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ABSTRAK
ANALISIS SAMBUNGAN LAS PADA HANDLING CANISTER GELAS-LiMBAH AKTIVITAS TINGGI.
Telah dipelajari analisis las baja tahan karat austenitik AISI- 304 sebagai bahan canister. Pada saat
handling canister berisi gelas-limbah dari bawah meller ke tempat penyimpanan sementara, ada tahap
pengelasan tutup canister. Kualitas las harus baik agar tidak ada gas yang keluar melalui pori las dan
canister dapat diangkat dengan crane. Dua potongan pelat baja tahan karat austenitik AISI-304
masing-masing berukuran (200 x 125 x 3) mm disambung dengan cara dilas. Pengelasan dilakukan
dengan mesin TIG (Tungsten Inert Gas) menggunakan gas pelindung argon. Besarnya arus yang
digunakan dalam pengelasan adalah 60, 70, 80, 90,100,110,120,130, dan 140 A. Pelat yang telah
dilas dipotong dengan ukuran sesuai standar JIS 3121 uniuk uji tarik. Pengujian kekerasan pada
daerah las, HAZ, dan pelat dilakukan secara Vickers. Analisis struktur mikro dilakukan dengan
mikroskop optik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan kuat arus pengelasan akan menaikkan
kuat tarik contoh bahan yang mengalami pengelasan. Kualitas hasil sambungan las terbaik pada
penggunaan arus 110 A. Pada pengelasan dengan kuat arus di atas 110 A, besar arus berpengaruh
terhadap kualitas bahan induk, sehingga kualitas bahan induk menurun dan putus terjadi pada bahan
induk. Kekuatan tarik bahan induk hasil pengelasan masih memenuhi syarat sesuai penggunaannya
dalam transportasi wadah yaitu 0,24 kg/mm2.

ABSTRACT
ANALYSIS OF WELDING JOINT ON HANDLING HIGH LEVEL WASTE-GLASS CANISTER. The
analysis of welding joint of stainless steel austenitic AISI 304 for canister material has been studied. At
the handling of waste-glass canister from metier below to interim storage, there is a step of welding of
canister lid. Welding quality must be kept in a good condition, in order there is no gas out pass welding
pores and canister be able to lift by crane. Two part of stainless steel plate in dimension (200 x 125 x 3)
mm was jointed by welding. Welding was conducted by TIG machine with protection gas is argon.
Electric current were conducted for welding were 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, and 140 A. Welded
plates were cut with dimension according to JIS 3121 standard for tensile strength test. Hardness test
in welding zone, HAZ, and plate were conducted by Vickers. Analysis of microstructure by optic
microscope. The increasing of electric current at the welding, increasin[J of tensile strengttl 0: welding
yields. The best quality welding yields using electric current was 110 A. At the welding with electric
current more than 110 A, the electric current influence towards plate quality, so that decreasing of
stainless steel plate quality and breaking at the plate. Tensile strength of stainless steel plate welding
yields in requirement conditions according to application in canister transportation is 0,24 kg/mm2.

PENDAHULUAN.

Pemanas Joule memanfaatkan gelas
limbah dalam melter di atas suhu 600°C

untuk penghantar listrik yang menimbulkan
panas. Dalam metier harus ada gelas-limbah
setinggi di atas elektrode, walaupun metier
tidak dalam keadaan operasi. Pertama kali
melter diisi glass cullet, yaitu gelas-limbah
yang tidak aktif yang komposisinya sama
dengan gelas-limbah aktif yang digunakan[1].

Melter dengan pemanas Joule
dioperasikan pada suhu 1150°C untuk
mengolah limbah cair aktivitas tinggi (LCAT).
Kapasitas melter 750 kg gelas-limbah dengan
komposisi 75 % bahan pembentuk gelas (glass
frit) dan 25 % LCAT, Batas 10 cm di atas
elektrode adalah batas bawah gelas-limbah
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dalam melter, sedangkan batas' atas
ditentukan dari volume canister (batas bawah +
volume canister dibagi luas permukaan
metier). Pad a setiap operasi meller,
pengeluaran lelehan gelas-limbah dari melter
ke canister melalui bottom drain sebanyak 300
kg. Penuangan gelas-limbah dilakukan setelah
pengumpanan glass-frit dan LCAT selesai dan
lelehan gelas-limbah dalam keadaan puncak
panas (hot top condition).

