeformasi (keadaan
plastis) akan mudah merecoveri sehingga tegangan sisa akibat pengelasan mudah
dilepaskan (berkurang)(Zhang et al., 2016).
PWHT stress relieving mengubah ukuran butir dari struktur mikro. Ukuran
butir yang lebih besar menunjukkan pengurangan tegangan tanpa regangan dan
menyebabkan penurunan kekuatan tarik dan peningkatan elongasi. Data uji tarik
menunjukkan bahwa PWTH stress relieving pada suhu 580°C dan holding time 75
menit tidak berpengaruh signifikan terhadap kekuaan tarik tetapi elongasinya
meningkat dibandingkan tanpa PWHT. Elongasi adalah pertambahan panjang
maksimum sebelum benda uji putus. Elongasi menunjukkan ductility atau
keuletan suatu material. Spesimen yang diberi perlakuan PWHT memiliki
elongasi yang tinggi yang disebabkan oleh heat input saat PWHT, peningkatan
elongasi menunjukkan bahwa proses stress relieving tegangan sisa berlangsung
efektif (Xin et al; 2021;Rozumek et al., 2020). Holding time yang cukup
berkontribusi pada keseragaman suhu spesimen, sehingga proses stress relieving
tegangan dapat berlangsung sempurna.
Berdasarkan pengujian tarik, patahan yang terjadi terletak di daerah weld
metal. Fenomena terjadinya patahan di daerah weld metal disebabkan oleh
terbentuknya fasa widmanstatten ferit, AF dan GBF yang meningkatkan
kekerasan pada baja (Zhou et al., 2017). Proses PWHT memicu terbentuknya
kerak sehingga mempengaruhi kadar karbon dan menginisiasi menurunya
kekuatan mekanik (Phyo, Katsuda and Hirohata, 2019)
C.

Nilai-nilai Kebaruan
Temuan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan proses

PWHT untuk mengurangi permasalah yang muncul saat pengelasan saat UWW
berlangsung.
1.

Prinsip manfaat hasil penelitian
Manfaat penelitian ini adalah bisa mengetahui post weld heat treatment

yang baik untuk memperbaiki kualitas hasil las khusunya pada underwater wet
welding (UWW).
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Implementasi hasil penelitian
Penelitian ini dapat menjadi data bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan

PWHT stress relieving spesimen sambungan UWW. PWHT stress relieving
dilakukan adalah pada temperatur 5800C dengan waktu penahanan 75 menit.
Kondisi PWHT sifat menjadikan sambungan lebih ulet dan permasalahan akibat
siklus termal (tegangan sisa) pengelasan dapat diatasi.
D.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian dengan melakukan PWHT stress relieving

spesimen sambungan UWW. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses
PWHT. Proses PWHT stress relieving dalam penelitian ini adalah di darat
sedangkan proses pengelasan dilakukan di dalam air. Pengujian yang dilakukan
memang dapat memperlihatkan kekuatan fisik dan mekanik spesimen uji namun
tidak dapat menghitung seberapa besar stress relieving (pembebasan tegangan
dalam) terjadi. Tegangan sisa pengelasan dapat mempengaruhi kekuatan mekanik
sambugan

seperti

kekuatan

material

dalam

menahan

beban

siklik.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
42

42

