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 KATA PENGANTAR  

 

 Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa  penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan “ Modul Praktek Pengelasan SMAW “ yang diajarkan pada mahasiswa  

semester IV Program Studi D-III  Jurusan Teknik Mesin, Poltekink Negeri Manado. 

 

 Penulisan modul  ini  untuk menjadikan referensi pegangan mahasiswa guna  

memahami dasar pengelasan dan procedure pengelasan. Dalam penulisan modul ajar 

ini membahas procedure pengelasan, material yang akan di las, jenis kawat las, 

keselamatan kerja serta job praktek pengelasan.  

 

 Manfaat modul ajar adalah sebagai bahan pendukung matakuliah lainnya yang 

ada pada Jurusan Teknik Mesin, serta membantu mahasiswa dalam proses belajar 

mengajar sehingga lebih mengoptimalkan interaksi pembelajaran dilaboratorium. 

Semoga juga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan materi 

ini. 

 

 Menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam modul ajar ini, dengan 

lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang konstruktif guna 

penyempurnaan diwaktu yang akan datang. 

 

 

 

 Manado,  Februari  2019 

     Penulis 
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BAB  I 

 

S.M.A.W ( SHIELDED METAL ARC WELDING )  

LAS LISTRIK BUSUR TERLINDUNG 

 

I. 1.  Teknologi pengelasan logam. 

 Pengelasan adalah pekerjaan penyambungan logam dengan menggunakan  

    proses pemanasan setempat, sehingga terjadi ikatan metalurgis antara logam  

    yang disambung.  

 

 

 

Gambar  1.  Skematik SMAW 

 

 Untuk mendapatkan ikatan metalurgis tersebut, logam induk (base metal) dan  

    logam pengisi ( filler metal) harus dicairkan setempat dengan energi  

    panas.Penggunaan panas dalam pengelasan ini, selain mencairkan logam  

    setempat, dan juga ada pengaruh panas terhadap logam sekelilingnya, yang  

    mempengaruhi sifat-sifat  logampada suatu daerah tertentu yang dikenal dengan  

    sebutan “ Daerah Terpengaruh Panas “ (HAZ = Heat Affected Zone). 
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Gambar  2.  Skema struktur mikro pada daerah HAZ 

 

I. 2.  Prinsip kerja. 

 Pada proses las elektroda terbungkus , busur api listrik yang terjadi antara ujung  

    elektroda dan logam induk, yang akan menghasilkan energi  panas.. 

 Energi panas inilah yang akan mecairkan ujung kawat elektroda dan bahan induk  

    secara setempat. 

 Dua logam induk yang bersama sama sedang mencair, akan bercampur (mixture)  

   dengan logam cair yang berasal dari kawat las (filler metal),yang membentuk  

    kawah cair (weld pool) dan kemudian akan terjadi proses pembekuan  

    (solidification of weld  metal) logam las.  

Jenis arus yang digunakan ada dua yaitu : 

 Mesin Las dengan arus Bolak Balik (AC) 

 Mesin Las dengan arus searah (DC) 

Pada arus DC ini, dapat digunakan dua polaritas, yaitu : 

a. DCEN (Direct Current Electrode Negative) 

b. DCEP (Direct Current Electrode Positive) 
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Gambar  3.  Prinsip kerja las busur listrik 

Mesin las yang merupakan sumber tenaga pembangkit atau dikenal dengan 

istilah power source, yang dilengkapi dengan dua kabel las yaitu kabel las ke holder 

dan kabel las ke massa ( grounded ). Kabel las disambungkan dengan holder dan 

kabel massa disambungkan pada klem massa, dan posisi elektroda dijepit oleh holder 

dan benda kerja dihubungkan dengan klem massa, sehingga akan membentuk sirkuit 

listrik bila busur las menyala. 

Ujung elektroda las digoreskan pada benda kerja las dan jarak busur las 

( stick-out ) dipertahankan tetap sehingga panas dari busur listrik yang terjadi, akan 

mencairkan elektroda las dan benda kerja. Panas masukan untuk pengelasan ini dapat 

dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut :   H = 
V

IE 
. 

