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KATA PENGANTAR 

 

Modul MELAKUKAN PROSEDUR PENGELASAN, PEMATRIAN, 

PEMOTONGAN DENGAN PANAS DAN PEMANASAN dengan kode 

OPKR – 10 – 006 C ini disusun untuk dijadikan pedoman praktis bagi guru 

maupun siswa SMK bidang keahlian bodi otomotif. Modul ini disusun 

berdasarkan kompetensi yang diharapkan dari keluaran SMK bidang 

keahlian bodi otomotif, sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi dari 

Dikmenjur Republik Indonesia. Sebagai upaya menambah wawasan siswa 

dalam mempelajari metode masking pengecatan ini, perlu sekali dilakukan 

kunjungan industri ke bengkel perbaikan body kendaraan maupun industri 

karoseri kendaraan. 

Selanjutnya penyusun mengucapkan selamat belajar, semoga modul 

ini dapat turut andil dalam rangka mencerdaskan Bangsa Indonesia, 

menjadi bangsa yang berkompetensi sesuai dengan bidang profesinya 

masing-masing  

Penyusun menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan modul 

ini, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat penyusun 

harapkan. Semoga modul ini banyak memberikan manfaat untuk 

mempelajari bodi kendaraan. 

 

 

Yogyakarta,   Desember 2004 

Penyusun. 

 

 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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Diagram ini menunjukkan tahapan urutan pencapaian kompetensi yang dilatihkan pada siswa dalam kurun waktu tiga 

tahun. Modul Memilih, Mempersiapkan dan Menggunakan Hiasan/ Trim Berperekat merupakan modul untuk 

membentuk kompetensi memilih dan menggunakan hiasan/ Trim berperekat. 
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PERISTILAHAN / GLOSSARY 

 

 

Welding adalah : Pengelasan ; proses menyambung dua buah logam 

atau lebih dengan mengadakan ikatan metalurgi dibawah 

pengaruh panas. 

Las acetelyne adalah : proses pengelasan dengan memanfaatkan gas 

acetelyne (gas karbid) sebagai bahan bakarnya. 

Regulator las adalah : alat yang digunakan untuk mengatur tekanan, 

baik tekanan gas acetelyne maupun gas oksigen. 

Las Listrik adalah : proses pengelasan dengan memanfaatkan suhu yang 

tinggi dari  busur listrik sebagai sumber panas. 

Penetrasi adalah : dampak bakar atau daya tembus pengelasan, baik las 

acetelyne maupun las listrik. 

Deposit adalah : endapan dari dua ligam yang mencair pada saat 

dipanaskan sampai pada titik lebur kamudian didinginkan. 

Fluks adalah : lapisan pada elektrode  yang berfungsi melindungi cairan 

lasan dari reaksi terhadap oksigen atmosfer, memudahkan 

penyulutan dll. 

 Penetrasi adalah : daya tembus/ rembes cat kepada masking paper dan 

masking tape. 

Pematrian adalah : suatu cara penyambungan bahan logam di bawah 

pengaruh penyaluran panas dengan pertolongan imbuhan logam 

atau campuran logam yang mudah melebur (patri) yang titik 

leburnya berada di bawah ti tik lebur bahan dasar yang akan 

disambungkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. DESKRIPSI  

Modul ini berisi materi praktis tentang Prosedur pengelasan, 

pematrian, pemotongan dengan panas dan pemanasan yang meliputi : 

tujuan dan K3L, Pengertian umum, metode dan prosedur, dan langkah-

langkah yang harus diperhatikan dalam prosedur pengelasan, 

pematrian, pemotongan dengan panas dan pemanasan. Semua yang 

kami kupas dalam modul ini membahas tentang informasi penting yang 

dikemas secara sistematis disertai tugas-tugas praktis untuk diketahui 

siswa SMK program keahlian Teknik Body  Otomotif. Harapannya 

setelah mempelajari modul ini siswa dapat memahami prosedur yang 

benar dari prosedur pengelasan, pematrian, pemotongan dengan panas, 

dan pemanasan. Kompetensi yang terdapat dalam modul ini banyak 

dipakai dalam industri karoseri kendaraan baik sekala besar maupun 

kecil, bahkan dalam bengkel-bengkel perbaikan body yang banyak 

tersebar di Nusantara ini. Siswa yang sudah memiliki kompetensi dalam 

modul ini dapat bekerja di bengkel perbaikan body (Body repair) 

kendaraan maupun industri karoseri kendaraan. Dalam akhir 

pembelajaran modul ini perlu diadakan Kunjungan Industri agar siswa 

mengetahui secara langsung penggunaan kompetensi dalam modul ini 

di lapangan serta  untuk membuka wawasan kewirausahaan siswa. 

 

B. PRASYARAT 

Dari peta kedudukan modul dalam halaman depan modul ini dapat 

diketahui beberapa kompetensi sebagai prasarat siswa dalam 

mempelajari modul ini yakni : 

1. Pembacaan dan pemahaman gambar teknik. 
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2. Mengikuti prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. 

3. Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkan Tempat 

Kerja. 

4. Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Ukur. 

5. Melepas  dan mengganti rangkaian/listrik/unit elektronik. 

Dengan penguasaan kompetensi prasarat diatas siswa dapat dengan 

mudah mempelajari kompetensi Masking Pengecatan ini.  

 
C. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Petunjuk bagi Siswa : 

a. Bacalah modul ini dengan seksama dan pahami setiap topik secara 

berurutan, karena isi dari modul ini saling keterkaitan antara 

kegiatan belajar satu dengan yang lainnya. 

b. Kerjakan Tugas pada modul ini dan laporkan tugas anda kepada 

guru pendamping/instruktur. Jika tugas dinyatakan belum baik 

ulangi kembali sampai dinyatakan baik. 

c. Kerjakan tes formatif dalam modul ini tanpa melihat kunci 

jawabannya. Cocokkan dengan kunci jawaban. Jika masih 

terdapat kesalahan ulangi kembali sampai tidak terdapat 

kesalahan. 

d. Siapkan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja serta 

lingkungan di ruang kerja anda sebelum anda melaksanakan 

praktek. 

e. Jangan cepat puas dengan hasil praktek anda, coba lagi sampai 

mendapatkan kualitas pekerjaan yang sempurna. 

f. Jika ada yang kurang jelas tanyakan pada instruktur/guru 

pembimbing anda. 

g. Jika anda sudah dapat menguasai modul ini baik materi maupun 

prakteknya, mintalah evaluasi kompetensi dan surat keterangan 

sertifikasi pada guru pendamping/instruktur.  
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2. Petunjuk bagi Guru : 

a. Bantulah peserta diklat dalam merencanakan (Planing) proses 

belajar. 

b. Instruktur/Guru  wajib mendampingi siswa dalam mempelajari 

modul ini. 

c. Koreksilah tugas dan hasil latihan yang dikerjakan siswa dengan 

baik, berilah respon pada siswa anda supaya siswa lebih 

bersemangat. 

d. Awasi (Controlling) peserta diklat dalam mempelajari modul ini. 

e. Guru bertugas mengorganisasikan (Organizing)  peserta diklat 

untuk memudahkan siswa dalam belajar. 

f. Jika siswa dipandang sudah mampu menguasai materi modul ini 

Guru bertugas meng-evaluasi (Evaluasing) peserta diklat dan 

berilah surat keterangan serifikasi keahlian/ kompetensi 

tentang Masking Pengecatan. 

g. Untuk memudahkan guru dalam penilaian hasil latihan siswa, Guru 

wajib membuat kriteria penilaian yang berisi sub-sub 

kompetensi siswa. Berilah angka penilaian pada setiap butir 

kompetensi tersebut (contoh kriteria penilaian terlampir). 

 

D. Tujuan Akhir 

Tujuan akhir dari pembelajaran modul ini adalah : 

1. Siswa mampu menyebutkan peralatan keselamatan kerja dan 

memiliki kompetensi dalam melaksanakan langkah keselamatan dan 

kesehatan kerja serta lingkungan dengan baik. 

2. Siswa mampu menyebutkan bahan dan peralatan Pengelasan, 

Pematrian, Pemotongan dengan panas dan pemanasan serta 

menjelaskan fungsi dari peralatan tersebut. 

3. Siswa memiliki kompetensi sebagai berikut : 
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a. Menjelaskan Peralatan dan bahan yang dipakai pada prosedur 

pengelasan, pematrian, pemotongan dengan panas dan 

pemanasan dengan benar. 

b. Menjelaskan langkah-langkah yang harus diperhatikan  dalam 

prosedur Pengelasan, Pematrian, Pemotongan dengan panas dan 

pemanasan dengan benar. 

c. Menjelaskan prosedur pengelasan dan melakukan pengelasan  

dengan prosedur yang benar. 

d. Menjelaskan prosedur pematrian dan melakukan Pematrian 

dengan benar. 

e. Menjelaskan dan melaksanakan  prosedur Pemotongan dengan 

panas dengan benar. 

 



E. Kompetensi 

 

Modul ini membentuk kompetensi Melaksanakan prosedur pengelasan, pematrian pemotongan dengan panas dan 

pemanasan. Sedangkan subkompetensi yang ingin dicapai dapat dijabarkan seperti dibawah ini : 

 
KOMPETENSI :    Melaksanakan prosedur pengelasan, pematrian pemotongan dengan panas dan pemanasan. 
KODE :    OPKR-10-006.C 
DURASI   :   140 Jam   @ 45 menit 

 
MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 

KOMPETENSI 
KRITERIA KINERJA  LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
1. Pelaksanaan 

prosedur 
pengelasan 

? Prosedur pengelasan dilak-
sanakan tanpa menyebab-
kan kerusakan terhadap 
komponen atau sistem 
lainnya 

? Informasi yang benar di-
akses dari spesifikasi pabrik 
dan dipahami  

? Seluruh kegiatan pengelas-an 
dilaksanakan berdasar-kan 
SOP (Standard Operation 
Prosedure) pera-turan K3L 
(Keselamatan, Kesehatan 
Kerja dan Ling-kungan) yang 
berlaku, dan 
prosedur/kebijakan perusa-
haan 

? Melaksanakan prosedur 
pengelasan, pematrian, 
pemotongan dengan panas 
dan pemanasan sesuai 
instruksi perbaiakan pada 
jasa pelayanan pemelihara-
an/servis dan perbaikan 
kompetensi umum 
(mengacu pada unit OPKR-
60-001C untuk pengelasan 
yang se-suai pada 
kompetensi bodi 
kendaraan) 

? Pengelasan 
dilaksana-kan 
tanpa menyebab-
kan kerusakan ter-
hadap komponen 
atau sistem lainnya 

 

? Undang-undang tentang 
K3L 

? Persyaratan keamanan 
perlengkapan kerja 

? Persyaratan keselamatan 
diri (contoh, asap 
beracun/ timah hitam 
beracun) 

? Tipe dari logam-logam 
yang sesuai dengan 
pene-rapannya 

? Prosedur pengelasan 
(oxy, arc, dan MIG 
dan/atau TIG) 

? Prosedur pematrian 
? Prosedur pemotongan 

dengan panas 
? Prosedur pemanasan 

? Mengakses, memahami 
dan menerapkan 
informasi teknik 

? Menggunakan peralatan 
dan perlengkapan yang 
sesuai 

? Menerapkan 
persyaratan 
keselamatan diri 

? Menerapkan asetelin 
oxy (las karbit) dan 
prosedue pengelasan 
arc (las busur) 

 

 
 
 
 



MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA KINERJA  LINGKUP BELAJAR 
SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

2. Pelaksanaan 
prosedur 
pematrian 

? Prosedur pematrian dimati-
kan tanpa menyebabkan 
kerusakan terhadap kompo-
nen atau sistem lainnya 

? Informasi yang benar di-
akses dari spesifiaksi pabrik 
dan dipahami 

? Seluruh kegiatan pematrian 
dilaksanakan berdasarkan 
SOP (Standard Operatiron 
Prosedure) peraturan K3L 
(Keselamatan, Kesehatan 
Kerjsa dan Lingkungan) yang 
berlaku dan prosedur/ 
kebijakan perusahaan 

? Melaksanakan prosedur 
pengelasan, pematrian, 
pemotongan dengan panas 
dan pemanasan sesuai 
instruksi perbaiakn pada 
jasa pelayanan 
pemeliharaan/ servis dan 
perbaikan kompe-tensi 
umum (mengacu pada unit 
OPKR-60-001C untuk 
pengelasan yang sesuai 
pada kompetensi bodi 
kendaraan) 

? Pematrian 
dilaksana-kan 
tanpa menyebab-
kan kerusakan ter-
hadap komponen 
atau sistem lainnya 

? Undang-undang tentang 
K3L 

? Persyaratan keamanan 
per-lengkapan kerja 

? Persyaratan keselamatan 
diri (contoh, asap 
beracun/ timah hitam 
beracun) 

? Tipe dari logam-logam 
yang sesuai dengan 
pene-rapannya 

? Prosedur pengelasan 
(oxy, arc, dan MIG 
dan/atau TIG) 

? Prosedur pematrian 
? Prosedur pemotongan 

dengan panas 
? Prosedur pemanas 

? Mengakses, memahami 
dan menerapkan 
informasi teknik 

? Menggunakan peralatan 
dan perlengkapan yang 
sesuai 

? Menerapkan 
persyaratan 
keselamatan diri 

? Menerapkan prosedur 
pematrian 

 

 3. Pelaksanaan 
prosedur 
pemotongan 
dengan panas  

? Prosedur pemotongan 
dengan panas dimatikan 
tanpa menyebabkan ke-
rusakan terhadap kompo-nen 
atau sistem lainnya 

? Informasi yang benar di-
akses dari spesifiaksi pabrik 
dan dipahami 

? Seluruh kegiatan pemo-
tongan dengan panas di-
laksanakan berdasarkan SOP 
(Standard Operatiron 
Prosedure) peraturan K3L 
(Kesela-matan, Kesehatan 
Kerja dan Lingkungan) yang 
berlaku dan prosedur/ 
kebijakan perusahaan 

? Melaksanakan prosedur 
pengelasan, pematrian, 
pemotongan dengan panas 
dan pemanasan sesuai 
instruksi perbaiakn pada 
jasa pelayanan 
pemeliharaan/ servis dan 
perbaikan kompe-tensi 
umum (mengacu pada unit 
OPKR-60-001C untuk 
pengelasan yang sesuai 
pada kompetensi bodi 
kendaraan) 

? Pemotongan 
dengan panas 
dilaksanakan tanpa 
menyebabkan 
kerusakan 
terhadap 
komponen atau 
sistem lainnya 

 

? Undang-undang tentang 
K3L 

? Persyaratan keamanan 
perlengkapan kerja 

? Persyaratan keselamatan 
diri (contoh, asap 
beracun/ timah hitam 
beracun) 

? Tipe dari logam-logam 
yang sesuai dengan 
pene-rapannya 

? Prosedur pengelasan 
(oxy, arc, dan MIG 
dan/atau TIG) 

? Prosedur pematrian 
? Prosedur pemotongan 

dengan panas 
? Prosedur pemana 

? Mengakses, memahami 
dan menerapkan 
informasi teknik 

? Menggunakan peralatan 
dan perlengkapan yang 
sesuai 

? Menerapkan 
persyaratan 
keselamatan diri 

? Menerapkan prosedur 
pe-motongan dengan 
panas 

 

 
 



MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA KINERJA  LINGKUP BELAJAR 
SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

4. Pelaksanaan 
prosedur 
pemanasan 

? Prosedur pemanasan dilak-
sanakaan tanpa menyebab-
kan kerusakan terhadap 
komponen atau sistem 
lainnya 

? Informasi yang benar di-
akses dari spesifiaksi pabrik 
dan dipahami 

? Seluruh kegiatan pemanas-an 
suhu dilaksanakan 
berdasarkan SOP (Standard 
Operatiron Prosedure) 
peraturan K3L (Keselamat-
an, Kesehatan Kerjsa dan 
Lingkungan) yang berlaku 
dan prosedur/kebijakan 
perusahaan 

? Melaksanakan prosedur 
pengelasan, pematrian, 
pemotongan dengan panas 
dan pemanasan sesuai 
instruksi perbaiakn pada 
jasa pelayanan 
pemeliharaan/ servis dan 
perbaikan kompe-tensi 
umum (mengacu pada unit 
OPKR-60-001C untuk 
pengelasan yang sesuai 
pada kompetensi bodi 
kendaraan) 

? Pemanasan 
dilaksana-kan 
tanpa menyebab-
kan kerusakan ter-
hadap komponen 
atau sistem lainnya 

? Undang-undang tentang 
K3L 

? Persyaratan keamanann 
perlengkapan kerja 

? Persyaratan keselamatan 
diri (contoh, asap 
beracun/ timah hitam 
beracun) 

? Tipe dari logam-logam 
yang sesuai dengan 
pene-rapannya 

? Prosedur pengelasan 
(oxy, arc, dan MIG 
dan/atau TIG) 

? Prosedur pematrian 
? Prosedur pemotongan 

dengan panas 
? Prosedur pemana 

? Mengakses, memahami 
dan menerapkan 
informasi teknik 

? Menggunakan peralatan 
dan perlengkapan yang 
sesuai 

? Menerapkan 
persyaratan 
keselamatan diri 

? Menerapkan prosedur 
pemanasan 

 



F. Cek Kemampuan 

Sebelum mempelajari modul OPKR-60-011 C, isilah dengan cek list (? ) kemampuan yang telah dimiliki peserta diklat 
dengan sikap jujur dan dapat dipertanggung jawabkan : 

 

Jawaban No. Kompetensi 
Ya Tidak 

Bila jawaban 
‘Ya’, kerjakan   

1. 
Menyebutkan peralatan keselamatan kerja dan memiliki kompetensi 
dalam melaksanakan langkah keselamatan dan kesehatan kerja serta 
lingkungan 

   

2. 
menyebutkan bahan dan peralatan Pengelasan, Pematrian, 
Pemotongan dengan panas dan pemanasan serta menjelaskan fungsi 
dari peralatan 

   

3. Menjelaskan Peralatan dan bahan yang dipakai pada prosedur 
pengelasan, pematrian, pemotongan dengan panas dan pemanasan 

   

4. 
Menjelaskan langkah-langkah yang harus diperhatikan  dalam 
prosedur Pengelasan, Pematrian, Pemotongan dengan panas dan 
pemanasan 

   

5. Menjelaskan prosedur pengelasan dan melakukan pengelasan    
6. Menjelaskan prosedur pematrian dan melakukan Pematrian    

7. Menjelaskan dan melaksanakan  prosedur Pemotongan dengan 
panas 

   

 
Apabila peserta diklat menjawab Tidak,  pelajari modul ini! 
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 

 

A. RENCANA BELAJAR SISWA 

Rencanakan setiap kegiatan belajar anda dengan mengisi tabel di 

bawah ini dan mintalah bukti belajar kepada guru jika telah selesai 

mempelajari setiap kegiatan belajar. 

