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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini teknik pengelasan telah digunakan secara luas dalam 

penyambungan logam dengan media panas. Sumber panas yang dipakai berasal 

dari busur listrik, nyala oksi-asitilen dan gesekan. Las busur listrik umumnya 

adalah salah satu jenis cara untuk menyambung logam dengan menggunakan 

nyala busur listrik ke permukaan logam yang akan dilas. Daerah yang terkena 

busur listrik maka akan mencair, termasuk juga elektroda yang menghasilkan 

busur listrik akan mencair di pangkal ujungnya dan terus merambat sampai habis. 

Nyala oksi-asitilen berasal dari pembakaran oksigen dan gas asitilen. Sedangkan 

las gesek (friction welding) merupakan salah satu metode pengelasan jenis solid 

state welding, dimana panas dihasilkan oleh dua logam yang bergesekan sehingga 

logam mencair kemudian membeku bersama-sama menjadi sambungan las. 

Sambungan las yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah las fusi. 

Las fusi merupakan proses pengelasan dengan mencairkan sebagian logam induk 

yang dicairkan bersamaan bahan tambah pada saat proses pengelasan. Dalam 

pengaplikasiannya las fusi biasa digunakan untuk pengelasan pelat datar, plat 

siku, dan pipa. Jenis pengelasan fusi diantaranya Shield Metal Arc Welding 

(SMAW), Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), Metal Inert Gas (MIG), dan 

sebagainya. Metode pengelasan fusi juga masih memiliki kekurangan, seperti 

pada saat melakukan pengelasan untuk logam silinder pejal berdiameter besar, 

pengelasan hanya dapat dilakukan pada sisi luar permukaan saja, sedangkan pada 

sisi dalam sulit dilakukan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut telah dikembangkan teknik solid state 

welding. Teknik pengelasan tanpa logam pengisi atau pengelasan padat. Jenis 

teknik yang dipakai biasanya adalah las gesek (friction welding). Dimana panas 

untuk pengelasan dihasilkan oleh gerakan relatif antara dua permukaan bahan 

yang saling bergesekan, salah satu berputar sedang lainnya diam, lalu dikontakkan 



oleh gaya tekan. Gesekan pada kedua permukaan kontak dilakukan secara 

kontinyu sehingga panas yang ditimbulkan oleh gesekan akan terus meningkat. 

Dengan gaya tekan dan panas pada kedua permukaan hingga pertemuan kedua 

bahan mencapai suhu leleh (melting temperature) maka terjadilah proses las. 

Kelebihan pengelasan ini adalah tidak membutuhkan logam pengisi, waktu 

pengelasannya cepat dan temperatur operasi di bawah titik lebur logam. 

Sultoni (2016), mempelajari efek tekanan gesek dan waktu gesekan pada 

penyambungan dissimilar bahan Alumunium Alloy 2024 T4 dan Stainless Steel 

AISI 420 metode continuous drive friction welding. Waktu yang sangat lama 

dapat menyebabkan produktivitas menurun saat proses pengelasan. Sementara 

tekanan gesek yang terlalu besar dapat menyebabkan pemborosan bahan. 

Sedangkan waktu yang tidak sesuai dapat menyebabkan pemanasan yang tidak 

merata serta kemungkinan terjadi jebakan oksida di daerah interface. Sehingga 

pemilihan parameter tekanan gesek dan waktu gesekan menentukan boros atau 

tidaknya bahan dan hasil dari sambungan tersebut. 

Shubhavardhan dan Surendran (2012), melakukan penelitian dissimilar 

material Alumunium Alloy AA6082 dan Stainless Steel AISI 304 dengan metode 

continuous drive friction welding. Penelitian dilakukan dengan melakukan variasi 

waktu gesek dan tekanan gesek. Waktu gesek yang lama menyebabkan 

terbentuknya lapisan intermetalik di daerah interface. Pengaruh waktu gesek dan 

tekanan gesek pada kekuatan sambungan dengan waktu tempa konstan yaitu 210 

MPa menimbulkan fraktur pada interface sambungan las dissimilar material. 

Kekuatan sambungan las lebih rendah dari pada kekuatan base metal Alumunium 

Alloy AA6082 yaitu sebesar 290 MPa. Hasil patahan tarik menunjukkan 

Alumunium menempel sebagian pada Stainless Steel. 

Dari penelitian yang telah dilakukan belum menemukan banyak variasi 

tekanan gesek yang sesuai pada pengelasan continuous drive friction welding 

menggunakan bahan Stainless Steel 304 terhadap kekuatan tarik, struktur mikro, 

dan nilai kekerasan sambungan las. Hanya ada beberapa variasi tekanan gesek 

yang sesuai dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Untuk itu, 



penelitian ini difokuskan pada pengaruh variasi tekanan gesek terhadap kekuatan 

tarik, struktur mikro, dan nilai kekerasan dengan material Stainless Steel 304. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tekanan gesek terhadap kekuatan tarik sambungan 

las metode continuous drive friction welding bahan Stainless Steel 304? 

2. Bagaimana pengaruh tekanan gesek terhadap struktur mikro sambungan 

las metode continuous drive friction welding bahan Stainless Steel 304? 

3. Bagimana pengaruh tekanan gesek terhadap nilai kekerasan sambungan las 

metode continuous drive friction welding bahan Stainless Steel 304? 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Putaran untuk pengelasan menggunakan mesin bubut yang di modifikasi 

menjadi mesin friction welding. 

2. Asumsi putaran dianggap konstan. 

3. Diasumsikan getaran yang timbul tidak mempengaruhi hasil las 

4. Tidak membahas distribusi temperatur pada proses pengelasan gesek. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh tekanan gesek terhadap kekuatan tarik pada 

sambungan las metode continuous drive friction welding bahan Stainless 

Steel 304. 

2. Mengetahui pengaruh tekanan gesek terhadap struktur mikro daerah las, 

sambungan continuous drive friction welding bahan Stainless Steel 304. 

3. Mengetahui pengaruh tekanan gesek terhadap nilai kekerasan sambungan 

las metode continuous friction welding bahan Stainless Steel 304. 

 

 



1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian las gesek adalah : 

1. Memperoleh nilai tekanan gesek yang optimal pada saat pengelasan. 

2. Dapat menentukan variasi tekanan gesek terhadap struktur mikro, 

kekuatan tarik, dan nilai kekerasan. 

3. Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

4. Sebagai pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. 

 


