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KESIMPULAN
5.1 Keslmpulan
Dari hasil analisa keseturuhan menunjukan semwn lama aluminium 5083 dibiarkan
di udara maka lapisan oksida mengalarni perubahan watnll dari putih mcngkilap menJadi
lebih buram dan ban yak debu yana menempel. Tingklltan wama dari has it penguj ian
spcsimcn A.B dan C berturut·turut No. I, 4 dan 9 sesuai dengan kartu penguk:ur wama yang
digunakan.
llasil pengelll;an menunjukan pada daerah lasan banyak timbul jclaga dan bintik
bintik kasar yang memnnjang di atas manik las. Jelaga timbul karena aSAp hasil pembakaran
filler yang terkondensasi dan mengeras. Semakin lama aluminium dibiarkan semakin
banyak jelaga yang dihasllkan. Blntlk-blntlk kasar dllndlkaslkan sebagal poro~itaS
permukaan yang mcrupakan gclcmbun11·8clembung udara yana terperangkop pada saut
logam las mulai membeku, bintik-bintik kasar muncul pada ~pe~imen B dan sepesimen C
sebew 18% dan )()"/o darlluasan manlk las.
Masuknn panas yang berbeda dapat mempengaruhi struktur mikro baik di IIAL
maupun dacrah Weld metal. lni dapat diLetahui dari hasil uji mctalogrnfi spesimcn A,O dan
C dimana kandungan Ms2AI3 mengalaml penurunan benurut-turut 12.6~•• 7.2o/o, dan S. l'4.
Kandungan (Fe,Mn)3SiAI6 mengalami pcnurunan benurut-turut 9.3%, S.8o/o, dan S.S%.
Sedangkan panikel Ms2Si mcngalaml penurunan 6.6%, 4.S~o dan 4.3%. Penurunan
Mg2AI3 dan (Fc.Mn)3SiAI6 dapat meniumngl kckuatan dan ketangguhan karena penaaruh
Maanesium dan Mangan ~ifntnya menambah kekuatan sedangkan Silikon menambah
kelangguhan.
Darl lul!Jil foc.o makro dnpat diketahui beliamyo pcnetrosi dari ;pcsimcn A.D dan C
benurut-turut 30"1o, 7()";, dan 8So/o dari tcbal ~pesimcn. Lebar manik las bcturut-turut
9.39mm, 12.03mm dan 12.39mm. IIAZ tiap-tiap ~pesimen benurut-turut 7.mm2, 90mm2
dan 122.7mm2. lo..ekemsan pada logam las juga mcningkat dari tiap spcsimen dengan nill1i
mta-mta kekcmsan pada ,pe,imcn A.B dan C bc:nurut·turut 11211V, 11911V dan 16211V.
Sccara umum dapat diambil kesimpulon bahwa dcngan membiarkan material
aluminium S083 tcrlalu lama setclah dilakukan pembcrsihan permukaan alur las dapat
mempcnpruhi kualitaS pcnaclasan dilihat dari diskontinuitaS yana ditimbulkan; tt:rjadi
penurunan kekuatan dan ketangguhan dilihat dati turunnya kandungan magnesium, manpn
dan <if ikon.
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