Dimana :  H = Panas masukan ( Joule/mm ). 

      E = Voltage. 

      I  = Ampere. 

      V = Kecepatan pengelasan ( mm/dtk ). 
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Adanya pengaruh efisiensi perpindahan panas, maka tidak seluruh panas ini 

berguna untuk pengelasan.  Besarnya masukan ( heat-input ) menjadi : 

   
V

fIE
H net

1
 . 

 
1f  adalah efisiensi perpindahan panas yang besarnya antara 0,8 sampai 1. 

 

I. 3.  Posisi Pengelasan. 

Posisi pengelasan adalah faktor penentu dari keberhasilan pengerjaan 

pengelasan itu sendiri, sehingga posisi pengelasan mempunyai tingkat kesulitan yang 

harus dicapai, yang tidak sama satu sama lain. Kharakter pengelasan secara umum 

terbagi dalam dua (2) katagori utama yaitu pengelasan satu layer ( single pass ) atau 

dikenal dengan sebutan Fillet Welding, dengan symbol F.  Yang kedua adalah 

pengelasan untuk beberapa layer ( multi-pass ) atau dikenal dengan sebutan Groove-

Welding, dengan symbol G. 

 Aturan penomoran untuk sambungan las fillet pada setiap posisi pengelasan 

adalah sebagai berikut : 

1 F = posisi pengelasan datar ( Plat Position ) 

2 F = posisi pengelasan horizontal ( Horinzontal Position ) 

3 F = posisi pengelasan vertical ( Vertical Position ) 

4 F = posisi pengelasan diatas kepala (Over head Position ) 

Aturan penomoran untuk sambungan las Groove pada setiap posisi 

pengelasan adalah sebagai berikut : 

1 G = posisi pengelasan datar ( Plat Position ) 

2 G = posisi pengelasan horizontal ( Horinzontal Position ) 

3 G = posisi pengelasan vertical ( Vertical Position ) 

4 G = posisi pengelasan diatas kepala (Over head Position ) 
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Gambar   4.  Posisi pengelasan Fillet welds dan Groove welds. 

 

I. 4.  Las busur listrik. 

Las busur listrik manual adalah proses pengelasan yang memanfaatkan panas 

dari busur listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan benda kerja las. Panas yang 

dihasilkan akan mencairkan ujung kawat las dan sebagian benda kerja las dan 

membentuk paduan logam las ( weldment ).  Lapisan kawat las yang disebut fluks 

juga akan ikut terbakar dan akan menghasilkan gas pelindung , yang melindungi 

busur las dan logam las (weldpool) dari pengaruh udara luar, agar mengurangi laju 

oksidasi. Sedangkan cairan logam tersebut akan ditutupi oleh yang namanya 

terak/slaq pada saat terjadi proses pendinginan logam las. 
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Gambar  5.  Mekanisme Las Busur Listrik 

 

I. 5.  Proses Las Listrik. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendukung hasil las yang 

mempunyai mutu yang baik kuat, dintaranya: 

• Parameter Pengelasan 

• Menyalakan dan mematikan busur las 

• Gerakan elektroda 

• Menyambung Las 

• Posisi pengelasan dan sudut elektroda 

• Jenis atau bentuk sambungan 

Parameter pengelasan. 

Sebaiknya sebelum melakukan pekerjaan pengelasan seorang juru las haruslah 

memahami prinsip-prinsip dasar begaimana untuk busur las yang stabil. 

Karena busur yang stabil akan membuat hasil las yang bagus/mulus. Dari itu 

haruslah diperhatikan: 

a. Panjang busur 

b. Voltage 

c. Arus listrik 

a. Panjang busur (Arc Length). 