Jenis Kegiatan Tgl Waktu 
Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Paraf 
Guru 

A. Penjelasan Umum 
? Menjelaskan Kesela-matan 

dan Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan secara umum 

? Menjelaskan secara umum 
tentang penge-lasan, 
pemotongan, pematrian 
dan pema-nasan yang 
meliputi kegunaan dan 
keun-tungannya. 

? Menjelaskan perenca-naan 
prosedur penge-lasan yang 
meliputi : ketebalan 
bahan, jenis sambungan, 
proses pengelasan & 
alasan keputusan 
pengambil-an  prosedur 
penge-lasan. 

     

B.  Pengelasan Acetelyne 
? Menjelaskan tentang 

pengelasan Acetelyne yang 
meliputi : pengertian, 
peralatan dan kegunaan. 

? Menjelaskan teknik 
pengelasan Acetelyne 

     

C. Pengelasan Arc/busur 
? Menjelaskan  penge-lasan 

Arc/busur yang meliputi : 
pengertian, peralatan dan 
keguna-an. 

? Menjelaskan teknik pe-
ngelasan Arc/busur 

     

D.  Pematrian 
? Menjelaskan  penger-tian, 

peralatan dan kegunaan 
pematrian  
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? Menjelaskan teknik pe-
matrian dengan patri lunak 
dan patri keras 

E. Pemotongan dengan panas 
? Menjelaskan pengertian, 

peralatan dan kegunaan 
pemotongan 

? Menjelaskan teknik 
pemotongan logam dengan 
panas 

     

F. Pemanasan 
? Menjelaskan pengertian, 

peralatan dan kegunaan 
pema-nasan 

? Menjelaskan teknik pe-
manasan logam. 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

1. Kegiatan Belajar 1  :  Pengelasan Busur Api (Acetelyine)  
   dan Pengelasan Busur Cahaya (Las 

Listrik), Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan (K3L) 

 

a. Tujuan Kegiatan Belajar 1 

Setelah mempelajari topik ini diharapkan siswa mampu : 

1). Mengetahui langkah-langkah umum K3L dalam pengelasan, 

pematrian, pemotongan dengan panas dan pemanasan. 

2). Menjelaskan  pengertian las secara umum, penggunaan las 

dan keuntungan pengelasan. 

3). Menjelaskan macam-macam las dengan benar. 

4). Menjelaskan macam-macam kampuh sambungan las.  

 

b. Uraian Materi 1 

1). Keselamatan,  Kesehatan Kerja dan Lingkungan 

Setiap pekerjaan hendaknya selalu mengutamakan 

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan lingkungan. Apalah artinya 

sebuah kemajuan zaman (modernisasi) tetapi selalu mengancam 

keselamatan dan kesehatan jiwa manusia dan merusak lingkungan. 

Cepat atau lambat kemajuan itu akan menghancurkan kehidupan 

manusia itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu Negara kita mempunyai Undang-undang tentang 

keselamatan kerja yang melindungi hak kelangsungan hidup manusia 

dan kelestarian alam. 

Dalam kaitannya kerja body kendaraan perlu diketahui langkah-

langkah yang berhubungan dengan K3L (keselamatan, kesehatan 

kerja dan lingkungan). Langkah-langkah umum K3L antara lain : 
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a). Letak, bentuk dan lay out bangunan/bengkel harus sesuai 

dengan K3L. Hal ini dibuktikan dengan ijin Pemerintah tentang 

pendirian bangunan.  

b). Adanya SPL (Saluran Pembuangan  Limbah) yang menjamin K3L 

atau pengelolaan limbah industri yang sesuai dengan ketentuan 

Pemerintah. 

c). Perlu diadakan penyuluhan tentang K3L dari instansi yang 

berwenang kepada semua warga bengkel atau sekolah (dalam 

hal ini SMK Program Diklat Body Kendaraan). Dengan demikian 

warga sekolah dapat sadar terhadap pentingnya langkah K3L. 

Langkah beserta peralatan K3L secara khusus pada pengelasan, 

Pematrian, pemotongan dengan panas dan pemanasan sebagian 

sudah ada dalam penyampaian materi pada modul ini. 

 

2). Pengertian umum tentang pengelasan, pematrian 

Menurut Duetch Industrie Normen (DIN) las adalah ikatan 

metalurgi pada sambungan logam atau paduan logam yang 

dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Las merupakan 

sambungan setempat dan untuk mendapatkan keadaan lumer atau 

cair dipergunakan energi panas. Dari keterangan tersebut mengelas 

adalah menyatukan dua bagian logam atau lebih dengan 

mengadakan ikatan metalurgi dibawah pengaruh panas. Untuk 

mendapatkan ikatan metalurgi ada banyak cara dilakukan, yakni : 

a). Logam yang disambung dipanasi sampai pada suhu tertentu 

yang terletak dibawah atau diatas sedikit titik lebur, kemudian 

logam yang disatukan dengan cara ditekan atau dipukul (las 

Tekan). 

b). Logam yang disambung bersama-sama dengan bahan tambah 

(apabila diperlukan) dicairkan (las busur cair). 
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c). Bahan tambah dicairkan kemudian diletakkan pada logam yang 

disambung (pada Pematrian). 

 

Keuntungan penggunaan las adalah :  

a). Konstruksi sambungan las mudah dilakukan. 

b). Waktu pengerjaan sambungan las relatif lebih cepat. 

c). Bahan lebih hemat. 

d). Konstruksi lebih ringan. 

e). Diperoleh bentuk sambungan yang lebih estetis (indah). 

 

Dari pengertian pengelasan secara umum diatas, maka cara 

pengelasan dibedakan menjadi beberapa macam, yakni : 

a). Las Tekan 

(1). Las Resistansi Listrik 

(2). Las Tempa 

(3). Las Tekan yang lain 

b). Las Cair  

(1). Las Gas 

(2). Las Cair Busur Listrik 

(a). Elektrode tak terumpan (Las TIG/Wolfram) 

(b). Elektrode Terumpan  

? Las Busur pelindung Gas (Las MIG, Las CO2) 

? Las Busur pelindung Fluks (elektrode  terbungkus, 

elektrode Inti, elektrode rendam. 

? Las Busur tanpa pelindung 

(c). Las Termit  

(d). Las Terak 

(e). Las Cair yang lain. 
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(3). Pematrian  

(a). Patri Keras 

(b). Patri Lunak. 

 

3). Kualitas Hasil Pengelasan  

Kualitas hasil pengelasan ditentukan oleh beberapa faktor 

antara lain : Teknik Pengelasan, bahan logam yang disambung, 

pengaruh panas serat jenis kampuh yang tepat. 

 
a).  Teknik Pengelasan 

Faktor yang mempengaruhi kualitas las pada pengelasan ini 

adalah posisi mengelas, bentuk kampuh sambungan, kecepatan 

mengelas, brander las yang dipakai (untuk las gas), ukuran elektrode 

(las Busur). 

 
b). Bahan logam yang disambung  

Logam yang dipanasi sampai keadaan lumer/meleleh, maka 

pada proses pendinginan kembali akan terjadi perubahan sifat 

elastisitas logam, jika didinginkan secara perlahan logam akan 

menjadi kenyal dan jika didinginkan mendadak (dengan cepat) 

logam akan menjadi getas. Logam yang dipanasi tersebut akan 

mengalami perubahan komposisi kimia yang terkandung, trutama 

unsur karbon (C). Logam yang meleleh pada temperatur tinggi akan 

lebih banyak mengandung gas dari pada logam yang meleleh pada 

temperatur rendah, dan berakibat logam menjadi keropos. Untuk 

menghindari keropos tersebut maka sewaktu pengelasan perlu diberi 

bahan fluks (bahan pelindung). Perlu diketahui pula bahwa logam 

yang disambung diusahakan mempunyai titik lebur yang sama, 

sehingga proses penyambungannya menjadi sempurna. 

 



 15 

c).  Pengaruh Panas  

Akibat pengaruh panas terjadi ekspansi dan pemuaian, 

sehingga menimbulkan tegangan-tegangan skunder yang tidak 

diinginkan. Pada proses pendinginan logam lasan yang meleleh/cair 

akan menjalani proses pembekuan. Selama pembekuan akan terjadi 

reaksi pemisahan (retak), terbentuk  lobang halus, serta 

terbentuknya oksida-oksida. Reaksi pemisahan ada beberapa macam 

yakni : (a) pemisahan makro, yaitu : terjadinya perubahan pada 

garis lebur menuju ke garis sumbu las, (b) pemisahan gelombang, 

yaitu : terputusnya gelombang manik las, dan (c) pemisahan mikro, 

yaitu : terjadinya perubahan komponen dalam satu pijar atau bagian 

dari satu pilar. 

 
d).  Macam-macam Kampuh Sambungan Las  

Pada rancang bangun suatu konstruksi ada berbagai macam 

bentuk kampuh sambungan las. Dalam uraian ini dibedakan menjadi 

tiga kelompok kampuh sambungan las yakni : kampuh lurus, kampuh 

sudut, dan kampuh Te. 

 
 

c. = 0    c. = 2-3 mm   c. = 2-3 mm 
s. = 1-2 mm   s. = 2-6 mm   s. = 4-6 mm 
c. : jarak logam  s. : Tebal logam 
(a). I Tertutup  (b). I Terbuka (c). I Terbuka Lebar 
 
   55º-70º 
 

 
 
c. = 0   c. = 2 – 3 mm  c. = 2-3 mm 
t. = 3 mm  t. = 3 mm   t. = 3 mm 
s. = 6-26 mm  s. = 6-26 mm  s. = 6-26 mm 
t. : Tinggi bidang sentuh 

  (d). Kampuh Ve  (e). Ve – Celah  (f). Ve – Tumpul 
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 s. = 12-40 mm  s. = 12-40 mm s. = 12-40 mm 
  
 (g). Kampuh Ka  (h). Kampuh Eks (i). Kampuh 2/3 Eks 
 
 
 
 
 
 
 (j). Kampuh U  (k). Kampuh ½ U  (l) Kampuh Dobel U 
 
 

Gambar 1. Kampuh sambungan Las bentuk LURUS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a). Kampuh Sudut Membujur (b). Kampuh Sudut Melintang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c). Kampuh Sudut Terbuka (d). Kampuh Sudut tertutup 
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 (e). Kampuh Kowak    (f). Kampuh Lubang 
 

Gambar 2. Macam-macam Kampuh Sambungan Sudut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a). Kampuh Te Tumpul   (b). Te ½ - Ve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c). Kampuh Te – Ka    (d). Kampuh Te ½ U 
 

 
Gambar 3. Macam-macam kampuh sambungan Te. 
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4).    Perencanaan Prosedur Pengelasan  

Untuk merencanakan prosedur pengelasan perlu diketahui 

beberapa jenis logam dan jenis pengelasan yang biasa dipakai. 

a). Pengelasan Besi. 

(1). Klasifikasi 

Bahan loga ferro biasanya mengandung karbon 0 s.d 4,5% 

dan dibagi dalam tiga golongan yaitu : besi (kadar CO : 0 – 

0,008%), baja (kadar CO : 0,008 – 2,0%), dan besi cor (kadar 

CO 2,0 – 4,5%). Dalam besi kandungan karbon dan unsur 

paduan sangat rendah, karena itu besi tidak dapat dikeraskan 

dengan pendinginan celup. Besi tempa adalah besi yang 

mengandung terak silikat antara 2 – 4%, besi ingot adalah besi 

yang murni. Keduanya adalah besi dengan kadar karbon rendah 

yang diproses secara khusus untuk penggunaan tertentu. 

(2). Jenis las yang dipakai 

Pengelasan besi tempa : Las Busur Elektrode Terbungkus 

dengan suhu rendah. Pengelasan besi ingot : las Busur Elektrode 

Terbungkus dengan suhu tinggi. 

 
b). Pengelasan Baja Karbon 

(1). Klasifikasi 

Baja karbon : paduan besi dan karbon dengan sedikit 

Si,Mn,P,S dan Cu.  Sifatnya tergantung dari kadar karbonnya, 

sehingga dibedakan menjadi baja karbon tinggi (kadar karbon 

0,45 – 1,70%) dan baja karbon rendah (kadar karbon kurang 

dari 0,30%). 

(2). Jenis las yang dipakai 

Baja karbon rendah : baja yang mudah dilas sehingga 

dapat dipakai semua teknik pengelasan. Hasil pengelasannya 

sangat tergantung dari kesempurnaan langkah persiapan. 
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Baja karbon tinggi : karena mudah menjadi keras dan 

hidrogen difusi menyebabkan baja karbon tinggi peka terhadap 

retak las. Oleh karena itu perlu dilakukan pemanasan mula. Baja 

ini dapat dilas dengan las busur, tetapi pemilihan elektrode harus 

diperhatikan (lihat tabel) 

 
Tabel 1. Pemilihan Elektrode Terbungkus untuk Baja Karbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c). Pengelasan Baja Cor 

(1). Klasifikasi : 

Lihat tabel berikut untuk mengetahui paduan baja cor dan 

penggunaannya : 

 
Tabel 2. Klasifikasi Baja karbon Cor 

Jenis Baja Cor Unsur Panduan 
Tahan Aus 0,40<C dengan tambahan Cr,Al,Ni-Cr atau Cr-V-Mn. 
Tahan Karat Cr, Ni atau Cu 
Tahan Suhu Tinggi Cr, W, Mo atau Ti 
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(2). Jenis las yang dipakai  

Jenis las yang dapat dipakai : seperti pengelasan baja 

karbon atau baja campuran rendah dengan komposisi kimia yang 

sama. Cara yang banyak dipakai adalah penggunaan las busur 

lindung, sedangkan untuk sambungan sederhana dapat dipakai 

las busur rendam. 

 

d). Pengelasan Besi Cor 

(1). Klasifikasi Besi Cor 

Besi cor adalah paduan besi-karbon dengan kadar C lebih 

rendah dari 2% dengan tambahan unsur lain seperti Si, Mn, P, S 

dan lain sebagainya. Dalam penggunaan tertentu masih 

ditambah lagi dengan Ni, Cr, dan Mo. Kekuatan besi cor pada 

umumnya lebih rendah dari baja cor, pada type tertentu 

kekuatannya sama baja cor. 

 
(2). Sifat mampu las Besi Cor  

Sifat mampu las besi cor dibandingkan dengan las besi dan 

baja lainnya lebih rendah. Penyebabnya : (a). Bila terjadi 

pendinginan yang cepat akan terbentuk besi cor putih yang keras, 

getas dan mudah patah. (b). Persenyawaan gas CO dari besi cor 

dan O2 atmosfir las membentuk gas CO yang menyebabkan 

lubang halus. (c). Tegangan sisa pada sudut, rusuk dan tempat 

perubahan tebal mnyebabkan besi cor mudah retak. (d). Bila 

dipanaskan lama, grafit besi cor menjadi kasar dan besi cor 

banyak berisi pasir dan berrongga. Elektroda tidak mudah sesuai 

dengan induknya, sehingga terjadi lubang-lubang halus. 

 
(3). Cara Pengelasan Besi Cor  

Cara pengelasan besi cor dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tujuan dari pemanasan mula disini adalah agar tidak terjadi 

pendinginan cepat, sehingga tidak mudah retak. 

 
(4). Elektrode Untuk Pengelasan besi Cor  

Cara pemilihan elektroda pengelasan besi cor yang 

disesuaikan dengan bahan induknya dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

 
Tabel 3. Klasifikasi Elektrode pengelasan besi cor 

 

 

 

 

 

 

 
Untuk pemilihan elektrode pengelasan besi cor dapat dilihat 

pada tabel 3. diatas. 

 

(5). Prosedur Pengelasan besi Cor  

Prosedur pengelasan pada besi cor dapat dilakukan dengan 

urutan sebagai berikut: (a). Bentuk alur pengelasan, (b). 

Pemanasan mula logam induk untuk mencegah terjadinya 

pendinginan yang cepat sehingga tidak mudah retak, (c). Proses 

pengelasan sesuai dengan mesin las yang dipakai. 
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Tabel diatas  menunjukkan sifat dari beberapa elektrode 

terbungkus untuk pengelasan besi cor dan bentuk alur untuk 

pengelasan reparasi besi cor. 

Tabel 4. Sifat dari elektrode terbungkus 
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c. Rangkuman 1 

Dari uraian materi diatas dapat dirangkum sebagai berikut : 

1) K3L adalah wajib dilakukan sebagai upaya dalam melindungi hak 

kelangsungan hidup baik manusia, hewan dan lingkungannya. 

2) Dalam Proses pengelasan harus memperhatikan langkah K3L, 

terlebih dalam pengelasan menggunakan las gas selalu 

berhubungan dengan gas yang mudah terbakar. 

3) Pengelasan adalah proses penyambungan dua logam atau lebih 

dengan mengadakan ikatan metalurgi dibawah pengaruh panas. 

4) Dalam pengelasan, logam yang disambung diharapkan 

mempunyai titik lumer yang sama, sehingga ketika mencair akan 

bersama-sama dan akan terjadi ikatan yang kuat. 

5) Kampuh penyambungan las ada tiga macam yakni : kampuh 

sambungan lurus, kampuh sambungan Sudut dan kampuh 

sambungan Te. 