Sistem transportasi canister
ditunjukkan pada Gambar 1[1]. Oari gambar
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Transportasi canister kosong dengan
transfer car, sampai di bawah melter.
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Oi bawah melter, canister dihubungkan
dengan drain nozzle melter. Berat
canister kosong mula-mula ditimbang.
Drain nozzle dibuka, lelehan gelas
limbah mengalir dari melter ke canister
melalui nozzle dari inconel 690. Suhu
nozzle sekitar 1000°C yang dipanaskan
secara induksi. Laju alir lelehan gelas
limbah tergantung viskositas. Berat
gelas - limbah dalam canister ditimbang.
Jika berat gelas - limbah hampir
mencapai 300 kg (volumenya 110 liter:::
93 % volume canister), maka aliran
lelehan gelas - limbah dihentikan dengan
pending in udara dan penutupan drain
nozzle.

• Canister dilepas dari drain nozzle melter.
Oengan transfer car, canister dipindah ke
tempat peralatan las. Pengelasan tutup
canister dilakukan dengan peralatan las
T1G (Tungsten Inert Gas). Pendinginan
canister dilakukan selama 24 jam.

• Canister dipindahkan dengan crane ke
peralatan def'ont.d!'::inasi Dekont;vY1in3Si
dilakukan dengaro air dan sikat kz·.vat.

• Canister dipindahkan dengan crane ke
peralatan kontaminasi. Kontaminasi
pada permukaan canister diuji dengan
smertest dan aktivitasnya diukur
dengan detektor.

• pengamatan secara visual dilakukan.
• Sealing inspection, canister yang berisi

gelas - limbah diuji pada kondisi dalam
tempat penyimpanan sementara,
sehingga canister dipanaskan sebelum
sealing inspection. Aliran pada sistem
sealing inspection ditunjukkan pada
Gambar 2[1]. Canister dipanaskan pada
suhu 350 - 400°C. Udara yang
melewati bell jar yang menutupi tutup
canister diamati. Jika radionuklida
lepas dari canister melewati pori hasil
las, Cs akan disaring dengan filter
HEPA dan Ru diabsorpsi dengan
campuran larutan HCI 6 N dan etanol
pada 0 °C. Aktivitas terserap diukur
dengan detektor.

• Pengamatan dimensi, yaitu perubahan
diameter dan tinggi canister. Hal ini
untuk memasukkan canister ke dalam

lubang di tempat penyimpanan
sementara.

• Canister yang berisi gelas-limbah
selanjutnya dipindahkan ke tempat
penyimpanan sementara dan disimpan
selama 30 - 50 tahun dengan sistem
pending in untuk menghindari terjadinya
kristalisasi gelas[1 ,2].
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Canister ditunjukkan pada Gambar
3[3]. Canister dirancang mampu mengalami
kekuatan tarik 2000 kg (0,24 kg/mm2)

berkaitan pengangkatan dengan crane pada
saat transportasi dan mampu menahan beban
2400 kg pada saat ditumpuk ditempat
penyimpanan sementara[1].

Baja tahan karat austenitik AISI-304
paling baik terhadap ketahanan korosi dan
mampu las[4,5]. Kelemahan baja tersebut yaitu
dapat terjadi korosi antar butir (sensitisasi).
Korosi antar butir disebabkan' karena

presipitasi krom karbida pada batas butir,
sehingga daerah didekatnya kekurangan Cr.
Presipitasi krom karbida terjadi pada suhu 500
- 900°C dan pada 600 - 800°C terjadinya
presipitasi paling tinggi [5,6]. Pada pengelasan
logam, korosi batas butir dapat terjadi pad a
daerah yang dipengaruhi panas (HAZ = Heat
Affected Zone). Terjadinya korosi batas butir
dapat mempercepat korosi lebih lanjut.

Las busur TIG termasuk las listrik

yang menggunakan gas inert sebagai
pclindung daerah las. Pengelasan 8kan tcrjadi
jika ada aliran busur listrik antara elektrode
tungsten dengan benda kerja Dalam las TIG
elektrode tungsten tidak ikut mencair dan jika
perlu logam pengisi digunakan filler. Gas inert
yang digunakan adalah Ar atau He yang
berfungsi untuk mencegah penyusupan
oksigen dan nitrogen kedalam cairan las,
sehingga menimbulkan porositas atau slag[3].
Pad a pengelasan logam diharapkan hasil las
dapat mewakili logamnya, sehingga jika
dilakukan uji tarik maka patah tidak di daerah
las. Pada pengelasan ada beberapa faktor
yang perlu diperhatikan, yaitu [4,7,8]:

1. Pemilihan logam pengisi.
2. Parameter las (arus, kecepatan

pengelasan, kecepatan pengumpanan
filler)

3. Penggunaan gas pelindung.
Pengelasan baja tahan karat

austenitik AISI-304 sering m.enghasilkan
kerapuhan di daerah HAZ, yang
mengakibatkan patah di daerah tersebut.