Untuk mendapatkan panjang busur antara benda kerja ( base metal ) dan ujung 
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elektroda adalah sangat penting. Karena panjang busur secara langsung sangat  

menentukan masukan panas baik terhadap benda kerja maupun elektroda yang 

diperlukan dalam proses pengelasan. 

b. Voltase (Voltage). 

Besar voltase dapat diukur sewaktu proses pengelasan sedang berlangsung, 

dimana voltase dari sumber yang masuk ke travo las adalah 220/240 volt 

diturunkan menjadi sekitar 40-50 volt. Pada waktu pemakaian voltase akan turun 

sekitar 18 sampai 36 volt, agar aman dalam pemakaian. Voltase tergantung dari 

panjang busur yang ada, dan juga tergantung dari mesin las / travo dan panjang  

kabel las yang dipakai, apabila voltase rendah, ini akan mempengaruhi pemasukan 

panas pada benda kerja dan elektroda.   Selain besar kecilnya panjang busur 

voltage juga dipengaruhi oleh: 

1. Fluks Elektroda 

2. Komposisi Inti Elektroda 

3. Diameter Elektroda 

4. Besarnya Arus 

c• Arus (Current). 

Besar arus yang dipakai berdasarkan penyetelan pada amper meter yang ada pada 

mesin las dan harus disesuaikan dengan besar diameter elektroda yang akan 

dipakai untuk pengelasan. Besar arus biasanya dapat dilihat pada bungkusan 

elektroda yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat. Jika pada bungkusan elektroda 

tidak tercantum dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Gambar  6.  Pengaruh parameter las terhadap bentuk dan penetrasi las. 

 

I.6.  Variabel dan Aplikasi Pengelasan. 

a. Hasil pekerjaan pengelasan harus memenuhi suatu persyaratan standar dan 

untuk mendapatkan suatu hasil pengelasan yang memenuhi standar, pelaksanaan 

pengelasan harus mengikuti suatu spesifikasi prosedur. 

b. Maka untuk melaksanakan setiap pengelasan harus di susun terlebih dahulu 

suatu prosedur yaitu suatu Rancangan Pelaksanaan Pengelasan. 

c. Walaupun prosedur ini telah dirancang menurut ketentuan standar namun 

keandalannya harus dibuktikan dengan kualifikasi yang disebut Kualifikasi 

Prosedure. 

d. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa hasil pengelasannya baik. 

Pelaksanaan kualifikasi prosedur ini juga di atur oleh standar, yang hasil 

pe laksanaannya  d i  caca t  da lam sua tu  ca ta tan  kua l i f ikas i  prosedur 

(ProcedureQualification Record) atau PQR , yang akan mendukung suatu 

Spesifikasi Prosedur Pengelasan (Welding Procedure Specifications) atau WPS. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun spesifikasi prosedur 

pengelasan : 

 Logam induk (Base/Parent Metals) 

 Jenis , dan dimensi (ukurannya) 

 Disain Sambungan Las (Type of joint) 

 Bentuk Sambungan Las (Welding Joint) 

 Bentuk dan ukuran las (Welding Performance) 

 Logam Pengisi (Filler Metal) 

 Jenis dan ukuran kawat las / logam pengisi. 

Selain beberapa variable tersebut diatas, juga harus diperhatikan antara lain 

seperti : 

Cara Pelaksanaan Pengelasan 

•Urutan Pelaksanaan Pengelasan ( Sequence of Welding ) 

• Perlakuan Panas 

• Pemilihan Parameter Pengelasan ( Ampere, Voltage, Travel Speed Stick Out,   

   Angle of Electrode, etc ). 

Pelaksana Pengelasan (Operator/ Juru las atau welders) , mempunyai 

kewenang untuk melakukan pengelasan, dengan adanya pembuktian kualifikasi yang 

masih berlaku sertifikatnya dan mempunyai dokumen adminitrative selama enam 

(6) bulan masih melakukan dan exist di bidang pengelasan. 