6) Untuk mempermudah pengelasan pada beberapa jenis logam 

kita perlu mengenali sifat dan karakteristik logam tersebut. 

Dalam modul ini dibahas pengelasan pada Besi dan Baja yang 

terdiri dari : Besi, Baja karbon (Baja karbon rendah dan baja 

karbon tinggi), Baja Cor dan Besi Cor. 

 

d. Tugas 1 

Agar siswa lebih menguasai materi kegiatan I ini maka perlu 

diberikan tugas antara lain : 

1. Buatlah poster sederhana tentang keselamatan, Kesehatan Kerja 

dan Lingkungan yang berhubungan dengan Pengelasan dan 

Pematrian. 

2. Carilah artikel di internet tentang K3L pengelasan dan pematrian. 
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e. Tes Formatif 1 

1) Jelaskan proses terjadinya ikatan metalurgi? 

2) Sebutkan tiga keuntungan dari pengelasan dibandingkan 

dengan proses penyambungan yang lain. 

3) Apa saja yang mempengaruhi kualitas pengelasan? 

4) ada berapa jenis kampuh dalam proses pengelasan? 

Sebutkan! 

5) Apa perbedaan yang mendasar dari beberapa jenis logam 

dibawah ini :  

a) Besi 

b) Baja Karbon Rendah 

c) Baja Karbon Tinggi 

d) Baja Cor 

e) Besi Cor 

6) Apa tujuan dari pemanasan mula pada pengelasan besi cor. 
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f. Kunci Jawaban Formatif 1 

 
1) Logam dasar yang disambung berikut bahan tambah (jika 

diperlukan) dipanasi dan mencair dalam waktu yang 

bersamaan, selanjutnya setelah dingin akan menjadi 

sambungan terpadu yang sangat kuat. 

2) Keuntungan dari pengelasan antara lain :  

a) Konstruksi sambungan las mudah dilakukan. 

b) Waktu pengerjaan sambungan las relatif lebih cepat. 

c) Bahan lebih hemat. 

d) Konstruksi lebih ringan. 

e) Diperoleh bentuk sambungan yang lebih estetis (indah). 

3) Faktor yang mempengaruhi kualitas pengelasan antara lain : 

Teknik pengelasan, bahan logam yang disambung, pengaruh 

panas. 

4) Kampuh penyambungan las ada tiga macam yakni : kampuh 

sambungan lurus, kampuh sambungan Sudut dan kampuh 

sambungan Te. 

5) Perbedaan yang mendasar dari beberapa jenis logam dibawah 

ini dilihat dari kandungan karbonnya :  

a) Besi : mengandung karbon 0 s.d. 4,5%. 

b) Baja Karbon Rendah : mengandung karbon kurang dari 

30%. 

c) Baja Karbon Tinggi : mengandung karbon 0,45% s.d. 

1,70% 

d) Baja Cor : mengandung karbon kurang dari 0,40%. 

e) Besi Cor : mengandung karbon kurang dari 2%. 

6) Tujuan dari pemanasan mula pada pengelasan besi cor adalah 

agar tidak terjadi pendinginan cepat, sehingga tidak mudah 

retak. 
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f. Lembar Kerja 1 

1). Alat dan Bahan : 

a). Peralatan dan Bahan Las Acetelyne dan las Listrik 

b). Kain majun 

2). Keselamatan Kerja : 

a). Tidak melakukan pekerjaan dengan bergurau. 

b). Ikuti petunjuk dari instruktur/guru pembimbing dan 

petunjuk yang tertera dari lembar kerja. 

c). Gunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan prosedur 

yang benar. 

d). Mintalah ijin dari instruktur anda bila hendak melakukan 

pekerjaan yang tidak tertera pada lembar kerja. 

3). Langkah Kerja : 

a). Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat, 

efektif dan seefisien mungkin. 

b). Perhatikan instruksi praktikum yang disampaikan guru/ 

instruktur dan atau yang ada di job sheet. 

c). Lakukan demonstrasi pelaksanaan K3 pada pekerjaan 

pengelasan! 

d). Lakukan pengenalan bentuk-bentuk kampuh las! 

e). Lakukan pengenalan jenis-jenis las! 

f). Buatlah catatan-catatan penting kegiatan praktikum secara 

ringkas. 

g). Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan 

yang telah digunakan seperti keadaan semula. 

4). Tugas : 

a). Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b). Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 1. 
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2. Kegiatan Belajar  2  :  Prosedur Pengelasan Las Busur Api 
dan Las Busur Cahaya Elektroda 
Terbungkus 

 

a. Tujuan Kegiatan Belajar 2  

Tujuan dari kegiatan belajar ini agar setelah mempelajari prosedur 

pengelasan diharapkan siswa dapat : 

1). Menyebutkan langkah K3 (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan) dalam las acetelyne dan las busur dengan benar. 

2). Menyebutkan peralatan las acetelyine dan las busur beserta 

kegunaannya dengan benar. 

3). Mengoperasikan peralatan las acetelyne sesuai dengan 

prosedur yang benar. 

4). Melakukan langkah persiapan pengelasan dengan benar. 

5). Menentukan prosedur pengelasan yang dipakai (las acetelyn 

atau las busur) dan melakukan pengelasan logam tersebut 

dengan prosedur yang benar dan hasil pengelasan yang baik. 

6). Melakukan langkah akhir pengelasan seperti menutup semua 

semua regulator las acetelyne, mematikan tombol las listrik 

sesuai dengan urutannya, merapikan kembali peralatan dan 

tempat kerja pengelasan sesuai dengan K3L, serta menjaga 

peralatan las agar lebih awet sehingga mampu beroperasi 

secara optimal. 

 

b. Uraian Materi 2 

1). Langkah persiapan pengelasan dan K3L 

Sebelum melakukan pengelasan logam ada beberapa 

langkah yang perlu dilakukan siswa terlebih dulu sebagai 

persiapan  yakni : 
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a). Membuat rencana kerja yang meliputi jadwal pengelasan, 

proses pengelasan, alat-alat dan bahan yang diperlukan, 

urutan pelaksanaan, persiapan pengelasan, perlakuan setelah 

pengelasan, pengaturan pekerjaan dan lain-lain. 

b). Menentukan pengelasan yang akan dikerjakan. Hal ini 

kaitannya dengan jenis logam dan ketebalan logam.  

c). Menentukan posisi pengelasan. Posisi pengelasan yang terbaik 

dilihat dari sudut kwalitas sambungan dan efisiensi pengelasan 

adalah posisi datar.  

d). Mempersiapkan alat perakit atau alat bantu. Alat ini 

berfungsi : (a.) memungkinkan pelaksanaan pengelasan posisi 

datar sebanyak-banyaknya, (b.) menahan terjadinya 

deformasi bahan, (c.) memperbaiki efisiensi dengan 

memudahkan pelaksanaan pengelasan atau memungkinkan 

pengelasan otomatik dalam produksi besar-besaran. 

e). Melakukan las ikat dengan mengelas bagian-bagian tertentu 

untuk mengikat agar obyek las tidak banyak berubah bentuk. 

Las ikat bersifat sementara. 

f). Pembersihan, Pemeriksaaan dan perbaikan alur. Jika sudah 

dirasa tidak ada perubahan alur lasan maka langkah persiapan 

dianggap cukup dan dapat dilakukan pengelasan alur dengan 

metode las yang sudah direncanakan. 

 

2).  Las Karbit (las acetelyne) 

a). Pengertian Umum 

Las cair busur cair gas biasa disebut sesuai dengan bahan 

bakar gas yang dipakai misalnya las karbit karena menggunakan 

bahan bakar gas karbit, las elpiji karena gas elpiji yang dipakai 

dan seterusnya. Bahan bakar yang biasa dipakai pada pengelasan 
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busur cair gas antara lain : gas acetelyne (karbir), gas propan, gas 

hydrogen, gas elpiji dll. Dalam materi ini kami membatasi materi 

dengan las karbit. Las karbit termasuk pengelasan leleh yaitu 

bagian yang akan dilas dipanasi pada lokasi sambungan hingga 

melampaui titik lebur dari kedua logam yang akan disambung. 

Dengan meleburnya kedua logam tersebut akan menyatu 

(tersambung) dengan atau tanpa adanya bahan tambah.  Ikatan 

dengan prosedur tersebut biasa disebut sebagai ikatan Metalurgi. 

 
b). Peralatan dan Bahan 

Dalam pengelasan karbit kita memerlukan beberapa 

peralatan yang harus disiapkan agar proses pengelasan dapat kita 

lakukan dengan lancar dan hasil yang sempurna. Peralatan 

tersebut yakni :  

(1). Brander Listrik 
(2). Regulator  
(3). Gas Asetelyne 
(4). Gas Oksigen 
(5). Katup pengaman 
(6). Kaca Mata Las 
(7). Tang Penjepit 

(8). Sarung Tangan 
(9). Sumber Api 
(10). Palu Besi 
(11). Pembersih Brander 
(12). Kunci Tabung 
(13). Sikat Baja 

 
 

(1) Brander Las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Brander Las Acetelyne 
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Brander las sebagai tempat bercampurnya gas karbit dengan 

oksigen (O2) untuk kemudian dinyalakan menjadi busur api yang 

nantinya digunakan untuk mengelas. Agar terjadi busur api yang 

sesuai dengan yang kita inginkan maka campuran gas karbit dan 

oksigen harus disesuaikan. Oleh karena itu pada bagian brander 

ini dilengkapi penyetel baik penyetel gas karbit maupun oksigen. 

Penyetel ini juga berfungsi untuk menyalakan dan mematikan 

busur api las karbit serta sebagai katup pengaman pertama bila 

terjadi aliran balik busur api. Pada ujung brander dilengkapi 

torekh. Torekh memiliki ukuran dari kecil sampai ukuran besar. 

Ukuran yang terdapat pada torekh menunjukkan ukuran tebal plat 

yang dapat disambung. Oleh karena itu torekh yang terdapat pada 

brander dapat dilepas dan diganti dengan ukuran yang sesuai 

dengan ukuran tebal plat yang akan disambung. 

 

 (2).  Regulator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Regulator Las Acetelyne 
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Seperti istilah pada umumnya regulator adalah alat pengukur 

atau pembatas ukuran. Pada las karbit ini regulator berfungsi 

untuk mengukur tekanan gas pada tabung dan membatasi 

tekanan gas yang keluar dari tabung, baik oksigen maupun karbit. 

Dalam 1 unit las karbit terdapat dua regulator yaitu regulator 

gas karbit dan regulator gas oksigen. Masing-masing regulator 

tersebut dilengkapi dengan dua buah manometer, manometer 

yang dekat dengan tabung sebagai alat pengukur tekanan gas 

dalam tabung dan manometer yang jauh dari tabung sebagai alat 

pengukur tekanan gas yang keluar dari tabung. 

 
(3).  Gas Karbit (Acetelyne) 

Gas karbit banyak digunakan dalam pengelasan busur cair 

gas daripada bahan bakar lainnya. Hal ini dikarenakan gas karbit 

memiliki banyak kelebihan diantaranya : 

(a). Gas karbit mudah dibuat dan tidak beracun. Jika dihisap untuk 

mengenali dari baunya tidak berbahaya. 

(b). Mempunyai sifat menyerap asam, sehingga dapat mengurangi 

oksidasi (memiliki daya reduksi). 

(c). Gas karbit (acetelyne) mempunyai nilai panas yang tinggi, 

karena suhu api yang dicapai pada gas karbit sangat tinggi. 

 
Tabel 5. Suhu Api Las Acetelyne 

Nama Gas Suhu Api 

Oksi - Gas karbit 3.100 – 3.200 ºC 
Oksi - Gas Propana 2.500 ºC 
Oksi - Gas Hydrogen 2.370 ºC 
Oksi - Gas Coal 2.200 ºC 
Udara – Gas Karbit 2.450 ºC 
Udara – Gas Coal 1.871 ºC 
Udara – Gas Propana 1.750 ºC 

 
(d). Kecepatan pembakaran sangat tinggi. 

(e). Cocok untuk segala teknik pengelasan las gas 
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Gambar 6. Ilustrasi pembuatan gas Acetelyne/karbid 

 

Cara pembuatan gas karbit (acetelyne) ada tiga cara, yakni : 

sistem tetes, sistem cebur, dan sistem celup. Dari ketiga sistem 

tersebut yang dianggap paling efektif adalah sistem tetes. Reaksi 

kimia yang terjadi adalah :  

 Ca.C2  + 2.H2O                       Ca(OH)2 + C2H2 + g 

 

Ca.C2  : Batu Karbid   H2O   : Air  
Ca(OH)2 :Kapur Terguyur 
C2H2  : Gas Karbid   g : Panas 
 

Batu karbit 1 kg dapat menghasilkan gas karbit sekitar 250 – 

300 kg gas. Pada tabung gas karbit (acetelyne) yang dipasarkan 
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berisi 40 liter dengan tekanan 15 bar. Tabung gas karbit tidak 

boleh kena panas, karena jika terkena panas hingga suhu diatas 

100ºC pada tekanan 2 bar dapat meledak. 

Batu karbit (Calsium carbide) dapat diperoleh dengan cara 

memanaskan atau melebur batu kapur (Ca) dan arang (C) dalam 

tungku listrik, reaksi kimiannya : 

   Ca.O + 3C    Ca.C2 + C.O2 

 

(4) Gas Oksigen 

Banyak sedikitnya gas oksigen berpengaruh pada suhu 

pembakaran. Kekurangan oksigen pada reaksi pembakaran 

dengan gas karbid akan berakibat suhu pembakaran rendah. 

Oksigen diperoleh dengan cara menguraiakan air atau 

menguapkan udara cair. 

Oksigen dipasaran biasa dijual dengan isi 40 liter dengan 

tekanan : 125 bar, 150 bar dan 200 bar pada suhu 15ºC. 

Pemakaian oksigen = volume tabung x penurunan tekanan, 

sedangkan pemakaian gas karbid = 0,9 x pemakaian oksigen. 

Tekanan kerja yang dipakai pada gas oksigen antara 3-4 bar 

dan untuk gas karbid pada pembakar besar 0,5 – 0,6 bar, sedang 

pada pembakar kecil berkisar 0,3 – 0,4 bar. 

 
(5) Katup Pengaman tekanan balik 

Perlu diperhatikan bahwa tekanan kerja untuk gas karbid 

harus lebih kecil dari 1,5 bar. Kandungan campuran gas karbid 

dengan oksigen sebesar 2,6% mudah meledak. Gas karbid lebih 

ringan daripada udara, oleh karenanya tidak boleh bocor. 

Selanjutnya logam yang bersentuhan dengan gas karbit, 

kandungan tembaga (Cu) tidak boleh lebih dari 70%.  
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Keterangan: 
1. Sambungan slang 
2. Katup pengaman sulutan balik 
3. Perintang api (terbuat dari baja yang 

berpori-pori dan anti karat). 
4. Ruang antara 
5. Mur sambungan untuk sambungan 

pembakar 
 

 

 

Gambar 6. Katup Pengaman Gas Karbid 

 

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja (kebakaran) 

maka perlu dipasang katup pengaman untuk menghindari 

terjadinya tekanan dan pembakaran balik. Tekanan balik akan 

terjadi ketika tekanan udara luar lebih kecil dari tekanan dalam 

tabung, atau biasa terjadi ketika gas karbid dalam tabung sudah 

mulai habis. 

 
(6) Kacamata Las 

Kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari kilauan 

busur api yang dihasilkan dari las karbid. Dengan demikian mata 

kita tidak cepat lelah dan pedih. Disamping itu dengan 

menggunakan kacamata kita dapat melihat dengan jelas logam 

yang dilas sudah mencapai titik lebur. Sehingga kita dapat dengan 

mudah menentukan kapan harus menyambung plat tersebut dan 

kapan pula kita menambahkan bahan tambah. 

 
(7) Tang Penjepit 

Tang penjepit berfungsi untuk memegang dan mengambil 

benda kerja. Lebih tepatnya sebagai pengganti jari-jari kita dalam 
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memperlakukan benda kerja, karena selalu berhubungan dengan 

panas yang tinggi. 

 
(8) Sarung Tangan 

Dengan memakai sarung tangan kita akan lebih aman dari 

percikan-percikan api dan logan yang sedang dilas. Tentunya 

dengan rasa aman yang tinggi akan membantu kita dalam 

mencapai kesempurnaan kinerja, sehingga akan menghasilkan 

pengelasan yang baik. 

 
(9) Sumber Api 

Dalam menyalakan busur api kita memerlukan sumber api. 

Sumber api dapat berupa bara api, korek api dan lain-lain yang 

dapat menghasilkan percikan api. Perlu diketahui bahwa Gas 

karbit dapat menyala hanya dengan percikan api dan tidak harus 

api yang menyala. 

 
(10) Palu Besi 

Dalam menyambung dua buah permukaan plat diperlukan 

kerataan masing-masing plat. Sehingga proses penyambungan 

menjadi mudah. Kalau ada plat yang melengkung (benjol) 

sehingga terjadi celah yang lebar, maka cukup dipanasi pada 

bagian yang lengkung sampai menjadi bara dan kemudian dipukul 

dengan palu besi sampai permukaan plat tersebut rata. Dengan 

dipanasi terlebih dahulu akan mempermudah pembentukan plat 

tanpa merusak struktur plat tersebu. 

 
(11) Jarum Pembersih Brander 

Semakin lama kita melakukan pengelasan maka akan terjadi 

penyumbatan oleh arang pada torekh (ujung brander). Arang 

yang terbentuk disebabkan karena busur api yang terbentuk 
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kelebihan gas karbid. Dengan menyiapkan jarum pembersih 

brender yang bervariasi besarnya akan memperlancar prosesnya 

pengelasan. 

 
(12) Kunci Tabung 

Untuk membuka dan menutup tabung gas karbid dan gas 

oksigen kita memerlukan kunci tabung. Bentuk kunci tabung 

bermacam-macam, ada yang berbentuk palang dan ada yang 

berbentuk lurus. Besar penutup tabung juga bermacam-macam 

sehingga kita harus tepat dalam memilih kunci yang dipakai. 