Percobaan dilakukan dengan
pengelasan baja tahan karat AISI-304 dengan
las TIG. Analisis sambungan las dilakukan
dengan uji tarik menggunakan mesin uji tarik,
uji kekerasan dengan alat uji kekerasan vickers
dan pengamatan struktur mikro dengan
mikroskop optik. Kekuatan sambungan las
akan diterapkan pada saat handling canister
yang berisi gelas-limbah.

TAT A KERJA
Bahan
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Metode

P
HVN = 1,8544 x -2 (2)d

dimana :

an : Kuat tarik benda uji (kg/mm2)

Pu : Gaya maksimum yang dapat ditahan oleh
benda uji (kg)

Ao : Luas penampang awal benda uji (mm)

dimana :

HVN : Hardness Vickers Number (angka
kekerasan Vickers).

P : Beban yang digunakan (5 kg).
d : diagonal identasi (mm).

Uji metalografi dilakukari untuk
mengetahui struktur mikro bahan setelah

mengalami pengelasan. Contoh benda uji
dipotong dan dibingkai dengan resin, kemudian
diamplas sampai kehalusan tertentu (nomor
amplas 1500) dan dipoles dengan alumina
pasta. Pengetsaan dilakukan menggunakan
larutan asam oksalat 10 %. Contoh benda uji
kemudian diamati struktur mikronya
menggunakan mikroskop optik.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pelat baja tahan karat austenitic AISI
304 yang tidak mengalami perlakuan panas,
mempunyai kuat tarik 68,13 kg/mm2

Hubungan kuat arus pengelasan dan kuat tarik
bahan baja tahan karat austenitik AISI-304
disajikan pada Gambar 6. Oari gambar
tersebut nampak bahwa makin besar kuat arus
pengelasan, yang digunakan maka kuat tarik
bahan makin tinggi. Hal ini terjadi karena pada
pemakaian kuat arus yang semakin besar,
maka akan menghasilkan panas yang semakin
besar. Adanya panas yang cukup besar ini
mampu menghasilkan sambungan las yang
betul-betul kua!. Hal tersebut ditandai pada
waktu dilakukan uji tarik, bahan tidak patah
pada daerah sambungan las.tetapi patah pada
daerah HAl atau pada logam induknya. Pada
penggunaan kuat arus pengelasan 110 A
memberikan kuat tarik yang maksimum dan
saat pengujian, benda uji patah pada daerah
logam induk. Pada pengelasan dengan arus
yang rendah akan menghasilkan sambungan
las yang kurang kuat dan ini ditandai dengan
kuat tarik yang rendah serta patah pada
daerah las saat dilakukan uJi tarik. Untuk
penggunaan kuat arus yang lebih dari 110 A,
menghasilkan kuat tarik yang semakin rendah.
Hal ini karena panas yang ditimbulkan terlalu
besar, sehingga terjadi pembesaran butir.
Butir yang besar akan menurunkan kekuatan
tarik bahan. Bahan akan mempunyai kuat tarik
yang tinggi, jika mempunyai butir yang keci!.
Butir yang kecil mampu menahan gerakan
dislokasi, sehingga bahan mempunyai
kekuatan yang besar.

Hubungan kekerasan benda uji yang
dilas dengan kuat arus 110 A pada setiap jarak
2 mm dari sumbu las ditunjukkan pada
Gambar 7. Kekerasan baja tahan karat di
lokasi memanjang pada pengelasan 110 A,
daerah bahan induk menunjukkan kekerasan
yang tinggi. Pada daerah HAl, kekerasan
pada pengelasan 110 A menunjukkan
kekerasan yang makin rendah dibanding
dengan daerah bahan induk. Hal ini
disebabkan oleh berkurangnya tegangan sisa
dan makin besarnya ukuran butir austeni!.

(1)
!'