Bila spesifikasi procedur pengelasan sebagai pedoman pelaksanaan 

pengelasan telah disetujui oleh semua pihak yang terkait, maka pelaksanaan 

pengelasan tidak boleh menyimpang dari prosedur tersebut dan untuk ini perlu 

adanya pengawas yang berwenang untuk manangani pekerjaan tersebut. 

Bahan Logam Induk (Base Metals). 

 Pada pelaksanaan kualifikasi prosedur harus menggunakan bahan yang sama dan 

harus dibuktikan dengan sertifikat material tersebut’ 

 Bahan induk yang tidak sesuai akan dapat mengakibatkan kegagalan yang fatal 

dalam pengelasan. 

 Karena tidak semua bahan mempunyai sifat mampu las yang sama dan untuk  

material yang mempunyai sifat mampu las yang kurang atau tidak baik, perlu  

dilakukan cara pengelasan khusus. 
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Disain Sambungan Konstruksi Pengelasan. 

Perencanaan sambungan las yang benar harus mengacu pada spesifikasi persyaratan 

yang ditentukan seperti : 

 Jenis Logam yang akan di las 

 Tebal pelat/pipa yang akan di las 

 Pemilihan jenis proses pengelasan yang akan digunakan 

 Pemilihan posisi pengelasan 

 Metoda pengelasan yang akan digunakan 

 dan banyak faktor-faktor penentu lainnya. 

 Perencanaan sambungan pengelasan yang benar, akan mengurangi jumlah  

sambungan tanpa mempengaruhi fungsi dan kegunaannya. 

 Pengurangan jumlah sambungan las akan mengurangi panas masukan (heat 

input) dan kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya distorsi pada benda 

kerja. 

Beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan di dalam mendisain sambungan 

las, antara lain : 

 Tebal dan bentuk benda kerja yang akan di las 

 Jenis pengelasan 

 Kemungkinan distorsi yang terjadi akibat pengelasan 

 Spesifikasi yang diminta. 

 

I. 7.  Persiapan Bentuk Sambungan. 

Mempersiapkan bentuk sambungan las, dapat dilakukan dengan menggunakan alat 

sebagai berikut : 

 Gerinda tangan, yang digunakan untuk menggerinda permukaan dan memotong. 

 Alat potong dengan menggunakan nyala api (flame) las oksi-asetilin atau las 

karbit atau menggunakan plasma cutting machine. 

 Kikir 

 Mesin skrap 

 Mesin bubut, yang banyak digunakan untuk preparasi pada pengelasan pipa. 
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Teknik Pengelasan. 

Didalam pengelasan terdapat dua (2) cara atau metoda yang digunakan antara lain 

forehand (leftward welding) dan back hand (right ward welding). 

 Pengelasan forehand lebih mudah mengontrol prosesnya dan logam las  

      (reinforcement) yang terbentuk lebih kecil, terutama pada posisi pengelasan  

       yang sulit dilakukan tetapi jumlah pass nya lebih banyak. 

 Ayunan (weaving) yang lebar harus dihindari karena akan mengakibatkan sisi-

sisi kampuh las terpengaruh oleh udara yang memudahkan terjadinya oksidasi. 

Pendepositan Pengelasan. 

Yang dimaksud dengan urutan pendepositan adalah urutan dalam 

menempatkan cairan logam las pada alur pengelasan dan urutan pengelasan adalah 

urutan penyambungan komponen atau bagian bagian yang di las. 

Urutan pendepositan. 

Dalam melakukan pengelasan kedua urutan tersebut menjadi penting dan 

harus diperhitungkan, agar dapat di kurangi terjadinya perubahan bentuk /deformasi, 

timbulnya tegangan sisa dan retak-retak las. 

Urutan pendepositan lapis tunggal. 

Urutan pendepositan lurus. 

 Dalam pendepositan lurus, pengelasan dimulai dari satu ujung ke ujung lain 

pada sambungan las. 

 Dan efisiensi pengerjaan besar, tetapi kemungkinan terjadinya tegangan sisa 

juga besar. 

Urutan pendepositan balik. 