Pemakaian yang tidak tepat akan menyebabkan kerusakan 

penutup tabung. Selama proses pengelasan hendaknya kunci 

tabung tetap menempel pada penutup tabung gas karbid. Dengan 

demikian ketika terjadi kebocoran gas bisa segera diatasi dengan 

menutup tabung secepatnya. 

 
(13) Sikat Baja 

Selesai proses pengelasan biasanya permukaan menjadi 

kotor oleh arang. Bersihkan dengan menggunakan sikat baja baru 

kemudian lapisi bidang pengelasan dengan cat atau minyak untuk 

menghindari terjadinya proses korosi. 

 
c). Jenis Nyala Api Las Acetelyne 

Dalam pengelasan menggunakan las karbid perlu diketahui 

juga jenis-jenis nyala api. Nyala api pada las karbid ada tiga 

macam yakni : nyala karburasi, oksidasi dan netral. Penggunaan 

nyala api disesuaikan dengan jenis logam yang akan dilas. Karena 

tidak semua jenis logam membutuhkan api yang sama : 

 
Nyala api karburasi adalah nyala api yang kelebihan gas karbid. 

Batas nyala ketiga kerucut yang terjadi tidak jelas. Penerapannya 
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untuk pengelasan baja dengan karbon (C) tinggi, tuang kelabu, 

tuang temper dan untuk paduan logam ringan. 

 
Nyala api oksidasi adalah nyala api yang kelebihan oksigen. 

Pada nyala api oksidasi terlihat dua kerucut, dan kerucut bagian 

dalam pendek berwarna birupucat sampai ungu. Pada nyala api 

oksidasiini biasanya terdengar suara berdesis. Nyala api oksidasi 

menimbulkan terak, gelembung gas (seperti busa sabun), kecuali 

pada logam kuningan. Kegunaannya untuk pengelasan kuningan 

dan pemotongan logam. 

 
Nyala api netral terbentuk karena campuran gas karbid dan 

oksigen yang seimbang. Nyala api netral terdapat dua kerucut 

dengan batas yang cukup jelas. Kerucut dalam berwarna putih 

bersinar dan kerucut luar berwarna biru bening. Pada nyala api 

netral terjadi reaksi pembakaran dua tingkat, yakni : 

(1). Kerucut dalam  : C2H2 + O2 ------------? 2CO + H2 

(2). Kerucut luar  : 2CO + O 2  ------------? 2C2 

(3). H2 + O2  ------------? 2H2O 

 

Nyala api netral digunakan untuk mengelas baja, tembaga, zeng, 

dan nikel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Wilayah Suhu   Gambar 9. Bentuk Nyala Api 
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Keterangan Gambar 9 : 

(1). Api Normal/api netral. 1. Inti api, 2. Wilayah pengelasan, 3. 

Api depan. 

(2). Api dengan gas karbid berlebihan 

(3). Api dengan zat asam berlebihan 

 
Perhatikan tabel berikut, untuk mempermudah anda dalam 

pengelasan Las Karbid. Dengan mengetahui penggunaan nyala api 

yang sesuai akan membantu anda dalam mendapatkan hasil 

pengelasan yang baik. 

 
Tabel 6. Penggunaan nyala api 

Nama Logam Jenis Nyala Api Fluks Logam Pengisi 
Baja karbon Sedikit karburasi Tidak perlu Baja karbon rendah 

Netral  Perlu Besi cor abu-abu 
Besi cor abu-abu 

Oksidasi lemah Perlu  Perunggu  

Nikel  Karburasi  Tidak perlu Nikel  

Paduan Ni-Cu 
Netral atau  
Karburasi lemah 

Tidak perlu Monel  

Tembaga  Netral  Tidak perlu Tembaga  

Perunggu  
Netral atau  
Oksidasi lemah 

Tidak perlu Perunggu  

Kuningan  Oksidasi  Perlu  Kuningan  

  

d). Teknik Pengelasan Las karbid  

Dalam las karbid ada dua teknik pengelasan yang biasa 

dipaka yaitu dengan arah maju atau arah kebelakang. 

 
(1) Teknik Pengelasan Maju 

Pada pengelasan maju, bahan tambah mendahului brander. 

Pelelehan cenderung dibagian permukaan, sehingga dampak 

bakar (penetrasi) tidak mendalam. Adanya pemanasan 

pendahuluan mengakibatkan daerah panas menjadi lebih luas 

sehingga dapat menimbulkan tegangan panas yang tinggi.logam 
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yang dilas selama proses pendinginan tidak terlindungi, sehingga 

jalur sambungan las yang sempurna sukar diperoleh. Keuntungan 

pada teknik pengelasan maju adalah penggunaan gas yang efisien 

karena adanya panas pendahuluan. 

Teknik pengelasan maju banyak digunakan untuk mengelas 

baja (bukan baja paduan) dengan tebal sama atau lebih kecil dari 

3 mm, pipa baja dengan tebal lebih kecil 3,5 mm, besi tuang, dan 

logam non fero. Untuk logam dengan ukuran tebal, lebih besar 

atau sama dengan 1,5 mm, gerakan brander diayunkan/berayun. 

Sedangkan untuk tebal kurang dari 1,5 m gerakan ayunan 

semakin berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 

a). Kawat bahan tambah mendahului, brander las mengikuti. 
b). Pelelehan bagian atas 
c). Pengelasan keseluruhan tanpa landasan. 

 
Gambar 10. Teknik Pengelasan Arah Maju 

 
(2) Teknik Pengelasan Mundur 

Teknik pengelasan kebelakang (mundur) brander las 

mendahului bahan tambah. Brander dituntun lurus bergerak 

mundur, sedangkan bahan tambah diselamkan dalam kampuh las 

sambil mengaduk-aduk (berbentuk spiral). Dampak bakar 

(penetrasi) yang terjadi cukup dalam dan logam lasan selama 

proses pendinginan mendapatkan perlindungan oleh gas karbid 

yang belum terbakar. Sehingga untuk mendapatkan hasil las yang 
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sempurna lebih mudah dibandingkan dengan arah pengelasan 

maju. Daerah panas lebih sempit sehingga penyusutan dan 

timbulnya tegangan panas relatif kecil. Pada cara pengelasan ini 

celah kampuh sambungan las dapat diperkecil, sehingga volume 

kampuh las menjadi kecil. Dengan demikian penggunaan bahan 

tambah dapat efisien. Kekurangan dalam pengelasan mundur ini 

adalah tidak adanya pemanasan pendahuluan sehingga 

penggunaan gas karbid menjadi lebih banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11. Teknik Pengelasan arah mundur 

 

Baik teknik las maju maupun mundur jika posisi benda lasan 

mendatar tidak begitu menyulitkan. Pada teknik pengelasan arah 

mundur dengan posisi diatas kepala, pinggiran jalur sambungan 

harus dileleh lebih awal dengan baik dan kawat disodorkan benar-

benar tembus keatas. 

 

3) Las Busur Cahaya (Pengelasan Arc) 

a) Pengertian Umum 

Dikatakan las busur cahaya karena metode las ini 

menggunakan suhu busur cahaya listrik yang tinggi (4000ºC dan 

lebih) sebagai sumber panas. Untuk pengelasan dapat digunakan 

baik arus searah maupun arus bolak-balik. Kutup sumber yang 
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satu dihubungkan dengan benda kerja, kutup yang lain dengan 

elektrode (lihat gambar dibawah ini). Dalam pembahasan las 

busur ini dibatasi dengan las busur dengan elektrode terbungkus, 

karena cara pengelasan ini banyak digunakanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a). Benda Kerja 
d). Kepompong Lasan 
c). Busur Cahaya 
d). Elektrode 
e). Tang Elektroda 
f). Mesin Las 
g). Kabel Penghubung 
h). Hubungan pada benda kerja 

 

 
Gambar 12. Pengelasan Busur Listrik 

 

Pada pembentukan busur cahaya, elektrode keluar dari 

kutup negatif (katoda) dan mengalir dengan kecepatan tinggi ke 

kutup positif (anoda). Dari katup positif mengalir partikel positif 

(ion positif) ke kutup negatif. Melalui proses ini, ruang udara 

diantara katoda dan anoda (benda kerja dan elektroda ) dibuat 

penghantar untuk arus listrik (diionisasikan) dan dimungkinkan 

pembentukan busur cahaya. Sebagai arah arus berlaku arah 

gerakan ion-ion positif.  
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Gambar 12.  Proses terjadinya busur cahaya 

 

Pemindahan logam elektrode terjadi pada saat ujung 

elektrode mencair membentuk butir-butir logam diantarkan oleh 

busur listrik menuju kampuh sambungan yang dikehendaki dan 

menyatu dengan logam dasar yang mencair. Apabila arus listrik 

yang mengalir besar, butir-butir logam akan menjadi halus. Tetapi 

jika arus listriknya terlalu besar butir-butir logam elektrode 

tersebut akan terbakar sehingga kampuh sambungan menjadi 

rapuh. 

Besar kecilnya butir-butir cairan logam elektroda juga 

dipengaruhi oleh komposisi bahan fluks yang dipakai pembungkus 

elektroda. Selama proses pengelasan fluks akan mencair 

membentuk terak dan menutup cairan logam lasan. Selama 

proses pengelasan fluks yang tidak terbakar akan berubah 

menjadi gas. Terak dan gas yang terjadi selama proses 

pengelasan tersebut akan melindungi cairan logam lasan dari 

pengaruh udara luar (oksidasi) dan memantapkan busur listrik. 

Sehingga adanya fluks, pemindahan logam cair elektroda las 

menjadi lancar dan tenang. 

Mesin las busur dengan arus AC banyak digunakan. Dengan 

arus AC/bolak-balik maka tidak ada kutup positif dan kutup negatif. 

Mesin las arus AC menggunakan tegangan rendah dan arus tinggi, 
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misalnya 30 V dengan 180 A. Jika mengambil dari jaringan listrik 

PLN, digunakan transpormator untuk menurunkan teganga. Pada 

mesin las arus AC, busur listrik yang ditimbulkan tidak tenang, 

sehingga untuk awal penyulutannya lebih sukar dari pada mesin 

las arus DC. Oleh karena itu dalam penggunaannya mesin las AC 

lebih cocok menggunakan elektrode terbungkus (dengan fluks) 

dan lebih ekonomis apabila digunakan untuk pengelasan plat tipis. 

 

b) Urutan Deposit dan urutan pengelasan  

Urutan deposit pada pengelasan Las Busur Listrik elektrode 

terbungkus dapat dibedakan sebagai berikut : 

(1) Urutan Lurus. Pengelasan dilakukan dari ujung satu ke 

ujung yang lain dari sambungan dan biasanya digunakan pada 

las lapis tunggal, sambungan pendek dan pengelasan otomatis. 

Urutan lurus akan memberikan efisiensi pengelasan yang 

tinggi tetapi jika ikatan lasnya kurang kuat akan menimbulkan 

deformasi yang tinggi. 

(2) Urutan balik. Pengelasan dimulai dari titik tertentu dan 

bergerak ke arah berlawanan dengan arah maju pengelasan. 

Urutan balik akan terbentuk tegangan sisa yang merata dan 

regangan yang rendah tetapi efisiensi pengelasannya rendah. 

(3) Urutan Simetri. Pengelasan dilakukan dengan membagi 

panjang sambungan ke dalam bagian-bagian yang sama dan 

kemudian pengelasan dilakukan pada bagian tersebut dengan 

urutan simetris terhadap pusat sambungan. Dengan metode 

ini akan terbentuk deformasi dan tegangan sisa yang simetri. 

(4) Urutan loncat. Pengelasan dilakukan secara berselang 

sepanjang sambungan las. dengan metode ini akan terjadi 

deformasi dan tegangan sisa yang merata, tetapi efisiensi 
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kerja rendah dan kemungkinan terjadi cacat las pada tiap-tiap 

permulaan dan akhir proses pengelasan. 

(5) Urutan pengisian.  Metode ini dilakukan jika proses las 

dimungkinkan tidak cukup satu lapisan. Biasanya dilakukan 

pada celah pengelasan yang cukup lebar. 

(6) Urutan kaskade. Metode ini adalah proses pengisian 

pengelasan dengan urutan balik. 

(7) Urutan petak. Urutan ini dilaksanakan dengan mengelas 

suatu satuan panjang sambungan tertentu sampai pada 

lapisan tertentu. Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya retak pada lapisan las akar. 

 

c) Bahan Tambah (Fluks)  

Bahan fluks dibuat dari berbagai bahan mineral, antara lain 

oksida logam, karbonat, silikat, florida, zat organik, baja panduan, 

dan sebuk besi. Bahan fluks tersebut berfungsi : 

(1) Untuk memudahkan penyulutan dan pemantap busur setelah 

proses pengelasan berjalan. 

(2) Meningkatkan dampak bakar. 

(3) Sebagai bahan pengisi pada kampuh sambungan. 

(4) Untuk memperlancar pemindahan butir – butir cairan 

elektroda. 

(5) Pembentuk terak dan gas, untuk melindungi cairan logam 

lasan dari pengaruh udara luar (deoksidator). 
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Tabel 7. Macam dan fungsi fluks pada elektrode 
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Selulosa   ?   ¤   ?   

Lempung Silikat ?  ¤        

Talek  ?  ¤        

Titanium Oks ida ¤  ¤        

Ilmenit ¤  ¤        

Feroksida  ?  ¤   ¤      

Kalsium 

Karbonat 
?  ¤   ?  ¤     

Ferro Mangan  ¤     ?    

Mangan Dioksida  ¤   ?   ?  ?   

Pasir Silisium  ¤   ?   ?    

Kalium Silikat ¤  ¤       ¤  

Natrium Silikat ?  ¤       ¤  

 
¤  : Fungsi Utama    ?  : Fungsi Tambahan 

 

d) Elektrode  

Elektrode yang dipergunakan dalam las busur dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis yakni, elektrode polos, elektrode inti 

dan elektrode terbungkus. 

(1). Elektrode polos 

Sesuai dengan namanya elektrode polos adalah elektrode 

yang tidak menggunakan fluks, sehingga hanya berbentuk kawat 

yang ditarik. Dengan demikian elektrode ini tidak dapat mencegah 

masuknya udara masuk kedalam cairan logam lasan. Akibatnya 

hasil sambungan menjadi rapuh. Busur api yang dihasilkan tidak 

tenang dan terputus-putus, sehingga penyulutannya sukar 

dilakukan. Pada proses pengelasan banyak menimbulkan percikan, 

hasil penetrasi (dampak bakar) dangkal, dan tidak menghasilkan 

terak maupun gas. Keuntungan dari penggunaan elektrode polos 
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adalah : jalur sambungan las dapat diamati dengan jelas, 

penyusutan relatif kecil. Elektrode polos lebih cocok untuk mesin 

las arus searah dengan penggunaan beban yang relatif kecil. 

 

 

Gambar 14. Elektrode Polos 

 
(2). Elektrode Inti 

Berbeda dengan elektrode polos, elektrode inti adalah kawat 

yang ditengahnya terdapat inti yang berfungsi sebagai fluks. 

Percikan yang ditimbulkan elektrode ini relatif sedikit  dibanding  

elektrode polos. Elektrode ini tidak tahan terhadap lembab. Hasil 

pengelasan mempunyai kekuatan yang cukup tinggi, tetapi pada 

daerah lasan mempunyai penyusutan yang lebih besar daripada 

elektroda polos. Jika dibandingkan dengan elektrode terbungkus, 

elektroda ini mempunyai daya leleh dan kecepatan leleh yang 

rendah. Sehingga penggunaannya lebih cocok untuk kasus-kasus 

istimewa.  Elektrode ini dapat digunakan pada mesin las arus AC 

maupun DC. 

 

            

 

 
Gambar 15. Elektrode Inti 

 

(3). Elektrode Terbungkus 

Elektrode terbungkus ini adalah kawat polos yang dibungkus 

dengan bahan fluks. Elektrode dengan lapisan fluks yang tipis 

biasanya digunakan untuk mesin las arus DC, sedangkan lapisan 

fluks yang tebal biasanya untuk mesin las arus AC. Elektode 

Fluks berada di dalam 
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terbungkus memiliki sifat yang lebih baik jika dibandingkan kedua 

jenis elektroda diatas yakni : busur listrik yang dihasilkan lebih 

mantap, mudah disulut, melindungi cairan logam lasan dengan 

baik. Dengan demikian hasil dari pengelasan mempunyai keuletan 

dan kekuatan yang sangat tinggi. Kekurangan dari elektrode 

terbungkus adalah penyusutan pada daerah las yang tinggi dan 

kesulitan mengamati jalur sambungan lasan.  

 

    

 

 

Gambar 16. Elektrode Terbungkus 

 
Pengelompokan elektrode terbungkus yang ditetapkan oleh 

AWS dan JIS dituangkan dalam simbol, sebagai contoh : 

 

E 60 1 3 

3  :  satu angka terakhir menunjukkan jenis arus, 
bahan fluks, polaritas dan penetrasi yang 
dihasilkan. 

1  :  angka kedua dari belakang menunjukkan posisi 
pengelasan dan angka 1 berarti untuk semua 
posisi. 

60  :  Angka ke 4 dan ke 5 dari belakang 
menunjukkan kekuatan/kekuatan tarik yang 
besarnya 60 x 1.000 psi. 

 
E  :  Huruf E di depan menyatakan elektrode 

digunakan untuk busur listrik. 
 

Untuk angka kedua dari belakang ada tiga macam, yakni : 

1 :  berarti elektrode digunakan untuk semua posisi. 
2 :  digunakan untuk posisi dibawah tangan dan horisontal. 
3 :  digunakan untuk posisi dibawah tangan. 