/I

Dua potong pelat baja tahan karat
AISI 304 dengan ukuran 200 x 125 x 3 mm
disambung dengan cara pengelasan seperti
ditunjukkan pada Gambar 4. Pengelasan
dilakukan dengan mesin las TIG gas pelindung
argon. Karakteristik pengelasan adalah: tipe
arus DC, tipe kawat elektro ER 308 (AWS
standard) diameter 2 mm, tegangan 10 volt,
kecepatan aliran gas 8 I/meni!. Besarnya arus
las divariasi, yaitu 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120, 130, dan 140 ampere.

Pengujian tarik dilakukan pada bahan
uji berdasarkan standar JIS l 3121 dengan
bentuk seperti disajikan pada Gambar 5.
Pengujian dilakukan dengan mesin uji tarik
dengan cara menarik benda uji sampai patah.
Pada saat patah dapat diketahui beban
maksimum, kemudian dihitung kuat tariknya
berdasarkan persamaan (1), sebagai berikut
[10]:

Bahan yang digunakan berupa pelat
baja tahan karat AISI 304 dengan ukuran 200 x
125 x 3 mm dengan komposisi dalam % berat,
yaitu C 0,05, Si 0,370, Mn 1,340, P 0,029, S
0,030, Fe 71,63, Cr 18,47, dan Ni 8,08 [9].

Larutan etsa yang digunakan adalah
larutan asam oksalat 10 %.

Uji kekerasan dilakukan dengan cara
Vickers dengan beban 5 kg selama 15 detik.
Uji keras dilakukan pada tempat logam las,
HAl, dan logam induk pada setiap jarak 2 mm
dari sumbu las sampai dengan jarak 16 mm.
Besarnya kekerasan dihitung menggunakan
persamaan (2), sebagai berikut [10].
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Kekerasan pada daerah las dan daerah HAZ
untuk pengelasan dengan kuat arus 110 A
menunjukkan kekerasan yang lebih rendah
dibanding kekerasan bahan induk. Kekerasan
daerah las sarna dengan daerah bahan induk
untuk pengelasan dengan kuat arus 110 A.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas las adalah
baik, sehingga patah pad a bahannya.

Struktur mikro bahan dasar baja
tahan karat austenitik AISI-304 ditunjukkan
pada Gambar 8. Pada struktur mikro tersebut
menunjukkan adanya garis kasar yang berupa
alur karena adanya tegangan sisa akibat
proses rol pada bahan tersebu!. Pelat baja
yang demikian belum mengalami perlakuan
panas, sehingga mempunyai kekuatan tarik
tinggi. Struktur mikro daerah HAl, yaitu
daerah yang dipengaruhi panas ditunjukkan
pada Gambar 9, tampak bahwa alur makin
hilang dan ukuran butir austenit makin besar.
Makin hilangnya alur berarti tegangan sisa
berkurang dan umumnya baja tahan karat
mendapat perlakuan panas sekitar 600 - 700
0,::'. l}err~ ,31gn-;v tega'lgan sisa meny'ebabkan
kekuatan tarik rnenurur~. Makin besar ukuran
butir juga menurunkan kekuatan tarik. Struktur
mikro daerah HAl tidak menunjukkan adanya
sensitisasi. Hal ini sesuai dengan data
percobaan, yaitu baja tahan karat austenitik
AISI-304 menurun kuat tariknya pada arus las
lebih besar 110 A, sehingga putus terjadl pada
bahannya. Terjadinya sensitisasi akan
menaikkan kuat tarik dibanding dengan kuat
tarik bahan pada perlakuan panas di bawah
suhu sensitisasi. Kuat tarik bahan yang tidak
mengalami perlakuan panas lebih besar[11].
Tidak terjadinya sensitisasi karena lama
pemanasan yang kurang dan pendinginan
yang cepa!. Struktur mikro batas antara HAl
dan bahan las dengan kuat arus pengelasan
110 A ditunjukkan pada Gambar 10. Pada
gambar tersebut tampak adanya dendrite
sebagai hasil pembekuan pada saat baja
mendingin dari keadaan cairnya. Struktur
mikro daerah las dengan kuat arus pengelasan
110 A ditunjukkan pada Gambar 11. Struktur
mikro daerah las berupa dendrite. Pada
struktur tersebut tidak menunjukkan adanya
retak panas, yang berarti pengelasan baik.