 Dalam urutan ini pengelasan dihentikan setelah berjalan beberapa panjang dan 

mulai lagi dari titik lain yang terletak di belakang titik mula dan berakhir pada 

titik tersebut. 

 Efisiensi pengerjaan lebih rendah tetapi kemungkinan terjadinya tegangan sisa 

dan regangan lebih kecil. 

Urutan pendepositan simetri. 

 Urutan pendepositan ini terpusat pada suatu titik sumbu dan membagi 

sambungan menjadi beberapa bagian yang sama, dan kemudian bagian bagian 



 

 
 MODUL PENGELASAN SMAW 

Program Studi Diploma III Teknik Mesin  12 

 

 

ini di las secara bergantian (atau bersama-sama oleh beberapa juru las) dengan 

urutan simetris. 

 Dengan urutan ini deformasi dan tegangan sisa yang timbul akan simetri juga. 

       Urutan pendepositan loncat. 

 Dalam urutan ini pengelasan dilakukan secara berselang pada bagian bagian 

sambungan, namun agar terjadinya perubahan bentuk dan tegangan sisa menjadi 

merata, maka cela cela tersebut harus diperhitungkan agar teratur. 

Urutan Pengelasan. 

Seperti halnya pada urutan pendepositan, urutan pengelasan ini ditujukan 

untuk mengurangi terjadinya deformasi dan regangan sisa. 

Dasar dasar yang digunakan dalam menyusun urutan pengelasan adalah : 

(1). Bila pada suatu bidang terdapat banyak sambungan harus di usahakan agar  

       penyusutan pada bidang tersebut tidak terhambat. 

(2). Pengelasan hendaknya dilaksanakan pada sambungan sambungan yang lebih  

       besar dahulu baru kemudian pada sambungan sambungan yang kecil. 

(3). Pengelasan hendaknya dilaksanakan sedemikian rupa hingga urutannya simetri 

       terhadap sumbu netral dari konstruksi agar gaya gaya konstruksi dalam keadaan  

       seimbang. 

Perlakuan Panas (Heat Treatment). 

 Proses pemanasan dan pendinginan yang terjadi akibat pengelasan dapat  

 menyebabkan perubahan sifat bahan yang terkena pengaruh panas. 

 Maka pada pengelasan dikenal dengan adanya daerah terpengaruh panas ( Heat 

Affedted Zone) , karenanya daerah ini perlu mendapat perhatian 

Pemanasan awal (pre heating). 

 Pemanasan awal dilakukan dengan tujuan agar pada saat pengelasan berlangsung 

tidak terjadi perbedaan suhu yang sangat besar antara logam dasar dan daerah las 

(weld metal). 

 Dengan pemanasan awal juga laju pendinginan dapat ditahan (tidak terlalu 

cepat), karena pendinginan yang terlalu cepat memungkinkan terbentuknya 

struktur martensit lebih banyak. 

 Dengan pemanasan awal ini juga teg. sisa dan distorsi akan berkurang. 
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 Pada pengelasan baja karbon, pertimbangan untuk menentukan pemanasan awal 

bukan hanya kandungan unsur karbon, tetapi juga kandungan unsur-unsur lain 

seperti : Mn, Si, Cr, dan Mo. 

 Pengelasan yang dilaksanakan pada temperatur yang rendah (di bawah suhu 

kamar) kemungkinan akan terjadi retak, dan untuk menghindari retakan ini    

       perlu dilakukan pamanasan awal. 

 Perbandingan deposit las dengan tebal logam induk adalah suatu pertimbangan 

dalam menentukan pemanasan awal. 

 Masukan panas (heat input) yang kecil dari deposit yang kecil pada logam induk 

yang tebal akan memerlukan tambahan panas, maka perlu adanya pemanasan 

awal. 

Perlakuan Panas Pasca Las (Past Weld Heat Treatment). 

 Setelah selesai pengelasan, benda kerja masih harus mendapat perlakuan panas 

yang baik juga. 