Fluks berada diluar (membungkus kawat) 
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Sedangkan untuk simbol angka pertama dari belakang ada 

delapan macam, yaitu : 

0 :  Fluk dari Natrium Selusa Tinggi, Arus DC, Polaritas balik. 
1 :  Fluks dari Kalium Selusa Tinggi, Arus AC atau DC dengan 

polaritas rendah. 
2 :  Fluk dari Natrium Titania tinggi, arus AC atau DC, polaritas 

ganda. 
3 :  Fluk dari Kalium Titania tinggi, arus AC atau DC, polaritas 

ganda. 
4 :  Fluk dari serbuk besi Titania, arus AC atau DC, polaritas 

ganda. 
5 :  Fluk dari natrium Hidrogen Rendah, arus DC, polaritas balik. 
6 :  Fluk dari Kalium Hidrogen Rendah, arus AC atau DC, 

polaritas balik. 
7 :  Fluk dari serbuk besi dan oksida besi, arus DC, polaritas lurus 

atau ganda. 
8 :  Fluk dari serbuk besi Hidrogen Rendah, arus AC atau DC, 

polaritas balik. 
 
Untuk simbol angka pertama dari belakang 0 (nol), 

pembungkus fluks ada yang berasal dari oksida besi, arus AC atau 

DC. Polaritas  lurus diterapkan pada posisi pengelasan horisontal 

terutama kampuh sudut, dan untuk polaritas ganda diterapkan 

pada posisi datar atau dibawah tangan. 

Ukuran diameter elektroda berhubungan erat dengan arus 

yang diijinkan dan tebal pelat yang akan dilas.  

 

Tabel 8. Hubungan Diameter, Arus dan Tebal Pelat. 
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e) Peralatan Las Listrik  

(1). Pemegang Elektroda (Tang Elektroda) 

Tang elektroda harus disekat penuh terhadap arus dan diberi 

ukuran sedemikian rupa sehingga jika penanganannya benar tidak 

akan terpanaskan melampaui batas. Dalam memegang elektroda 

sebaiknya memungkinkan dengan berbagai posisi, misalnya : 

tegak lurus, miring dan lurus dengan tang elektroda. Elektroda 

harus dapat terpegang dengan erat sehingga ketika digunakan 

tidak mudah goyang. 

(2). Kabel pengelasan  

Kabel Pengelasan merupakan kabel tembaga yang disekat 

dengan baik dan penampangnya bertambah besar seiring dengan 

kekuatan arus dan panjang kabel. Kabel alumunium menuntut 

penampang yang lebih besar. Sambungan dan penghubung kabel 

harus disekat baik dan menghasilkan kontak yang kuat/erat dan 

harus terlindung dari pencederaan mekanis. 

(3). Topeng pengelasan  

Topeng pelindung, berfungsi melindungi mata, bagian wajah, 

kepala dan leher dari pancaran busur cahaya (pancaran ultra 

ungu). Topeng las terdapat nilai bilangan  dari 0 s.d. 11 yang 

menunjukkan tingkat perlindungannya, semakin tinggi semakin 

gelap dan semakin baik perlindungannnya. Topeng las ada yang 

menggunakan gagang dan ada yang diikatkan langsung di kepala. 

(4). Pakaian Pelindung 

Pakaian pelindung, berfungsi melindungi seluruh badan dari 

bahaya yang ditimbulkan dari pengelasan. Pakaian ini terdiri dari 

baju kerja (tidak berkancing baju dari logam), sarung tangan, dan 

jubah kepala. Dalam pengelasan busur cahaya sebaiknya 

menggunakan sepatu yang tinggi serta tidak mengandung paku. 
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f) Tegangan Busur Las  

Tinggi rendahnya busur listrik tergantung pada panjang 

pendeknya busur dan jenis dari elektroda. Panjang busur listrik 

yang baik kurang lebih setengah dari diameter elektroda. Stabilitas 

busur listrik dapat dirasakan dari suara pengelasan yang stabil. 

Besar kecilnya arus yang digunakan tergantung dari bahan 

benda kerja, ukuran benda kerja, bentuk kampuh sambungan, 

posisi pengelasan, jenis elektroda, dan diameter elektroda. Untuk 

daerah las yang memiliki kapasitas panas yang tinggi akan 

memerlukan arus las yang besar, bahkan memerlukan adanya 

pemanasan pendahuluan. 

Kecepatan pengelasan tergantung dari jenis elektroda, 

diameter elektroda, bahan benda kerja, bentuk sambungan, dan 

ketelitihan sambungan. Kecepatan pengelasan berbanding lurus 

dengan besar arus. Kecepatan tinggi membutuhkan arus yang 

besar. Semakin cepat langkah pengelasan semakin kecil panas 

yang ditimbulkan sehingga perubahan bentuk dapat dihindarkan. 

Polaritas listrik ditentukan oleh bahan fluks pada elektroda, 

ketahanan benda kerja terhadap termal/panas, kapasitas panas 

pada sambungan dan sebagainya. Untuk benda kerja yang 

mempunyai titik cair tinggi dan kapasitas panas yang besar cocok 

dengan polaritas lurus begitu pula sebaliknya. 

 
g) Dampak Bakar Las Listrik  

Kekuatan sambungan las ditentukan oleh dampak bakar 

yang terjadi. dangkal dan dalamnya dampak bakar dipengaruhi 

oleh sifat-sifat bahan fluks, polaritas listrik, besar kecilnya arus, 

tegangan busur dan kecepatan pengelasan. 

 
h) Kondisi Standar Las Listrik  
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Aturan mengenai ketebalan pelat/benda kerja, bentuk 

kampuh sambungan, pemakaian elektroda dan sebagainya yang 

sudah distandarisasi perlu diperhatikan, agar pengelasan yang 

dilakukan mendapat hasil yang sempurna dan langkah yang 

dilakukan sesuai dengan K3L. 

 
i) Penyulutan Elektrode  Las Listrik  

Penylutan elektroda dilakukan dengan mengadakan 

hubungan singkat pada ujung elektroda dengan logam benda 

kerja yang kemudian secepat mungkin memisahkannya dengan 

jarak tertentu (biasanya setengah dari diameter elektroda). Busur 

listrik dapat dimatikan dengan mendekatkan elektroda dengan 

benda kerja kemudian secepat mungkin di jauhkan.  Pada langkah 

mematikan ini perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi 

mutu manik las pada akhir lasan. 

 

 
  Gambar 17. Cara penyulutan busur listrik 
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Gambar 18. Cara pemadaman busur listrik 

 

j) Gerakan Elektrode Las Listrik  

Cara menggerakkan elektroda banyak sekali macamnya. 

Semua cara tersebut tujuannya sama yaitu untuk mendapatkan 

urutan manik las pada sambungan agar merata, halus, serta 

menghindari terjadinya takikan dan kubangan terak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Gerakan Elektroda 
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c. Rangkuman 2 

1) Langkah persiapan pengelasan adalah langkah yang perlu kita 

lakukan sebelum melakukan pengelasan, baik las acetelyne 

maupun las busur listrik, agar didapat hasil pengelasan yang 

sempurna. Langkah persiapan yang baik akan memudahkan kita 

dalam proses pengelasan, waktu menjadi efektif, dan 

keselamatan dan kesehatan kerja semakin terjamin. 

2) Hasil las Acetelyne dipengaruhi beberapa faktor antara lain : 

pemilihan ukuran brander, penyetelan busur nyala api, teknik 

pengelasan yang dipakai, serta bahan benda kerja serta bahan 

tambah pengelasan. 

3) Hasil las busur cahaya dipengaruhi beberapa faktor yaitu : 

Pemilihan elektroda, bahan logam lasan, pengaturan tegangan 

dan arus listrik, kecepatan pengelasan, polaritas las, dan gerakan 

elektroda. Dalam menetukan hal-hal tersebut faktor pengalaman 

sangat berperan. Oleh karena itu para siswa sebaiknya sering 

melakukan latihan untuk mendapatkan hasil las listrik yang baik 

dan sempurna. 

 
d. Tugas 2 

1) Buatlah langkah-langkah secara urut prosedur pengelasan 

acetelyne (las karbid). 

2) Buatlah langkah-langkah secara urut prosedur pengelasan Las 

Busur Listrik. 

3) Apa yang akan anda lakukan jika terjadi kebakaran pada selang 

gas karbid. 

4) Buatlah poster tentang K3L yang berhubungan dengan 

Pengelasan. 
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5) Lakukan kunjungan industri ke industri karoseri atau bengkel 

perbaikan body. Amati proses pengelasannya dan buatlah 

laporan kegiatan tersebut. 

 

e. Tes Formatif 2 

1) Sebutkan langkah persiapan yang perlu kita lakukan sebelum 

melakukan pengelasan karbid dan lass busur listrik. 

2) Sebutkan gas apa saja yang sering dipakai sebagai bahan bakar 

dalam pengelasan busur cair. 

3) Berikan 5 contoh alat pengelasan acetelyine beserta fungsi 

masing-masing alat tersebut. 

4) Berapa derajatkah suhu yang bisa dicapa pada las acetelyne? 

5) Jelaskan tentang macam-macam nyala api pada pengelasan 

acetelyne. 

6) Jelaskan secara singkat proses terjadinya busur cahaya pada 

pengelasan busur listrik. 

7) Apa keuntungan dan kerugian arah pengelasan pada las listrik, 

baik arah mundur maupun maju. Jelaskan. 

8) Apa fungsi dari fluks (bahan tambah) dari elektroda pada 

pengelasan busur listrik. 

9) Menurut anda, apa saja yang mempengaruhi agar hasil 

pengelasan pada las busur listrik menjadi sempurna. 
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f. Kunci Jawaban Formatif 2 

1) Langkah persiapan yang perlu kita lakukan sebelum melakukan 

pengelasan las acetelyne/karbid dan las busur listrik antara lain : 

a) Membuat rencana kerja.  

b) Menentukan pengelasan yang akan dikerjakan.  

c) Menentukan posisi pengelasan.  

d) Mempersiapkan alat perakit atau alat bantu. 

e) Melakukan las ikat 

f) Pembersihan, Pemeriksaaan dan perbaikan alur. 

2) Gas yang sering dipakai sebagai bahan bakar dalam pengelasan 

busur cair antara lain : gas acetelyne (karbir), gas propan, gas 

hydrogen, gas elpiji dll. 

3) Peralatan pengelasan acetelyine beserta fungsinya antara lain : 

a) Brander las sebagai tempat bercampurnya gas karbit dengan 

oksigen (O2). 

b) reguletor berfungsi untuk mengukur tekanan gas pada tabung 

dan membatasi tekanan gas yang keluar dari tabung, baik gas 

oksigen maupun gas karbit. 

c) Katup pengaman untuk menghindari terjadinya tekanan dan 

pembakaran balik. 

d) Kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari kilauan busur 

api yang dihasilkan dari las karbid. 

e) Jarum pembersih untuk membersihkan kotoran yang 

menyumbat pada torekh (ujung brander) 

4) Suhu yang bisa dicapai dalam pengelasan Oksi-gas karbid 

adalah : 3.100 – 3.200 ºC 

5) Macam-macam nyala api netralpada las acetelyne adalah : 

Nyala api karburasi adalah nyala api yang kelebihan gas karbid. 

Batas nyala ketiga kerucut yang terjadi tidak jelas.  
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Nyala api oksidasi adalah nyala api yang kelebihan oksigen. Pada 

nyala api oksidasi terlihat dua kerucut, dan kerucut bagian dalam 

pendek berwarna birupucat sampai ungu. Pada nyala api 

oksidasiini biasanya terdengar suara berdesis.  

Nyala api netral terbentuk karena campuran gas karbid dan 

oksigen yang seimbang. Nyala api netral terdapat dua kerucut 

dengan batas yang cukup jelas. Kerucut dalam berwarna putih 

bersinar dan kerucut luar berwarna biru bening.  
 

6) Proses terjadinya busur cahaya: Pada pembentukan busur 

cahaya, elektrode keluar dari kutup negatif (katoda) dan 

mengalir dengan kecepatan tinggi ke kutup positif (anoda). Dari 

katup positif mengalir partikel positif (ion positif) ke kutup 

negatif. Melalui proses ini, ruang udara diantara katoda dan 

anoda (benda kerja dan elektroda ) dibuat penghantar untuk 

arus listrik (diionisasikan) dan dimungkinkan pembentukan busur 

cahaya. Sebagai arah arus berlaku arah gerakan ion-ion positif. 
 

7) Keuntungan dan kerugian teknik pengelasan arah maju dan arah 

mundur  pada las listrik adalah: (a). pada arah maju 

memungkinkan terjadinya pemanasan awal bahan dasar, tetapi 

fluks tidak terlindung sehingga memungkinkan oksigen yang ada 

di atmosfer ikut mempengaruhi pendinginan yang dapat 

mengakibatkan korosi. (b). Pada arah mundur tidak 

memungkinkan pemanasan awal logam dasar tetapi pendinginan 

cairan lasan dan fluks terlindung oleh gas sehingga oksigen 

udara luar tidak bereaksi dengan cairan lasan. Dengan demikian 

proses korosi dapat diminimalisir. 
 

8) Fungsi dari fluks (bahan tambah) dari elektroda pada pengelasan 

busur listrik adalah : 
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a) Untuk memudahkan penyulutan dan pemantap busur setelah 

proses pengelasan berjalan. 

b) Meningkatkan dampak bakar. 

c) Sebagai bahan pengisi pada kampuh sambungan. 

d) Untuk memperlancar pemindahan butir – butir cairan 

elektroda. 

e) Pembentuk terak dan gas, untuk melindungi cairan logam 

lasan dari pengaruh udara luar (deoksidator). 

 
9) Yang mempengaruhi agar hasil pengelasan pada las busur listrik 

antara lain : Pemilihan elektroda, bahan logam lasan, pengaturan 

tegangan dan arus listrik, kecepatan pengelasan, polaritas las, 

dan gerakan elektroda. 
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g. Lembar Kerja 2 

1). Alat dan Bahan : 

a). Peralatan dan bahan las acetelyne dan las listrik. 

b). Kain majun 

2). Keselamatan Kerja : 

a). Tidak melakukan pekerjaan dengan bergurau. 

b). Ikuti petunjuk dari instruktur/guru pembimbing dan 

petunjuk yang tertera dari lembar kerja. 

c). Gunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan prosedur 

yang benar. 

d). Mintalah ijin dari instruktur anda bila hendak melakukan 

pekerjaan yang tidak tertera pada lembar kerja. 

3). Langkah Kerja : 

a). Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat, 

efektif dan seefisien mungkin! 

b). Perhatikan instruksi praktikum yang disampaikan guru/ 

instruktur! 

c). Lakukan berbagai macam gerakan pengelasan dengan 

las acetelyne, mengikuti job yang diberikan oleh guru! 

d). Lakukan berbagai macam gerakan pengelasan dengan 

las busur listrik, mengikuti job yang diberikan oleh guru! 

e). Buatlah catatan-catatan penting kegiatan praktikum 

secara ringkas! 

f). Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan 

yang telah digunakan seperti keadaan semula! 

4). Tugas : 

a). Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b). Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda 

peroleh setelah mempelajari materi kegiatan belajar 2. 
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3. Kegiatan Belajar 3 :  Pematrian 

a. Tujuan Kegiatan Belajar 3 

Setelah mempelajari topik ini diharapkan siswa mampu : 

1). Menjelaskan pengertian dan penerapan pematrian secara 

umum. 

2). Mengidentifikasi sambungan patri secara umum. 

3). Menjelaskan proses terjadinya ikatan patri. 

4). Menjelaskan aturan dasar umum pada pematrian. 

5). Menjelaskan pematrian lunak pada logam berat. 

6). Menjelaskan Pematrian keras untuk logam berat. 

 

b. Uraian Materi 3 

1)  Keselamatan,  Kesehatan Kerja dan Lingkungan 

Pematrian ialah suatu cara penyambungan bahan logam di 

bawah pengaruh penyaluran panas dengan pertolongan imbuhan 

logam atau campuran logam yang mudah melebur (patri) yang 

titik leburnya berada di bawah titik lebur bahan dasar yang akan 

disambungkan. 

Bagian yang akan disambungkan di sini tidak ikut melebur 

melainkan hanya terjaring oleh patri yang meleleh. Sambungan 

terjadi akibat lekatan erat (ikatan) patri pada bidang pematrian 

(gambar 4) dan tidak dapat dilepaskan tanpa perusakan. 

Pembentukan oksid yang mengganggu pada I bidang Pematrian 

disingkirkan atau dicegah dengan bahan pelumer atau gas 

pelindung. 

Penerapan umum : Banyak sambungan bagian konstruksi 

yang baik untuk dipatri, namun tidak dapat dilas. Pematrian dapat 

dipertimbangkan untuk diterapkan pada kasus berikut : 
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a) Sebagai pengganti pengelasan, jika perubahan wujud susunan 

struktur yang akan terjadi akibat suhu pengelasan yang tinggi 

sebagaimana pula halnya dengan pengisutanan dan 

pengoyakan benda kerja, sama sekali harus dihindarkan. 

b) Untuk penyambungan logam yang titik leburnya sangat 

berbeda, misalnya baja dengan kuningan, tembaga, dan logam 

keras lainnya. 

c) Untuk penyambungan benda kerja yang sangat kecil, sangat 

tipis atau bentuknya istimewa dan tebalnya amat berbeda 

(tebal hingga 3 mm). 

d) Untuk pekerjaan perbaikan bagian yang sangat peka terhadap 

panas, misalnya perkakas. 

e) Jika pada kekuatan yang memadai, pematrian lebih murah 

dibandingkan dengan pengelasan. Ia menghasilkan kecepatan 

kerja yang lebih besar, biaya pemanasan yang lebih sedikit, dan 

kebanyakan tidak memerlukan penggarapan lanjutan. 

f) Jika tampak sambungan yang indah dan kerutan yang kecil 

pada penyambungan dengan patri memegang peranan yang 

menentukan. 

g) Untuk pengedapan (sambungan wadah, retak-retak dan lain-

lain). 

 

2)  Sambungan Patri (Umum) 

Sambungan patri atau Pematrian, dikelompokkan menurut 

suhu lebur dan kekuatan patri, bentuk lokasi Pematrian, dan 

metoda Pematrian. 

a) Menurut tinggi titik lebur dan kekuatan. 

