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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari teknologi masa kini mengalami perkembangan

semakin pesat, dimana perkembangan teknologi tersebut berdampak positif bagi

kehidupan manusia maupun bagi perindustrian. Salah satu perkembangan teknologi

tersebut adalah proses pengelasan. Suatu proses dikatakan pengelasan, adalah dimana

terdapat suatu sambungan terhadap dua benda kerja. Benda kerja tersebut dapat berasal

dari suatu material yang sama maupun berbeda.

Menurut pengertian Deutch Industrie Normen, suatu proses dikatakan sebagai

pengelasan dimana terjadi sebuah sambungan metalurgi pada dua material dalam posisi

cair atau lumer. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa suatu pengelasan adalah

merupakan sambungan dari beberapa material dengan menggunakan energi panas.

Proses pengelasan sendiri telah banyak dikembangkan, ada beberapa proses

pengelasan yang kita pahami saat ini, misalnya GTAW, GMAW, SMAW dan FW.

Proses pengelasan diatas prinsipnya sama yaitu melumerkan dan menyambungkan

material dengan panas. Dengan seiringnya kemajuan teknologi terkini, teknik

pengelasan terus menurus dilakukan pengembangan agar didapatkan hasil yang bagus

dan dapat bersaing dalam kemajuan industrial, salah satunya dengan metode gesek atau

biasa disebut dengan las gesek.

Las gesek tersebut dapat dibagi menjadi dua garis besar, yaitu las gesek langsung

(linier friction welding) dan las gesek datar (friction stir welding). Kedua proses

pengelasan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan suatu gesekan benda kerja,

sehingga menghasilkan panas yang dapat menyambung dengan material lainnya.

Las gesek datar atau umunya disebut friction stir welding ialah salah satu contoh

pengembangan teknik pengelasan dalam keadaan solid-state. Sebuah konsep dasar yang

sederhana dengan mendesain suatu tool atau pin yang kemudian diputar dengan

kecepatan tertentu dan ditekankan pada daerah tepi kedua benda kerja untuk melakukan

proses penyambungan. Kelebihan las gesek datar atau friction stir welding adalah

proses penyambungan yang efektif, efesien, lebih ramah lingkungan, dan tidak memakai
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fluks maupun filler serta proses ini sangat baik untuk menyambungan material

aluminium.

Di negara lain friction stir welding (FSW) sudah banyak dipergunakan pada di

banyak bidang di dunia industri yang pada umumnya adalah industri pembuatan alat-

alat yang cukup besar dan luas. Pengelasan dihasilkan lebih efektif sehingga

memungkinkan material berdeformasi menjadi tinggi seperti pada industri pembuatan

kapal, kereta api, pesawat terbang, pesawat luar angkasa, bahkan di dunia otomotif pun

sudah sejak lama diaplikasikan.

Aluminium merupakan salah satu logam dimana memiliki sifat tahan terhadap

korosi, hal tersebut dikarenakan adanya pasivasi bila mana terbentuknya suatu lapisan

aluminium oksida ketika aluminium kontak langsung dengan udara bebas, lapisan

oksida ini yang mencegah terjadinya oksidasi lebih lanjut (Amanto & Daryanto,2006).

Pada penelitian ini akan membandingkan pengaruh kecepatan putar dan feed rate

terhadap kekuatan tarik dengan metode las gesek datar (friction stir welding) serta untuk

mendapatkan hasil pengelasan yang maksimal terhadap material aluminium. Penelitian

teknologi pengelasan dengan metode FSW juga tidak menutup kemungkinan agar

masih terus menerus dikembangkan baik secara sifat-sifat atau tipe dari material bahkan

dengan cara metode yang lain. Sehingga produk – produk yang dihasilkan akan lebih

jauh efesien dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan

diteliti dalam tugas akhir kali ini adalah “Bagaimana Pengaruh Variasi Kecepatan Putar

dan Feed Rate Terhadap Hasil Kekuatan Tarik Sambungan Friction Stir Welding

Alumunium A1090 ” ?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan pada yang akan dilakukan dalam penelitian ini,

maka dilakukannya suatu pembatasan masalah yang akan dibahas dalam pengujian.

Batasan masalah penelitian tersebut adalah :

1. Material yang digunakan sama yaitu aluminium seri A1090.

2. Jenis sambungan yang digunakan adalah butt joint dua material yang sama.
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3. Bentuk pin dan jumlah lintasan pada pengelasan yang digunakan sama.

4. Kondisi peralatan yang digunakan saat pengambilan data telah terkalibrasi.

5. Tekanan terhadap pada pin dianggap konstan.

6. Mengetahui parameter yang berpengaruh terhadap kekuatan tarik pada aluminium

murni.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari suatu

penyambungan dua buah material menggunakan metode friction stir welding pada

material aluminium seri 1090 terhadap kekuatan tarik menggunakan perbedaan variasi

kecepatan putar dan feed rate.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan hasil penelitian dalam bidang pengelasan khususnya pada material

aluminium.

2. Mampu menerapkan teori yang didapat selama perkuliahan khususnya yang

berhubungan dengan pengelasan.

3. Sebagai acuan dalam dunia industri untuk pengembangan pada proses pengelasan

gesek datar (friction stir welding).

4. Sebagai dasar referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut terutama pada

teknologi pengelasan gesek datar (friction stir welding).
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