 Untuk baja karbon misalnya, laju pendinginan ini tidak boleh terlalu cepat, tetapi 

lain halnya pada logam baja tahan karat, yang mengandung banyak unsur khrom 

(Cr) dan unsur karbon. 

 Pada suhu sensitisasi 426o C ~ 871o C karbon yang tidak terlarut pada struktur 

austenit akan membentuk khrom karbida pada daerah terpengaruh panas (HAZ). 

 Jadi bila suhu sensitisasi ini dilewati terlalu lama, maka pembentukan Cr23C6 

(khrom karbida) akan lebih banyak lagi. 

 Seperti diketahui Cr23C6 yang berupa endapan pada batas butir (grain size) 

yang akan menyebabkan timbulnya korosi batas butir (inter granular corrosion). 

Untuk memperlambat laju pendinginan ( cooling rate ) yang terlalu cepat dapat juga 

dilakukan dengan menutup cepat, yang dapat juga dilakukan dengan menutup hasil 

lasan setelah selesai pekerjaan dengan asbes atau yang sejenisnya. 

 Perlakuan panas pasca las ini sering dilakukan sebagai usaha untuk 

membebaskan tegangan (stress relief) yaitu pada pengelasan pelat pelat tebal. 

 Pemanasan ini dilakukan mendekati suhu rekristalisasi, namun ada dampak lain 

yaitu dapat menurunkan ketangguhan (toughness) sambungan dan peristiwa ini 

disebut penggetasan. 
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 Proses pembebasan tegangan ini sebenarnya adalah proses penemperan baja 

yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur logam dan pengendapan 

karbida (M23C6) 
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BAB  II 

PEMILIHAN PARAMETER PENGELASAN 

 

II. 1 Tegangan Busur Las 

 Tegangan busur las yang dibutuhkan pada pengelasan tergantung dari jenis  

elektroda yang digunakan. 

 Besar kecilnya tegangan busur ini berbanding lurus dengan panjang busur 

sendiri.     E = I.R 

E = Tegangan Busur 

I  = Arus pengelasan ( konstan ) 

R = Tahanan berbanding lurusdengan panjangnya (jarak elektroda ke logam   

       induk) 

 Pemakaian busur yang panjang tidak dikehendaki, karena stabilitasnya mudah  

terganggu, sehingga hasil pengelasan tidak rata. 

 Panjang busur tidak mempengaruhi kecepatan pencairan logam, tetapi busur 

yang panjang akan menambah energi listrik. 

H = E. I 

H = I2.R 

H = Panas Masukan ( joule ) 

R = Tahanan. 

• R besar yang berarti semakin besar tegangannya. 

• Panjang busur yang dianggap baik lebih kurang sama dengan diameter   

    elektroda yang dipakai, untuk setiap posisi pengelasan tidak sama. 

 Kestabilan tegangan ini sangat menentukan mutu pengelasan dan kestabilan ini 

dapat di dengar dari suara selama pengelasan. 

 Sehingga bagi yang sudah berpengalaman akan dapat menilai kemampuan 

seorang juru las dari suara yang di dengar pada saat melakukan pengelasan. 

 Menjaga kestabilan panjang busur inilah merupakan kesulitan yang di alami 

dalam pelaksanaan pengelasan dengan proses las busur listrik manual. 

Kecepatan Pengelasan. 

Kecepatan pengelasan ini dapat ditinjau dari 3 hal penting yaitu : 
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 Menurut panjang deposit, tanpa mempertimbangkan luas maupun tebal deposit 

(travel speed). 

 Menurut luas deposit, tanpa mempertimbangkan tebal deposit. 

 Menurut jumlah (isi) deposit yang diperoleh 

 

 

Gambar   7.   Variabel yang mempengaruhi proses pengelasan. 