Menurut ketinggian suhu kerja yang diperlukan untuk 

Pematrian dan kekuatan sambungan patri dibedakan: 
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Pematrian lunak 

Titik lebur patri lunak dibawah 

450oC. pada umumnya kekuatan 

patri lebih rendah daripada 

kekuatan bahan dasar. 

 Pematrian keras 

Titik  lebur patri keras di atas 

450oC. kadang-kadang kekuatan 

patri sedikit lebih rendah, namun 

seringkali lebih tinggi daripada 

kekuatan bahan dasar. 

 

b)  Menurut bentuk tempat Pematrian 

(1). Pematrian celah, Bidang patrian terletak sejajar satu di atas 

yang lainnya atau berdampingan dengan celah sempit (0,03 

s.d. 0,25 mm) yang menghisap patri akibat efek pori-pori. 

Dengan cara demikian dicapai perambatan patri secara baik 

sehingga dengan Pematrian ini diperoleh suatu kekuatan celah 

patri yang tinggi. Pada Pematrian celah, segenap wilayah 

perbatasan dipanaskan secara merata menuju suhu yang 

diperlukan. Penerapannya pada Pematrian lunak dan keras. 

(2). Pematrian sambungan. Bagian Pematrian disiapkan dengan 

bentuk sambungan I, V, atau X dan patri dibubuhkan sedikit 

demi sedikit hingga sambungan terpenuhi seluruhnya (mirip 

seperti pada pengelasan leleh). Penerapannya hanya pada 

Pematrian keras. 

(3). Pematrian bubuhan. Pada Pematrian bubuhan umumnya 

dibubuhkan patri keras yang memiliki sifat istimewa dalam 

kekerasan, daya luncur, kekuatan gesek atau daya tahan 

keratnya, sedikit demi sedikit pada bahan dasar. 

 

 

  

 

 

Gambar 20. Bentuk sambungan Pematrian celah dan Pematrian sambungan. 
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c).  Menurut sumber panas 

(1). Pematrian dengan tuas patri ialah Pematrian dengan patri 

yang ditaruhkan atau Pematrian bidang yang disepuh awal 

dengan seng, tuas patri dibimbing dengan tangan atau mesin. 

Bahan pelumer diperlukan; penerapannya untuk Pematrian 

lunak. Keuntungannya: benda kerja hanya sedikit terkisut, 

karena wilayah pemanasannya kecil. 

(2). Pematrian dengan api ialah Pematrian baik dengan patri yang 

ditaruhkan maupun dengan yang dimasukkan, dengan 

menggunakan alat pembakar yang dibimbing dengan tangan 

(pembakar patri, lampu patri, pembakar las dengan api lunak) 

atau pada lengkapan yang dipanaskan dengan gas atau pada 

mesin, Pada umumnya diperlukan bahan pelumer. 

Penerapannya untuk Pematrian lunak dan keras. Gas bakar 

untuk pembakar: asentilen, propan, butan, gas penenangan; 

untuk lampu patri: bensin. 

(3). Pematrian tungku ialah Pematrian di dalam tunyku tahapan, 

tungku menerus atau tungku redam yang dipanaskan dengan 

gas atau listrik. Benda kerja yang kedudukannya ditetapkan 

dengan baik dan dibubuhi bahan pelumer santa patri dipanas-

kan menuju suhu kenja di dalarn tungku pemijaran sampai 

patri meleleh. Pengaturan suhu yang tepat di dalam tungku 

mutlak diperlukan. Bahan pelumen kebanyakan didukung atau 

diganti dengan gas pelindung patri. Penerapannya ialah untuk 

penyoldenan keras.Pematrian tungku dibawah gas pelindung. 

Penerapannya pada pengerjaan beruntun. Bagian-bagian baja 

yang diberi patri dipanaskan menuju suhu kerja di dalam 

tungku yang dipenuhi gas pelindung. Sebagai gas pelindung 

digunakan misalnya gas penerangan yang tidak terbakar 



 63 

sempurna yang mengakibatkan pengaruh reduksi (mengikat 

zat asam) dan dengan demikian mencegah segala macam 

oksidasi bagian yang dipatri. Di sini tidak diperlukan bahan 

pelumer. 

(4). Pematrian selam ialah Pematrian dengan jalan menyelamkan 

benda kerja yang telah disesuaikan, ditetapkan kedudukannya 

dan dibubuhi bahan pelumer ke dalam suatu patri Cain; benda 

kerja dapat berada dalam keadaan dingin atau diberi pema-

nasan awal (lebih baik) sebelum penyelaman. Dengan 

penyelaman dapat dilakukan beberapa Pematrian secara 

serentak, misalnya Pematrian ujung kumpanan segmen 

kolektor. Penerapannya ialah untuk Pematrian lunak dan 

keras. 

(5). Pematrian rendaman garam ialah Pematrian benda kerja yang 

telah ditetapkan kedudukannya di dalam suatu kubangan 

garam cair. Patri dimasukkan atau dibalutkan. Seringkali 

bahan pencair digantikan dengan kubangan garam. Kubangan 

garam diberi pemanasan menuju suhu kerja dengan pemanas 

gas, minyak atau listrik. Penerapannya untuk beberapa 

Pematrian serentak, untuk bagian Pematrian yang lokasi 

Pematriannya sulit dijangkau, untuk pengerjaan beruntun. 

(6). Pematrian tahanan ialah Pematrian dengan tahanan listrik 

(gambar 2) di dalam mesin patri tahanan atau lengkapan 

demikian dengan pengaturan suhu tanpa tahapan hingga 

1200°C. Di dalam kasus yang paling sering terjadi, patri 

dimasukkan; bahan pelumer diperlukan. Penerapannya untuk 

Pematrian lunak dan keras misalnya Pematrian tumpu kawat 

telanjang, pelat tipis dan pipa. 
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E:  elektroda.   I: pengimbas. 
 

Gambar 21. Pematrian tahanan L: patri,  Gambar 22. Pematrian imbas, L: patri, 

   

(7). Pematrian imbas ialah Pematrian dengan arus frekuensi 

menengah atau tinggi yang diimbaskan (gambar 3). 

Pengantar yang mengalirkan arus (pengimbas) tidak 

menyentuh benda kerja; Ia hanya dipanaskan oleh arus pusar 

yang dibangkitkan (diimbaskan). Patri dimasukkan dalam 

jumlah dan bentuk tertentu (selaput, kawat, patri tabur) 

bersama-sama bahan pelumer. Pada Pematrian dengan gas 

pelindung dilakukan Pematrian tanpa bahan pelumer. 

Pemanasan berlangsung secepat kilat dan terbatas hanya 

pada daerah Pematrian sebagaimana dikehendaki. Suhu dan 

kedalaman ternbusan pemanasan dapat diatur. Dengan 

meningkatnya frekuensi, dampak kedalaman munurun. Untuk 

setiap bentuk benda kerja dibutuhkan pengimbas yang sesuai 

(lihat gambar 3). Penerapannya hanya pada penger jaan 

beruntun bagian-bagian tipis dan baja atau paduan yang 

mengandung nikel. 

(8). Pada Pematrian sepuh, patri yang berupa lapisan tipis 

(0,003…0,02 mm) ditaruhkan ke atas bidang bagian yang 

akan disambungkan secara galvanis, mekanis atau kimia. 

Untuk penyolder, bidang itu hanya dilebur dengan bahan 
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pencair dan disambung dengan Pematrian api, tungku atau 

selam. Di sini dihasilkan penghematan waktu, terutama pada 

pengerjaan beruntun. Menurut prinsip dasar yang sama, patri 

itu dapat juga pada kasus yang cocok disemprotkan hanya 

sesaat sebelum Pematrian. 

(9). Untuk pembuatan barang-barang massa (misalnya kaleng 

pengawetan) digunakan mesin patri otomatis yang sebagai 

mata rantai sebuah jalur pelelehan melaksanakan tahap kerja 

dan penaruhan sebuah patri ke atas posisi sambungan hingga 

pengambilan kembali bagian-bagian yang telah dipatri. 

 

3)  Proses terjadinya ikatan patri. 

Proses pengikatan di dalam Pematrian hanya berlangsung 

pada permukaan bahan dasar yang akan digabungkan. 

Perbedaannya dengan pengelasan ialah bahwa bidang Pematrian 

tidak dilelehkan. Terhadap ini disalurkan sedemikian banyak 

energi panas sehingga patri mulai meleleh, menjaring bidang-

bidang Pematrian, merambat, masuk ke dalam celah Pematrian 

dengan efek pori-pori (celah kapilar, celah isap), mengeras di sana 

dan mengikat diri dengan bahan dasar. Ikatan ini ditimbulkan oleh 

tiga proses fisikalis yang secara tersendiri atau bersama-sama 

memberikan pengaruhnya. 

  

 

 

 
 

1. Patri murni, 2. Difusi batas butiran, 3. Lapisan leburan, 4. Bahan dasar. 

 
Gambar 23. Lapisan Ikatan Patri 
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a). Adhesi (gaya lekat, lihat gambar 4a) antara patri dan bahan 

dasar. Adhesi sendiri membentuk ikatan yang kokoh; patri 

hanya lengket dengan gaya lekat. 

b). Difusi (saling memasuki menyusup). Partikel patri yang 

terhalus menyusup ke dalam tata susun permukaan bahan 

dasar dan berakar (terjangkar) sekitar batas butiran kristal. 

Proses ini sangat menentukan untuk suatu ikatan patri yang 

kokoh (lihat gambar 4b). 

c). Pembentukan paduan antara patri dan bahan dasar. Jika titik 

lebur patri dan bahan dasar tidak sangat menyimpang satu 

sama lain, maka dapat terjadi suatu paduan berlapis tipis di 

antara kedua logam itu (lihat gambar 4c) yang selalu memiliki 

kekuatan yang lebih besar dan pada kekuatan patri murni. 

Pembentukan paduan yang demikian tidak selalu terjadi pada 

segala logam. 

 
Jika ikatan patri terjadi: 

a) hanya akibat adhesi (gambar 4a) dan hanya terdiri atas patri 

bebas tanpa difusi, maka patri hanya melekat. Akibatnya: 

Pada beban yang kecil, bagian-bagian yang dipatri sangat 

mudah terlepas satu dan yang lainnya; 

b) hanya akibat difusi (tiada pembentukan paduan), maka ia 

memiliki kekuatan patri murni (gambar 4b); 

c) akibat pembentukan paduan dan difusi, maka kekuatan ikatan 

itu sepadan dengan yang dimiliki suatu Pematrian normal 

yang baik. 

Perhatikan: Celah Pematrian yang diselaraskan dengan baik dan 
sangat sempit, pada umumnya tidak memiliki lagi atau hanya 
sedikit memiliki patri murni (gambar 4c). Patri ini telah melebur 
dengan dan meresap ke dalam bahan dasar. Oleh karena itu 
ikatan ini memiliki kekuatan yang paling tinggi. 
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4). Aturan Dasar Umum Pada Pematrian  

a).  Bidang patrian harus bersifat logam murni (mengkilap). Di 

atas bidang patrian yang mengkilap, patri merambat dengan 

baik (gambar 5a). Setiap lokasi terkecil yang tidak bersih pada 

bidang patrian, seperti cat warna, karat, gemuk, kotoran, 

keringat tangan dan lapisan oksid akan tampak akibatnya 

pada penggelembungan patri yang cair dan menghalangi 

ikatan dengan bahan dasar (gambar 5b). Lapisan oksid yang 

terbentuk oleh zat asam udara, segera setelah pengilapan 

bidang patrian, dapat dihancurkan dengan bahan kimia 

(bahan pelumer) atau dengan alat pembantu mekanis atau 

pembentukannya dicegah dengan melakukan penyoldenan di 

bawah gas pelindung. 

 

 

 

 

Gambar 24. Perambatan Patri 

 

b).  Bahan pelumer dan kekuatan sambungan patri. Bahan 

pelumer disalurkan sebelum dan selama proses Pematrian. Ia 

melarutkan selaput oksid yang selalu ada pada permukaan 

bahan dasar dan patri secara kimiawi, mengubahnya menjadi 

terak cair dan mencegah pembentukan oksid baru selama 

Pematrian. 

Perhatikan: Bahan pelumer jangan terlalu dihemati Jumlah 
yang sadikit akan cepat jenuh oleh lapisan terak dan oksid 
yang telah larut dan tidak berfungsi lagi. Bahan palumer 
hanya bekerja pada sebuah bidang yang benar-benar 
mengkilap; namun ia tidak dapat menyingkirkan kotoran, 
karat, jejak gilingan dan gemuk. Oleh karena itu bidang 
Pematrian harus dibuat mengkilap sebelumnya dan Pematrian 
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dilakukan secepat mungkin, karena akan selalu muncul 
lap/san terak baru yang harus dilarutkan pula. Bahan pelumer 
mendesak udara dari celah Pematrian keluar dan menggiring 
wider yang mengalir (tanpa pembentukan pori-pori) ke dalam 
bidang yang secara kimia telah bersih. Ia mengurangi pula 
tegangan permukaan patri calm, sehingga mudah merambat. 
 

Beberapa jenis bahan pelumer: Menurut bentuknya 

terdapat bahan pelumer cair, butiran, pasta, dan berbentuk 

gas. Yang disebut terakhir dihisap oleh pembakar patri dan 

sebuah wadah. Bahan pelumer dapat juga dicampur dengan 

patri atau terbungkus di dalam patri yang berbentuk pipa 

sehingga tidak diperlukan lagi penyaluran bahan pelumer pada 

Pematrian. Pula waktu Pematrian dapat dipersingkat. Pada 

Pematrian di bawah gas pelindung atau di dalam ruang 

hampa, biasanya tidak diperlukan bahan pelumer. Menurut 

susunan kimianya, tersedia banyak macam bahan pelumer 

yang cocok untuk bahan dasar atau metode Pematrian. Bahan 

pelumer ini harus dipilih sesuai dengan standar atau petunjuk 

dan pabrik (lihat bab: Pematrian halus, Pematrian keras). 

 

5).  Suhu Pematrian 

Pematrian hanya akan berjalan semestinya apabila pada 

posisi pematrian berkuasa suhu yang ditentukan oleh jenis patri. 

Jika suhu terlalu rendah, patri yang cair itu membentuk butir bola 

dan tidak dapat merambat. Jika suhu terlalu tinggi, patri akan 

menguap. 

Suhu terendah pada bidang pematrian yang masih memung-

kinkan pelelehan, penjaringan perambatan dan pengikatan patri 

cair, disebut suhu kerja (AT). Suhu kerja harus senantiasa berada 

di bawah titik lebur bahan dasar. 
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1. Padat, 2. Membubur (daerah peleburan),  

3.Cair, AT. Daerah suhu kerja, So. Titik 

solidus (solidus, Latin ‘padat’, ‘pejal”), Li. 

Titik liquidus (liquidus, Latin “cair”). 

 

 

Gambar 25. Tahap Luhur Patri 

 

Bagian terbesar patri tidak memiliki titik lebur yang pasti, 

melainkan cair di dalam suatu daerah suhu tertentu, yaitu di 

antara titik solidus So dan titik liquidus Li . Daerah ini lebarnya 

berlainan, bergantung pada jenis patri. 

Pada titik So patri mulai beralih dan wujud padat ke wujud 

lebur. Di dalam daerah lebur (antara So dan Li), terdapat kristal 

yang masih padat di samping partikel patri yang telah beralih ke 

wujud cair. Titik Li menunjukkan suhu peralihan wujud patri 

secara keseluruhan menjadi cair. Suhu kerja yang paling baik bagi 

sebagian terbesar patri terletak di dalam daerah sempit dan 

sebelah bawah sampai ke sebelah atas keadaan cair seluruhnya 

(titik Li). 

 

6).  Celah Sambungan Patri  

Lebar celah S sangat menentukan kekuatan ikatan patri. 

Prinsip dasar: Celah Pematrian hendaknya sempit. Hanya pada 

bidang Pematrian yang berdampingan dekat sekali patri mengalir 

didukung oleh efek isap dan pori-pori ke dalam celah . Jika celah 

terlalu renggang, tegangan pribadi (gaya kohesi) wider mencegah 

perambatannya. 
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a) Lebar celah S yang betul. Patri L disudut dan memenuhi segenap celah. 

Bahan pelumer F mencegah pembentukan oksid O. 
b) Salah. Lebar celah S terlalu besar. Patri tidak meresap. 
c) Celah tidak boleh membesar pada arah aliran patri, hal demikian dapat 

menghadang peresapan patri. Yang benar ialah penyaluran dan kanan. 
 

Gambar 26. Lebar celah yang betul dan yang salah. 

 

Ke dalam celah-celah yang sejajar atau menyempit, patri 

dapat mengalir dengan baik. Pelebaran celah pada arah aliran 

patri mengakibatkan terputusnya aliran. Jadi, pada celah yang 

lebarnya berlainan, penyaluran patri harus dilakukan dan sisi celah 

yang lebih besar. 

Lebar celah yang paling menguntungkan serta memberikan 

kekuatan terbesar kepada sambungan patri, bergantung pada 

jenis patri. Semakin encer patri, harus semakin sempit pula celah. 

Patri dan tembaga dan perak yang encer menuntut celah yang 

lebih sempit dan pada yang dibutuhkan oleh patri kuningan dan 

patri lunak yang kental (gambar 8). Kecepatan perambatan patri 

encer lebih besar daripada kecepatan perambatan patri kental. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Lebar Celah     Gambar 28. Difusi Patri 
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Perkecualian dari tuntutan umum akan celah yang sempit: 

Jika bahan kerja yang regangan panasnya berbeda harus dipatri 

satu sama lain, celah patri harus agak lebih lebar (contohnya pada 

Pematrian keras logam keras H di atas baja St dengan patri 

tembaga L). Di dalam kasus demikian, lapisan patri yang liat 

(tembaga) harus mengimbangkan regangan panas yang berbeda 

pada bahan dasar. Semakin lebar celah, akan semakin kecil 

perubahan bentuk bahan patri yang diakibatkan oleh selisih 

regangan. 

