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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ruang lingkup aplikasi teknologi pengelasan di bidang konstruksi, baik 

dalam pembuatan maupun pemeliharaan sangat luas, meliputi perkapalan, 

jembatan, rangka baja, bejana tekan, perpipaan, kendaraan rel dan lain sebagainya. 

Luasnya penggunaan teknologi pengelasan disebabkan karena prosesnya lebih 

mudah, sederhana dan murah (Wiryosumarto, 2000). 

Pada kasus tertentu diperlukan sambungan las untuk logam yang berbeda 

(dissimilar-metal weldings). Sebagai contoh, untuk ketahanan korosi baja karbon 

(carbon steel) dilas dengan baja tahan karat (stainless steel). Selain memenuhi 

syarat kondisi operasi, las baja karbon dengan baja tahan karat lebih ekonomis 

daripada seluruh konstruksi menggunakan baja tahan karat. 

Aplikasi sambungan logam tak sejenis pada gerbong kereta api biasanya 

terdapat pada sambungan rangka yang berupa baja karbon dengan atap gerbong 

yang berupa baja tahan karat. Hal ini sengaja dilakukan untuk menyesuaikan 

kondisi kerja agar bagian atap lebih tahan korosi dan bagian rangka menjadi lebih 

ekonomis. Namun, permasalahan yang timbul adalah distorsi sebagai akibat dari 

proses pengelasan. Distorsi ini terjadi karena selama proses pengelasan material 

mengalami siklus termal dan saat mengalami pendinginan, bagian HAZ 

mengalami peningkatan tegangan sebagai akibat penyusutan tegangan logam. 

Permasalahan lain yang timbul yaitu menurunnya ketahanan korosi di 

daerah terpengaruh panas (HAZ) baja tahan karat karena korosi batas butir 

(intergranular corrosion). Korosi batas butir ini disebabkan oleh timbulnya 

presipitasi karbida krom (Cr23C6) di batas butir yang terjadi pada saat pemanasan 

di daerah sensitis antara 426 oC – 871 oC.  Presipitat karbida krom yang terbentuk 

pada batas butir austenit menyebabkan daerah sekitar batas butir lebih anodik 

dibandingkan daerah lainnya (Kou, 1987).  Hal ini mengakibatkan penurunan 

ketahanan korosi pada daerah HAZ baja tahan karat dan kegagalan akibat stress 

corrosion cracking (SCC).    
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Kebocoran yang terjadi akibat dari korosi batas butir akan menjadi titik 

mula terjadinya awal retakan. Retakan akan semakin bertambah dengan adanya 

beban dinamis, karena beban dinamis merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap kegagalan saat aplikasi. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya 

kegagalan tiba-tiba (katastropik) pada gerbong kereta api. Akibatnya sampai 

sekarang permasalahan korosi dan retak sambungan las gerbong kereta api masih 

belum terselesaikan. 

Dalam perkembangan teknologi pengelasan juga banyak ditemui adanya 

kegagalan-kegagalan. Sekitar tahun 1940-an, terjadi patah getas pada beberapa 

jembatan dan kapal yang dilas. Jembatan Hasselt di Belgia yang runtuh juga 

karena patah getas. Patahnya jembatan Rudersdorf di Jerman yang dibuat dari 

pelat baja yang dilas disebabkan oleh retak pada daerah terpengaruh panas dari 

sambungan las. Penyelidikan yang dilakukan terhadap patahan ini membuktikan 

bahwa penyebab utamanya adalah menjalarnya patah getas yang disebabkan oleh 

adanya retak tersebut karena menanggung beban dinamis dalam aplikasinya. 

Dimas (2006) meneliti ketahanan korosi pada pengelasan logam berbeda 

antara baja tahan karat AISI 304 dengan baja karbon rendah SS 400. Dalam 

penelitian tersebut dapat diamati adanya korosi batas butir. Laju korosi yang 

terjadi adalah sekitar 4500 gr/m2h.  Akan tetapi penelitian tersebut hanya meneliti 

mengenai ketahanan korosi sambungan las logam tak sejenis antara baja karbon 

dengan baja tahan karat, sedangkan sifat-sifat mekanisnya belum diteliti. Karena 

dalam aplikasi permasalahannya menjadi sangat komplek dengan adanya 

pembebanan dinamis maka sangatlah perlu dilakukan penelitian mengenai sifat-

sifat mekanis sambungan las logam tak sejenis antara baja karbon dengan baja 

tahan karat, yaitu laju perambatan retak fatik dan retak korosi tegangan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pada pengelasan logam tak sejenis antara baja karbon rendah SS 400 

dengan baja tahan karat AISI 304 sering timbul berbagai permasalahan, salah 

satunya penurunan ketahanan korosi pada baja tahan karat yang kemudian akan 

menghasilkan kebocoran. Retak akan merambat dari kebocoran ini karena 
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pengaruh adanya beban dinamis saat aplikasi. Oleh karena itu perlu diteliti sifat 

mekanisnya, seperti laju perambatan retak fatik dan retak korosi tegangan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah dibatasi sebagai berikut : 

a. Proses pengelasan diasumsikan dengan distribusi temperatur yang merata. 

b. Logam pengisi adalah baja tahan karat austenitik ER 308 yang diasumsikan 

mempunyai komposisi bahan sesuai standar AWS. 

c. Proses penekukan pada pembuatan spesimen SCC diasumsikan dengan gaya 

yang sama. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menyelidiki karakteristik laju perambatan retak fatik sambungan las logam tak 

sejenis antara baja karbon rendah SS 400 dengan baja tahan karat AISI 304. 

b. Menyelidiki karakteristik retak korosi tegangan sambungan las logam tak 

sejenis antara baja karbon rendah SS 400 dengan baja tahan karat AISI 304. 

c. Mengamati karakteristik penampang patahan spesimen hasil pengujian FCGR. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh  diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

a. Menambah khasanah pengetahuan yang dapat berguna dalam bidang 

pengelasan, terutama pengelasan logam antara baja karbon dengan baja tahan 

karat. 

b. Dapat dijadikan acuan  bagi penelitian selanjutnya, khususnya pengelasan 

logam antara baja karbon dengan baja tahan karat. 

c. Dapat diterapkan dalam industri yang membutuhkan pengelasan logam baja 

karbon – baja tahan karat. 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 4 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar penelitian dapat mencapai tujuan dan terarah dengan baik, maka 

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II Dasar Teori, berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pengelasan 

logam berbeda, teori tentang pengelasan logam, karaktersisasi las, retak fatik 

dan retak korosi tegangan, mekanika perpatahan. Dalam bab ini juga 

dijelaskan sifat-sifat baja tahan karat dan baja karbon. 

c. Bab III Metode Penelitian, berisi bahan yang diteliti, mesin dan alat yang 

digunakan dalam penelitian, tempat penelitian serta pelaksanaan penelitian 

yang terdiri dari pembuatan spesimen dan pengujian spesimen. Pengujian 

spesimen meliputi pengujian laju perambatan retak fatik, retak korosi 

tegangan dan SEM. 

d. Bab IV Data dan Analisa, berisi data hasil pengujian dan analisa data hasil 

pengujian. Hasil pengujian terdiri dari pengujian laju perambatan retak fatik 

dan retak korosi tegangan. Dalam bab ini juga berisi hasil pengamatan SEM. 

e. Bab V Penutup, berisi kesimpulan penelitian dan saran yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan.   
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