 

II. 2.  Sumber Daya (Power Source) 

Seiring dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi, juga berimbas 

pada teknologi yang digunakan pada sumber daya (power source) yang dikenal 

secara umum dengan sebutan mesin las (welding machine). Terdapat berbagai 

macam dan jenis dari mesin las yang digunakan sebagai pembangkit tenaga pada 

waktu dilakukan pengelasan. Satuan yang digunakan pada mesin las adalah ampere 

dan voltage yang selalu berbanding terbalik sesuai dengan kharakteristiknya pada 

saat digunakan.  Mesin las terbagi dalam beberapa jenis, tergantung pada kharakter 

sifat elektrikal dan elektronik yang digunakan, antara lain seperti : 

 Mesin Las dengan pembangkit Transformer 

 Mesin Las dengan pembangkir Rectifier/Thyristor 

 Mesin Las dengan pembangkit Generator 

 Mesin Las dengan pembangkit Inverter 
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Dari ke empat (4) jenis mesin las tersebut diatas, masing-masing mempunyai 

kekurangan dan kelebihan, tetapi untuk setiap mesin las selalu menggunakan 

parameter, seperti : ampere, voltage dan jenis arus las yangdigunakan 

         
 

Gambar  8.  Mesin Las Transformer dan Rectifier 

 

        

Gambar  9.  Mesin Las Inverter dan Generator 
 

Pada mesin las jenis generator, umumnya menggunakan jenis arus las searah 

dengan pembangkit dapat berupa : motor listrik, motor diesel, ukurannya besar dan 

berat. Sedangkan mesin las transformer, umumnya menggunakan trafo las yang besar, 

sehingga tidak mudah untuk mengatur jarak busur (stick out) dan arus las yang 

digunakan relative tidak stabil, tetapi daya yang dihasilkan umumnya besar, dengan 

konsumsi listrik yang juga besar. Untuk mesin las jenis rectifier / thyristor umumnya 

digunakan pada jenis pengelasan yang menggunakan gas pelindung (innert gas) 

seperti : argon, helium, CO2 dan lain sebagainya. 

Mesin las jenis rectifier/thyristor umumnya relative stabil dalam 

menghasilkan busur las, dan biasanya mempunyai dimensi yang besar dan berat. 
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Sedangkan untuk jenis Inverter, busur las yang dihasilkan sangat stabil, presisi, dan 

banyak yang mempunyai ukuran yang kecil dan ringan, sehingga untuk pekerjaan 

konstruksi yang membutuhkan mobilitas, jenis mesin las ini sangat cocok digunakan. 

Ada beberapa faktor penting yang harus di ingat didalam pemilihan mesin las yang 

akan digunakan, diantaranya seperti : 

 Besar ampere 

 Duty Cycle pada mesin las 

 Jumlah power out-put yang diperlukan 

 Ongkos Mula 

 Fleksibilitas untuk perubahan jenis arus las pada saat akan digunakan 

 Power Consumption. 

Dari beberapa faktor diatas tersebut, sedikit banyak akan membantu kita didalam 

pemakaian mesin las yang tepat guna. 

 

II. 3.  Jenis Arus Las 

Jenis arus las (welding current) mempunyai peranan yang penting di dalam 

membantu juru las (welders) untuk menghasilkan mutu hasil las (weld-ment) yang 

baik.  Jenis arus las secara umum dibagi dalam dua (2) kelompok utama, antara lain 

seperti :  

1. Jenis arus las DC atau dikenal dengan istilah polaritas searah, yang dibagi lagi  

    dalam dua (2) jenis arus las yaitu : 

- Jenis arus las DCSP ( Direct Current Straight Polarity ) 

- Jenis arus las DCRP ( Direct Current Reversed Polarity ) 

2. Jenis arus las AC ( Alternating Current ), yang dikenal dengan istilah arus las  

    bolak-balik. 

Sumber Daya 

CC (constant current) = arus konstan. 

DC (direct current) untuk rectifiers dan converters. 

AC (alternating current) untuk transformers. 