 
7).  Kekuatan Ikatan Patri  

Kemudian sebuah ikatan patri bergantung pada berbagai 

pengaruh, yaitu: kekuatan patri yang digunakan, susunan 

campuran dan kekuatan bahan dasar, lebar belah, besar dan 

tampak bidang Pematrian, suhu Pematrian dan dan intensitas 

panas yang disalurkan, derajat pemenuhan lokasi Pematrian, 

susunan, cmpuran bahan pelumer, daya jaring dan daya difusi 

patri suhu keria sifat karat dan lain-lain. 

Jika segala persyaratan teoritis terbaik benar-benar 

terpenuhi, maka kekuatan sebuah sambungan yang sempurna 

dapat dianggap sama dengan kekuatan patri tanpa 

memperhatikan lebar celah sambungan. Namun di dalam kondisi 

praktek, suatu kekuatan sebesar 80% dan kekuatan patri dapat 

dianggap memadai. Pada Pematrian keras dengan patri yang 

cocok dapat dicapai kekuatan bahan dasar. 

Tap yang dipatrikan secara menumpu (a) tidak mempunyai 

kekuatan yang besar (terutama melawan beban lentur). Lebih baik 

bila tap atau pipa dipatrikan membenam ke dalam lubang atau 

cowakan (b); dengan cara demikian terjamin juga kemantapan 

kedudukan. Jika di samping kekuatan yang baik dituntut juga 
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kekedapan, maka bagian itu disekrupkan dengan ulir yang disepuh 

seng dan kemudian dipatri (c). 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Pematrian Benam 

 

8). Peralatan Pematrian  

a). Tuas patri 

Tuas Patri digunakan hanya untuk patrian lunak dan 

pekerjaan patri kecil yang hanya membutuhkan sedikit energi 

panas. Pada pematrian dengan tuas patri, wilayah yang 

dipanaskan kecil sehingga benda kerja hanya mengalami sedikit 

pengerutan. Tuas patri terbuat dan tembaga (penghantar panas 

yang baik), mereka tahan panas dan memiliki sifat kontak, yang 

baik dengan patri timah-timbel serta sedikit kecenderungan 

oksidasi; paling berat 1 kg. Bergantung pada jenis pekerjaan 

digunakan tuas patri runcing atau tuas patri martil. Seringkali 

pasangan tuas dapat ditukar ganti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Kelengkapan tuas solder 
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b). Pemanas Tuas 

Secana tidak largsung dengan pemanas arang kayu, gas, 

minyak atau listrik. Tuas tidak boleh dipanaskan di dalam api 

tempa karena belerang arang mengotori tuas. Pemanasan tuas 

secara langsung diselenggarakan dengan gas (atetilen, pnopan, 

butan,), bensin atau listrik. 

Keuntungan pemanasan langsung: tiada pemutusan 

pekerjaan, penyiagaan cepat, pekerjaan patri lebih mudah diawasi 

dan penghangusan anang lebih sedikit, 

 

 

 

 

 

 

 

c). Pembakar Patri 

Pembakar patri digunakan untuk pematrian api, terutama jika 

pemanasan dengan tuas patri tidak memadai dan bidang yang 

harus dipanasi lebih besar. Pamanasan pembakar dilakukan 

misalnya dengan api asetilen-udara, api gas propan-udara, api gas 

penerangan-udara, api asetilen zat asam, api gas penerangan-zat 

asam. Pasangan pembakar dapat ditukar ganti dan ukuran 

besarnya praktis dapat disesuaikan dengan tiap kebutuhan panas: 

? Pematrian lunak membutuhkan panas lebih sedikit. 

? Pematrian keras membutuhkan panas lebih banyak. 

 
d). Gas Pembakar  

Gas pembakar untuk tuas patri dan pembakar patri diisikan 

ke dalam tabung baja yang ukurannya berlainan (gas tabung), 

Gambar 32. Tuas Patri Listrik 

Gambar 31. Aplikasi Tuas Listrik 
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sehingga kemungkinan pemindahan pada segala pekerjaan 

bengkel dan perakitan luar, terjamin dengan baik . 

 
 Gambar 33. Pembakar Patri 

 
9). Pematrian Lunak Logam Berat 

a) Pengertian 

Pematrian lunak diterapkan apabila jalur sambungan patri 

harus dikedapkan dengan baik atau tidak harus terlalu pejal dan 

tidak boleh menderita beban suhu yang tinggi. 

Cara pematrian lunak. Pematrian lunak kebanyakan 

diselenggarakan melalui pematrian tuas, pematrian api, pematrian 

rendam (pada pengerjaan beruntun) dan pematrian tahanan. 

Pada pematrian lunak hanya diterapkan pematrian celah; 

bidang  pematrian terletak membidang saling mendekap; 

kekuatan melawan 

 
b) Patri untuk pematrian lunak 

Patri terpenting untuk pematrian lunak logam-logam berat 

digolongkan ke dalam kelompok: 
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(1) Patri lunak timbel-timah dan timah-timbel (dibagi menjadi Ah, 

Aa, Af). 

(2) Patri lunak timah-timbel dengan imbuhan tembaga atau 

perak. 

(3) Patri lunak istimewa. 

Beberapa contoh: 

L — Sn 63 Pb ( patri timah-timbel bebas antimonium), titik 
lebur …183°C. 
L — Sn 63 Pb Ag ( patri timah-timbel dengan imbuhan perak), 
titik lebur... 178°C. 

 

Bentuk pengiriman: blok patri, batang patri, benang patri, 

kawat patri, sabuk patri dan selaput patri. Titik lebur patri lunak 

bergantung pada susunan campurannya dan prosentasi 

kandungan logam campuran. 

 
c) Bahan Pelumer 

Menurut DIN 8511, bahan pelumer untuk pematrian lunak 

logam berat mempunyai tanda kelompok F — SW (F - .... . bahan 

pelumer, S... logam berat, W... pematrian lunak): 

Bahan pelumer F — SW 1. . . contohnya senyawa Zn Chiorid 

basah atau Zn-Ammoniumchlorid (air patri). Sisa bahan pelumer 

menimbulkan karat; mereka harus disingkirkan dengan cermat. 

Bahan pelumer F — SW 2 . . . contohnya senyawa Zn-

chlorid-Ammoniumchlorid di dalam pengolahan organis (misalnya 

Glykol, vaselin atau gemuk). Sisa bahan pelumer mengakibatkan 

karat pada kondisi tertentu; bila perlu, mereka harus disingkirkan. 

Bahan pelumer F — SW3 . . . contohnya damar (yang paling 

terkenal ialah kolofonium), gemuk patri, stearin, Iemak. Sisa 

bahan pelumer tidak mengakibatkan karat; mereka boleh 

dibiarkan pada benda kerja. 
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Air patri = Zn-chlorid dilarutkan ke dalam air (dengan 

perbandingan 1: 3. . . 10). Pembuatan Zn-chlorid: asam garam + 

sampah Zn dilarutkan di dalamnya hingga tencapal keadaan 

jenuh. Proses kimia: Zn + asam garam = Znchlorid + zat air 

(menguap). 

Perhatikan: Pelarutan harus berlangsung di dalam wadah 

yang terbuka (misalnya panci yang terbuat dan bahan tembikar) 

supaya zat air yang terbentuk dapat mengalir ke luar, jika tidak 

demikian akan ada bahaya ledakan! Setelah digunakan, 

hendaknya wadah disimpan secara tertutup, kanena akibat 

penguapan, bahan besi yang berada di sekitarnya dapat 

mengalami oksidasi (pembentukan karat). 

Penggunaan: Untuk hampir segala macam pekerjaan patri; 

namun ada bahaya oksidasi; terutama digunakan untuk 

penyoldenan pelat logam putih, nikel, baja, timah, tembaga, 

kuningan. 

Asam garam diencerkan dengan air, yaitu dengan 

perbandingan 2 bagian asam dan 1 bagian air, bukan sebaliknya 

Penggunaan: hanya untuk pematrian seng dan pelat yang disepuh 

sang. 

Air patri (yang tidak menyerang) = chlonid seng (̃  25%) + 

salmiak (amoniumchlorid 25%) + air (˜ 50%). Penggunaan: 

untuk hampir segala jenis pekerjaan patri pada logam yang peka 

terhadap asam (namun tidak berlaku untuk alumunium !. 

Bahan pelumer organis: misalnya glykol, gemuk, vaselin, 

tidak menimbulkan oksidasi. 

Pasta patri ialah patri (timah) yang dibubukkan + bahan 

pelumer. Penggunaan: untuk penyepuhan dengan timah. 
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Kolofonium, diperoleh dan damar kayu, berbentuk bubuk, 

bebas asam dan tidak begitu menguraikan oksid. Penggunaan: 

Oleh karena pengaruh kimia bahan pelumer ini tidak begitu kuat, 

maka bidang pematrian hanus benar-benar dibersihkan, maka 

penggunaannya hanya untuk pematrian bagian-bagian mengkilap 

dan benda kuningan, timah, timbel, tembaga (sebelumnya harus 

disepuh timah dahulu). 

Gemuk patri dan lemak (lemak sapi) + damar (kolofonium) 

+ salmiak + minyak. Penggunaan: untuk jalur sambungan bebas 

karat, untuk hampir segala macam pekerjaan, tenutama untuk 

pematrian tembaga di dalam teknik listrik dan mekanika halus. 

Batang patri ialah pipa timbel tipis yang rongganya diisi 

kolofonium atau pasta patri. Penggunaan: untuk pematrian timbel 

di dalam teknik instalasi. 

Kawat patri ialah kawat atau batang timah-timbel dengan 

isian, misalnya kolofonium. Stearin, lemak bebas dan asam, hanya 

mempunyal sedikit pengaruh melarutkan oksid. Penggunaan: 

hanya untuk pematrian timbel. 

Batu salmiak, bubuk salmiak, digunakan untuk pembersihan 

dan penyepuhan tuas patri dengan tirnah serta untuk penaburan 

pada lokasi pematrian. 

Bahan pelumer dapat berbentuk cairan, kepingan, pasta atau 

bubuk dan harus dibubuhkan sebelum pemanasan bidang 

pematrian (dengan kwas, lap, dan sejenisnya). 

Bahan pelumer dapat pula terkandung di dalam rongga patri. 

Semua bahan pelumer yang mengandung asam menyerang 

logam. Karena itu maka untuk mencegah karat, lokasi pen 

yolderan harus dicuci bersih dan dikeringkan sebelum pematrian. 
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8).  Pematrian Keras Logam Berat  

a). Pengertian 

Pematrian keras diterapkan apabila ikatan harus kokoh dan 

tahan suhu tinggi. Suatu jalur sambungan patri keras yang baik 

dapat dilenturkan dan dimartil. Pada pematrian keras juga 

berlaku, bahwa kekuatan jalur sambungan patri, terutama 

berpangkal pada pembentukan paduan antara patri dan logam 

dasar (gambar 4), pada pemilihan patri yang paling cocok dan 

untuk pematrian celah, pada pembentukan sebuah celah sempit 

dan bagian yang disuaikan satu sama lain dengan baik (gambar 

23). 

Penerapannya juga pada kasus yang menimbulkan kesulitan 

besar bila dilakukan pengelasan atau, yang atas dasar alasan 

konstruktif, sama sekali tidak memungkinkan pengelasan. 

 
b). Cara Pematrian  

Untuk pematrian keras dapat dipertimbangkan metode 

pematrian berikut: pematrian api, pematrian benam, pematrian 

kubangan garam, pematrian tungku, pematrian imbas dan 

pematrian tahanan listrik. Bergantung pada cara kerja, pengerjaan 

dapat dilakukan dengan patri yang ditaruhkan atau dimasukkan, 

atau dengan peIt yang disepuh patri. Uraian terperinci mengenal 

cara ini dapat dilihat pada bab: Metode pematrian. 

 
c). Bahan yang dapat dipatri 

Hampir semua logam yang titik leburnya di atas 500° C 

dapat dipatri dengan patri keras yang cocok. Contohnya: baja, 

besi tuang, tuangan temper, tembaga, kuningan, perunggu, 

tombak (paduan tembaga-seng), perak baru (paduan perak-nikel-
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tembaga), nikel, paduan nikel, logam ringan, logam keras. Logam 

mulia, misalnya, hanya dapat dipatri keras.  

Tegangan panas pada pematrian keras. Akibat suhu kerja 

yang tinggi, terjadi (terutama pada pematrian api) pemanasan 

setempat bahan dasar. Pendinginan yang berlangsung cepat 

setelah ini mengakibatkan tegangan panas di dalam bagian yang 

dipatri. Untuk mencegah tegangan ini, maka bagian baja yang 

dipatri keras harus didinginkan secara lambat-lambat atau baja 

yang kadar campurannya tinggi, setelahnya harus diberi suatu 

perlakuan panas. Walaupun demikian penyebaran tegangan dan 

suhu pada pematrian keras tetap jauh lebih merata dibandingkan 

dengan pada pengelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Rangkuman 3 

1). Pematrian ialah suatu cara penyambungan bahan logam di 

bawah pengaruh penyaluran panas dengan pertolongan imbuhan 

logam atau campuran logam yang mudah melebur (patri) yang 

titik leburnya berada di bawah titik lebur bahan dasar yang akan 

disambungkan. 

2). Penerapan umum Pematrian Sebagai pengganti pengelasan, 

Untuk penyambungan logam yang titik leburnya sangat 

berbeda,Untuk penyambungan benda kerja yang sangat kecil, 

Gambar 34. Celah Penyolderan. 
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sangat tipis atau bentuknya istimewa dan tebalnya amat berbeda 

(tebal hingga 3 mm), Untuk pekerjaan perbaikan bagian yang 

sangat peka terhadap panas, , Jika, pada kekuatan yang 

memadai, Pematrian lebih murah dibandingkan dengan 

pengelasan, Jika tampak sambungan yang indah dan kerutan 

yang kecil pada penyambungan dengan patri memegang 

peranan yang menentukan, Untuk pengedapan 

3). Klasifikasi sambungan patri dapat dikelompokkan menurut :  (a) 

tinggi titik lebur dan kekuatan, (b). bentuk tempat Pematrian, 

(c). sumber panas. 

4). Proses pengikatan di dalam Pematrian berlangsung pada per-

mukaan bahan dasar yang akan digabungkan. Perbedaannya 

dengan pengelasan ialah bahwa bidang Pematrian tidak 

dilelehkan. Terhadap ini disalurkan sedemikian banyak energi 

panas sehingga patri mulai meleleh, menjaring bidang-bidang 

Pematrian, merambat, masuk ke dalam celah Pematrian dengan 

efek pori-pori (celah kapilar, celah isap), mengeras di sana dan 

mengikat diri dengan bahan dasar. Ikatan ini ditimbulkan oleh 

tiga proses fisikalis yaitu : (a). Adhesi (gaya lekat, antara patri 

dan bahan dasar. (b). Difusi (saling memasuki menyusup). 

Partikel patri yang terhalus menyusup ke dalam tata susun 

permukaan bahan dasar dan berakar (terjangkar) sekitar batas 

butiran kristal. (c). Pembentukan paduan antara patri dan bahan 

dasar. 

 

5). Aturan dasar umum pada pematrian : (a). Bidang patrian harus 

bersifat logam murni (mengkilap), (b). Bahan pelumer dan 

kekuatan sambungan patri. Bahan pelumer disalurkan sebelum 

dan selama proses Pematrian. Ia melarutkan selaput oksid yang 
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selalu ada pada permukaan bahan dasar dan patri secara 

kimiawi, mengubahnya menjadi terak cair dan mencegah 

pembentukan oksid baru selama Pematrian. (c). Suhu yang tepat 

pada Pematrian, (d). Besar celah. Lebar celah sangat 

menentukan kekuatan ikatan patri. Celah Pematrian hendaknya 

sempit. 

6). Kekuatan suatu ikatan bergantung pada berbagai pengaruh, 

antara lain: kekuatan patri yang digunakan, susunan campuran 

dan kekuatan bahan dasar, lebar celah, besar dan tampak 

bidang Pematrian, suhu Pematrian dan dan intensitas panas 

yang disalurkan, derajat pemenuhan lokasi Pematrian, susunan, 

cmpuran bahan pelumer, daya jaring dan daya difusi patri suhu 

keria sifat karat. 

7). Pematrian lunak diterapkan apabila jalur sambungan patri harus 

dikedapkan dengan baik atau tidak harus terlalu pejal dan tidak 

boleh menderita beban suhu yang tinggi. Pematrian lunak 

kebanyakan diselenggarakan melalui pematrian tuas, pematrian 

api, pematrian rendam (pada pengerjaan beruntun) dan 

pematrian tahanan. 

8). Pematrian keras diterapkan apabila ikatan harus kokoh dan 

tahan suhu tinggi. Penerapannya pada kasus yang menimbulkan 

kesulitan besar bila dilakukan pengelasan atau atas dasar alasan 

konstruktif sama sekali tidak memungkinkan pengelasan. Cara 

pematrian keras: metode pematrian berikut: pematrian api, 

pematrian benam, pematrian kubangan garam, pematrian 

tungku, pematrian imbas dan pematrian tahanan listrik. Bahan 

yang dapat dipatri keras: Hampir semua logam yang titik 

leburnya di atas 500° C dapat dipatri dengan patri keras yang 

cocok. 
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d. Tugas 3   

1). Carilah artikel di internet tentang pematrian dan 

permasalahannya. 

2). Buatlah langkah-langkah secara urut prosedur pematrian. 

3). Lakukan kunjungan industri ke industri karoseri atau bengkel 

perbaikan body. Amati proses pematriannya dan buatlah laporan 

kegiatan tersebut. 

 
e. Tes Formatif 3  

1). Apa definisi dari pematrian ? 

2). Sambungan Pematrian dapat dikelompokkan menurut apa saja? 

3). Jelaskan pematrian menurut suhu dan kekuatan sambungan? 

4). Jelaskan proses terjadinya ikatan patri? 

5). Sebutkan dan jelaskan tiga proses fisikalis pada proses 

pematrian? 