Berdasarkan alas uraian di atas, baja
tahan karat austenitic AISI-304 yang
mengalami pengelasan dengan kuat arus 110
A, maka kekuatan tariknya 64,50 kg/mm2,

masih memenuhi persyaratan sesuai
penggunaannya dalam transportasi canister
yaitu 0,24 mm2. Hasil pengelasan baik dan
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homogen yang ditandai baja putus tidak di
daerah las, sehingga tidak ada pori pad a hasi/
las. Jadi tidak ada gas yang keluar dari dalam
canister.

KESIMPULAN.

Kenaikkan kuat arus pengelasan
mengakibatkan naiknya kuat tarik hasil las.
Pengelasan dengan kuat arus 110 A,
menghasilkan sambungan las yang baik. Pada
pengelasan dengan kuat arus di atas 110 A,
akan mempengaruhi kualitas bahan •.sehingga
kuat tarik pelat baja menurun dan putus pada
pelatnya. Baja tahan karat austenitik AISI-304
yang mengalami pengelasan dengan kuat arus
110 A, kuat tariknya masih memenuhi
persyaratan sesuai penggunaannya dalam
handling canister limbah aktivitas tinggi.
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Gambar1. Sistem handling canister dari bawah melter ke tempat penyimpanan
semenlara [1].

1 l
l-LLJ

®

1. Kran kontrol aliran

2. Canister berisi gelas limbah
3. Furnace
4. Bell Jar
5. Pemanas

Gambar 2. Aliran pada sistem sealing inspection [1]
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6. Filter
7. Adsorber Column

8. Flow Meter
9. Blower
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Gaillbar 3 Canister untuk wadah geias-ilillbah [3J
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Gambar 4. Pengelasan baja tahan karat austenitic AISI -304
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Gambar 5. Contoh uji tarik standar JIS Z 3121.
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Gambar 6. Hubungan kuat arus pengelasan dan kuattarik bahan baja tahan karataustenitik AISf.304.
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24

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Jarak dari sumbu las (mm)

Ket. 2mm
4mm
6 - 10 mm
12 - 20 mm

: daerah las
: daerah las + HAZ
: daerah HAl

: logam induk

Gambar 7. Hubungan kekerasan benda uji yang di las pada 110 A pada setiap
2 mm dari sumbu las.

Gambar 8. Struktur mikro bahan dasar baja tahan karat austenitic AISI-304,
perbesaran 200 kali.

126



Prosiding Seminar Teknologi Pengelolaan Limbah V
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - SATAN

\\ '.., ..".\ ...
•.. ..•... . f{ ..

ISSN 1410-6086

Gambar 9. Struktur mikro daerah HAl pada pengelasan baja tahan karat
Austenitic AISI-304 dengan kuat arus 110 p." perbesaran 200 kali.

Gambar 10. Struktur mikro batas antara HAl dan bahan las pada pengelasan
dengan arus 110 A, perbesaran 200 kali.
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TANYA JAWAB

Syahrir:
Apa persyaratan pengelasan pada canister?

Herlan Martono:
Sesuai dengan perancangan dan jenis bahan
canister yaitu baja tahan karat austenituk AISI
304, hasil las harus mampu menahan beban
2400 kg pada saat canister ditumpuk dalam
tempat penyimpanan sementara dan mampu
mengalami kuat tarik 2000 kg berkaitan
pengangkutan dengan crane pad a saat
transportasi.

Kunto Wiharto:
Bagaimana gas yang timbul dalam canister?

Herlan Martono:
Canister berisi 93% volume atau 110 liter gelas
limbah. Jadi masih ada ruang 7% volume atau
8 liter ruang kosong untuk gas. Jika hasil las
berpori, make paca pcnf;>Jjian "sealing
inspection", maka gas akar keluar yang
selanjutnya tertahan di filter dan absorber.

Thamzil Las:
Apa hubungan arus las dengan kuat tarik pada
handling canister?

Herlan Martono:
Kekuatan las harus mewakili bahannya,
sehingga tidak terjadi patah las. Pada
pengelasan dengan arus yang rendatl akan
menghasilkan sambungan las yang kurang
kuat dan patah terjadi pad alas saat uji tarik.
Pada arus 110 A, kuat tarik maksimum dan
pada uji tarik patah terjadi pad a logam induk.
Pada arus lebih 110 A, panas yang ditimbulkan
terlalu besar sehingga terjadi pembesaran
butir, akibatnya kuat tarik terlalu rendah. Kuat
tarik untuk kekuatan tarik canister saat

diangkut dengan crane.
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