6). Apa saja yang termasuk dalam aturan dasar pematrian? 

7). Jelaskan kapan diterapkan pamatrian keras ? 

8). Jelaskan kapan diterapkan pamatrian keras ? 
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f. Kunci Jawaban Formatif  3 

1). Pematrian ialah suatu cara penyambungan bahan logam di 

bawah pengaruh penyaluran panas dengan pertolongan imbuhan 

logam atau campuran logam yang mudah melebur (patri) yang 

titik leburnya berada di bawah titik lebur bahan dasar yang akan 

disambungkan. 

2). Sambungan patri atau pematrian dapat dikelompokkan menurut:  

(a). Suhu dan kekuatan sambungan. Dibedakan lagi menjadi 2 

yaitu : pematrian lunak dan pematrian keras. 

(b). Bentuk lokasi. Dibedakan lagi menjadi 3 yaitu : pematrian 

celah, pematrian sambungan, dan pematrian bubuhan. 

(c). Metode Pematrian. Dibedakan lagi menjadi 9 yaitu : 

pematrian dengan tuas patri, pematrian dengan api, 

pematrian tungku, pematrian selam, pematrian rendaman 

garam, pematrian tahanan, pematrian imbas, pematrian 

sepuh dan pematrian otomatis. 

3). Menurut ketinggian suhu kerja Pematrian dan kekuatan 

sambungan, Pematrian  dibedakan menjadi 2 yakni: (a) 

Pematrian lunak.Titik lebur patri lunak dibawah 450oC. pada 

umumnya kekuatan patri lebih rendah daripada kekuatan bahan 

dasar. (b). Pematrian keras. Titik  lebur patri keras di atas 450oC. 

kadang-kadang kekuatan patri sedikit lebih rendah, namun 

seringkali lebih tinggi daripada kekuatan bahan dasar. 

4). Proses pengikatan di dalam Pematrian berlangsung pada per-

mukaan bahan dasar yang akan digabungkan. Bidang Pematrian 

tidak dilelehkan. Terhadap ini disalurkan sedemikian banyak 

energi panas sehingga patri mulai meleleh, menjaring bidang-

bidang Pematrian, merambat, masuk ke dalam celah Pematrian 
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dengan efek pori-pori (celah kapilar, celah isap), mengeras di 

sana dan mengikat diri dengan bahan dasar. 

5). Ikatan pematrian  ditimbulkan oleh tiga proses fisikalis yaitu : 

(a). Adhesi (gaya lekat, antara patri dan bahan dasar. (b). Difusi 

(saling memasuki menyusup). Partikel patri yang terhalus 

menyusup ke dalam tata susun permukaan bahan dasar dan 

berakar (terjangkar) sekitar batas butiran kristal. (c). 

Pembentukan paduan antara patri dan bahan dasar. 

6). Aturan dasar pematrian adalah : Bidang pematrian harus bersih 

(bersifat logam murni) agar patri dapat merambat dengan baik, 

bahan pelumer dan kekuatan sambungan patri, suhu yang tepat 

pada proses pematrian,  celah pematrian hendaknya sempit. 

7). Pematrian lunak diterapkan apabila jalur sambungan patri harus 

dikedapkan dengan baik atau tidak harus terlalu pejal dan tidak 

boleh menderita beban suhu yang tinggi. 

8). Pematrian keras diterapkan apabila ikatan harus kokoh dan 

tahan terhadap suhu tinggi. Penerapannya pada kasus yang 

menimbulkan kesulitan besar bila dilakukan pengelasan atau atas 

dasar alasan konstruktif sama sekali tidak memungkinkan 

pengelasan. Cara pematrian keras: metode pematrian berikut: 

pematrian api, pematrian benam, pematrian kubangan garam, 

pematrian tungku, pematrian imbas dan pematrian tahanan 

listrik. Bahan yang dapat dipatri keras: Hampir semua logam 

yang titik leburnya di atas 500° C dapat dipatri dengan patri 

keras yang cocok. 
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g. Lembar Kerja 3     

1). Alat dan Bahan : 

a). Peralatan dan bahan Pematrian. 

b). Kain majun 

2). Keselamatan Kerja : 

a). Tidak melakukan pekerjaan dengan bergurau. 

b). Ikuti petunjuk dari instruktur/guru pembimbing dan 

petunjuk yang tertera dari lembar kerja. 

c). Gunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan prosedur 

yang benar. 

d). Mintalah ijin dari instruktur anda bila hendak melakukan 

pekerjaan yang tidak tertera pada lembar kerja. 

3). Langkah Kerja : 

a). Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat, 

efektif dan seefisien mungkin. 

b). Perhatikan instruksi praktikum yang disampaikan guru/ 

instruktur. 

c). Lakukan demonstrasi penggunaan peralatan pematrian! 

d). Lakukan pematrian dengan berbagai jenis/ tipe patri, 

mengunakan job yang diberikan oleh guru/ instruktur! 

e). Buatlah catatan-catatan penting kegiatan praktikum secara 

ringkas. 

f). Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan 

yang telah digunakan seperti keadaan semula. 

4). Tugas : 

a). Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b). Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 3. 

 



 86 

BAB III 
EVALUASI 

 
 

A. PERTANYAAN 

1. Jelaskan proses terjadinya ikatan metalurgi? 

2. Sebutkan tiga keuntungan dari pengelasan dibandingkan dengan 

proses penyambungan yang lain. 

3. Apa saja yang mempengaruhi kualitas pengelasan? 

4. ada berapa jenis kampuh dalam proses pengelasan? Sebutkan! 

5. Apa perbedaan yang mendasar dari beberapa jenis logam dibawah 

ini :  

a. Besi 

b. Baja Karbon Rendah 

c. Baja Karbon Tinggi 

d. Baja Cor 

e. Besi Cor 

6. Apa tujuan dari pemanasan mula pada pengelasan besi cor. 

7. Sebutkan langkah persiapan yang perlu kita lakukan sebelum 

melakukan pengelasan karbid dan lass busur listrik. 

8. Sebutkan gas apa saja yang sering dipakai sebagai bahan bakar 

dalam pengelasan busur cair. 

9. Berikan 5 contoh alat pengelasan acetelyine beserta fungsi masing-

masing alat tersebut. 

10. Berapa derajatkah suhu yang bisa dicapa pada las acetelyne? 

11. Jelaskan tentang macam-macam nyala api pada pengelasan 

acetelyne. 

12. Jelaskan secara singkat proses terjadinya busur cahaya pada 

pengelasan busur listrik. 
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13. Apa keuntungan dan kerugian arah pengelasan pada las listrik, baik 

arah mundur maupun maju. Jelaskan 

14. Apa saja fungsi Fluks pada las listrik dengan elektrode terbungkus? 

15. Apa saja yang mempengaruhi kualitas hasil pengelasan pada las 

busur listrik? 

16. Apa definisi dari pematrian ? 

17. Sambungan Pematrian dapat dikelompokkan menurut apa saja? 

18. Jelaskan pematrian menurut suhu dan kekuatan sambungan? 

19. Jelaskan proses terjadinya ikatan patri? 

20. Sebutkan dan jelaskan tiga proses fisikalis pada proses pematrian? 

21. Apa saja yang termasuk dalam aturan dasar pematrian? 

22. Jelaskan kapan diterapkan pamatrian keras ? 

23. Jelaskan kapan diterapkan pamatrian keras ? 
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B. KUNCI JAWABAN 

1. Logam dasar yang disambung berikut bahan tambah (jika 

diperlukan) dipanasi dan mencair dalam waktu yang bersamaan, 

selanjutnya setelah dingin akan menjadi sambungan terpadu yang 

sangat kuat. 

2. Keuntungan dari pengelasan antara lain :  

a. Konstruksi sambungan las mudah dilakukan. 

b. Waktu pengerjaan sambungan las relatif lebih cepat. 

c. Bahan lebih hemat. 

d. Konstruksi lebih ringan. 

e. Diperoleh bentuk sambungan yang lebih estetis (indah). 

3. Faktor yang mempengaruhi kualitas pengelasan antara lain : Teknik 

pengelasan, bahan logam yang disambung, pengaruh panas. 

4. Kampuh penyambungan las ada tiga macam yakni : kampuh 

sambungan lurus, kampuh sambungan Sudut dan kampuh 

sambungan Te. 

5. Perbedaan yang mendasar dari beberapa jenis logam dibawah ini 

dilihat dari kandungan karbonnya :  

a. Besi : mengandung karbon 0 s.d. 4,5%. 

b. Baja Karbon Rendah : mengandung karbon kurang dari 30%. 

c. Baja Karbon Tinggi : mengandung karbon 0,45% s.d. 1,70% 

d. Baja Cor : mengandung karbon kurang dari 0,40%. 

e. Besi Cor : mengandung karbon kurang dari 2%. 

6. Tujuan dari pemanasan mula pada pengelasan besi cor adalah agar 

tidak terjadi pendinginan cepat, sehingga tidak mudah retak. 

7. Langkah persiapan yang perlu kita lakukan sebelum melakukan 

pengelasan las acetelyne/karbid dan las busur listrik antara lain : 

a. Membuat rencana kerja.  

b. Menentukan pengelasan yang akan dikerjakan.  
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c. Menentukan posisi pengelasan.  

d. Mempersiapkan alat perakit atau alat bantu. 

e. Melakukan las ikat 

f. Pembersihan, Pemeriksaaan dan perbaikan alur. 

8. Gas yang sering dipakai sebagai bahan bakar dalam pengelasan 

busur cair antara lain : gas acetelyne (karbir), gas propan, gas 

hydrogen, gas elpiji dll. 

9. Peralatan pengelasan acetelyine beserta fungsinya antara lain : 

a. Brander las sebagai tempat bercampurnya gas karbit dengan 

oksigen (O2). 

b. reguletor berfungsi untuk mengukur tekanan gas pada tabung 

dan membatasi tekanan gas yang keluar dari tabung, baik gas 

oksigen maupun gas karbit. 

c. Katup pengaman untuk menghindari terjadinya tekanan dan 

pembakaran balik. 

d. Kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari kilauan busur 

api yang dihasilkan dari las karbid. 

e. Jarum pembersih untuk membersihkan kotoran yang 

menyumbat pada torekh (ujung brander) 

10. Suhu yang bisa dicapai dalam pengelasan Oksi-gas karbid adalah : 

3.100 – 3.200 ºC 

11. Macam-macam nyala api netralpada las acetelyne adalah : 

a. Nyala api karburasi adalah nyala api yang kelebihan gas karbid. 

Batas nyala ketiga kerucut yang terjadi tidak jelas.  

b. Nyala api oksidasi adalah nyala api yang kelebihan oksigen. 

Pada nyala api oksidasi terlihat dua kerucut, dan kerucut bagian 

dalam pendek berwarna birupucat sampai ungu. Pada nyala api 

oksidasiini biasanya terdengar suara berdesis.  
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c. Nyala api netral terbentuk karena campuran gas karbid dan 

oksigen yang seimbang. Nyala api netral terdapat dua kerucut 

dengan batas yang cukup jelas. Kerucut dalam berwarna putih 

bersinar dan kerucut luar berwarna biru bening.  

12. Proses terjadinya busur cahaya: Pada pembentukan busur cahaya, 

elektrode keluar dari kutup negatif (katoda) dan mengalir dengan 

kecepatan tinggi ke kutup positif (anoda). Dari katup positif 

mengalir partikel positif (ion positif) ke kutup negatif. Melalui proses 

ini, ruang udara diantara katoda dan anoda (benda kerja dan 

elektroda ) dibuat penghantar untuk arus listrik (diionisasikan) dan 

dimungkinkan pembentukan busur cahaya. Sebagai arah arus 

berlaku arah gerakan ion-ion positif. 

13. Keuntungan dan kerugian teknik pengelasan arah maju dan arah 

mundur  pada las listrik adalah: (a). pada arah maju 

memungkinkan terjadinya pemanasan awal bahan dasar, tetapi 

fluks tidak terlindung sehingga memungkinkan oksigen yang ada di 

atmosfer ikut mempengaruhi pendinginan yang dapat 

mengakibatkan korosi. (b). Pada arah mundur tidak memungkinkan 

pemanasan awal logam dasar tetapi pendinginan cairan lasan dan 

fluks terlindung oleh gas sehingga oksigen udara luar tidak bereaksi 

dengan cairan lasan. Dengan demikian proses korosi dapat 

diminimalisir. 

14. Fungsi dari fluks (bahan tambah) dari elektroda pada pengelasan 

busur listrik adalah : 

a. Untuk memudahkan penyulutan dan pemantap busur setelah 

proses pengelasan berjalan. 

b. Meningkatkan dampak bakar. 

c. Sebagai bahan pengisi pada kampuh sambungan. 

d. Untuk memperlancar pemindahan butir – butir cairan elektroda. 
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e. Pembentuk terak dan gas, untuk melindungi cairan logam lasan 

dari pengaruh udara luar (deoksidator). 

15. Yang mempengaruhi agar hasil pengelasan pada las busur listrik 

antara lain : Pemilihan elektroda, bahan logam lasan, pengaturan 

tegangan dan arus listrik, kecepatan pengelasan, polaritas las, dan 

gerakan elektroda 

16. Pematrian ialah suatu cara penyambungan bahan logam di bawah 

pengaruh penyaluran panas dengan pertolongan imbuhan logam 

atau campuran logam yang mudah melebur (patri) yang titik 

leburnya berada di bawah ti tik lebur bahan dasar yang akan 

disambungkan. 

17. Sambungan patri atau pematrian dapat dikelompokkan menurut :  

a.  Suhu dan kekuatan sambungan. Dibedakan lagi menjadi 2 

yaitu: pematrian lunak dan pematrian keras. 

b.  Bentuk lokasi. Dibedakan lagi menjadi 3 yaitu : pematrian 

celah, pematrian sambungan, dan pematrian bubuhan. 

c.  Metode Pematrian. Dibedakan lagi menjadi 9 yaitu : pematrian 

dengan tuas patri, pematrian dengan api, pematrian tungku, 

pematrian selam, pematrian rendaman garam, pematrian 

tahanan, pematrian imbas, pematrian sepuh dan pematrian 

otomatis. 

18. Menurut ketinggian suhu kerja Pematrian dan kekuatan 

sambungan, Pematrian  dibedakan menjadi 2 yakni: (a) Pematrian 

lunak.Titik lebur patri lunak dibawah 450oC. pada umumnya 

kekuatan patri lebih rendah daripada kekuatan bahan dasar. (b). 

Pematrian keras. Titik  lebur patri keras di atas 450oC. kadang-

kadang kekuatan patri sedikit lebih rendah, namun seringkali lebih 

tinggi daripada kekuatan bahan dasar. 
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19. Proses pengikatan di dalam Pematrian berlangsung pada per-

mukaan bahan dasar yang akan digabungkan. Bidang Pematrian 

tidak dilelehkan. Terhadap ini disalurkan sedemikian banyak energi 

panas sehingga patri mulai meleleh, menjaring bidang-bidang 

Pematrian, merambat, masuk ke dalam celah Pematrian dengan 

efek pori-pori (celah kapilar, celah isap), mengeras di sana dan 

mengikat diri dengan bahan dasar. 

20. Ikatan pematrian  ditimbulkan oleh tiga proses fisikalis yaitu : (a). 

Adhesi (gaya lekat, antara patri dan bahan dasar. (b). Difusi (saling 

memasuki menyusup). Partikel patri yang terhalus menyusup ke 

dalam tata susun permukaan bahan dasar dan berakar (terjangkar) 

sekitar batas butiran kristal. (c). Pembentukan paduan antara patri 

dan bahan dasar. 

21. Aturan dasar pematrian adalah : Bidang pematrian harus bersih 

(bersifat logam murni) agar patri dapat merambat dengan baik, 

bahan pelumer dan kekuatan sambungan patri, suhu yang tepat 

pada proses pematrian,  celah pematrian hendaknya sempit. 

22. Pematrian lunak diterapkan apabila jalur sambungan patri harus 

dikedapkan dengan baik atau tidak harus terlalu pejal dan tidak 

boleh menderita beban suhu yang tinggi. 

23. Pematrian keras diterapkan apabila ikatan harus kokoh dan tahan 

terhadap suhu tinggi. Penerapannya pada kasus yang menimbulkan 

kesulitan besar bila dilakukan pengelasan atau atas dasar alasan 

konstruktif sama sekali tidak memungkinkan pengelasan. Cara 

pematrian keras: metode pematrian berikut: pematrian api, 

pematrian benam, pematrian kubangan garam, pematrian tungku, 

pematrian imbas dan pematrian tahanan listrik. Bahan yang dapat 

dipatri keras: Hampir semua logam yang titik leburnya di atas 500° 

C dapat dipatri dengan patri keras yang cocok. 
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C. KRITERIA KELULUSAN 

Aspek 
Skor 

(1-10) 
Bobot Nilai Keterangan 

Kognitif (Soal no 1 s.d. 12)  5  

Ketelitian pemeriksaan 
pendahuluan 

 
1 

 

Ketepatan prosedur masking  2  

Ketepatan waktu  1  

Keselamatan kerja  1  

Syarat lulus nilai 
minimal 70, 
dengan skor 
setiap aspek 
minimal 7 

Nilai Akhir   

 

Kategori kelulusan : 

70 s.d. 79  :   memenuhi kriteria minimal dengan bimbingan 
80 s.d. 89  :   memenuhi kriteria minimal tanpa bimbingan 
90 s.d. 100 : di atas minimal tanpa bimbingan 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Peserta diklat yang telah mencapai syarat kelulusan (dengan nilai 

minimal 7) modul OPKR 10 006 C ini dapat melanjutkan ke modul 

selanjutnya (sesuai peta kedudukan modul). Bagi peserta diklat yang 

belum memenuhi syarat kelulusan harus mengulang modul ini dan tidak 

diperkenankan mengambil modul  selanjutnya. 

Jika peserta diklat sudah menempuh 20 modul tentang bodi otomotif 

maka kepadanya berhak diberikan sertifikat kompetensi bidang Teknik 

Bodi Otomotif. 
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