Panjang busur (the arc length) ditentukan dengan tangan dan pada waktu jarak 

elektroda terhadap benda kerja berubah, panjang busur akan berubah juga. 
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A certain amperage di set pada mesin, dan arus ini di tahan secara konstan (constant 

current) dan tegangan secara otomatis di atur oleh sumber daya. 

Dalam beberapa kasus, pengelasan dibentuk/dihasilkan dengan arus langsung  DC ) : 

• DC - contoh : elektroda rutil, mudah di las, terutama juga cocok untuk AC. 

• DC + contoh : elektroda basa, lebih sulit di las, terutama elektroda tingkat tinggi 

Di pengelasan DC, terjadi ” arc blow effect ” (defleksi dari busur oleh 

electromagnetic  fields). Hal ini menyebabkan peningkatan spattering, yang 

membuat pada bagian ujung benda kerja. Operator/juru las (welders) berpengalaman 

dapat menanggulangi ” the arc blow effect ” secara efektif. 

 

II. 4.  Kabel Pengelasan dan Alat bantu. 

Kabel pengelasan dan sambungan yang diperlukan untuk las busur listrik 

antara lainseperti : 

 Kabel Holder (electrode cable) 

 Kabel Klem massa (ground clamp cable) 

Kabel yang digunakan ke elektroda melalui holder harus kabel yang memiliki arus 

yang kapasitasnya cukup, sehingga tidak akan terjadi panas yang berlebih (over-heat) 

ketika mesin las digunakan pada ampere yang maksimum.  Semua sambungan 

elektrikal dan terminal mesti di pasang dengan aman dan kuat, dalam kondisi yang 

baik.  Jika tidak demikian maka akan terjadi panas yang berlebih (over-heat) dan 

kondisi pengelasan yang benar tidak akan tercapai.  Electrode holder dan work clamp 

harus mempunyai rate yang cukup baik, untuk memberikan maksimum ampere pada 

saat mengelas. 

 

 

      Gambar  10.  Holder Electrode.           Gambar  11.   Ikatan kabel untuk kerja. 
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II. 5.  OCV (Open Circuit Voltage). 

OCV adalah voltase yang diukur antara terminal elektroda dengan terminal 

return ketika mesin las di hidupkan, tetapi belum digunakan untuk mengelas. 

Untuk alasan keamanan , maksimum OCV adalah 80 volt dan untuk DC adalah 115 

volt 

 

Gambar  12.  Tidak ada aliran arus = Tegangan rangkaian terbuka. 

 

 

Gambar  13.   Aliran arus  = Tegangan arc. 
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Arc Voltage 

Sesuai dengan namanya, membaca voltase dilakukan bila busur las sedang beroperasi 

dan untuk membacanya dengan teliti maka harus diukur sedekat mungkin dengan 

busur las. 

Duty Cycle 

Duty cycle adalah masa waktu dimana mesin las dapat beroperasi pada ampere 

tertentu tanpa terjadi kelebihan panas (over-heating) pada mesin. Sebagaimana di 

umpamakan mesin las mempunyai duty cycle 60%, ini berarti dapat beroperasi pada 

ampere maksimum selama enam menit dari 10 menit, tanpa terjadi panas berlebih 

(over-heating ) yang akan berpengaruh merusak komponen-komponen yang lain. 

 

 

 

Gambar  14.  Diagram rangkaian pengelasan. 
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BAB  III 

ELEKTRODA 

 

III. 1. Fungsi Elektroda.  

 Sebagai pelindung busur las dari pengaruh udara luar seperti oksigen, H2O, 

nitrogen dan udara. 

 Mencegah terjadinya ionisasi pada ujung elektroda. 

 Menjaga busur tetap stabil. 

 Menghasilkan terak dan slag. 

 Sebagai unsur pemadu pada logam las. 

 Untuk mengontrol kecairan elektroda. 

 Untuk mengontrol penetrasi pada sambungan las. 

 Untuk mengontrol profil atau kontur las, khususnya pada proses pengelasan 

yang menggunakan bahan tambah (filler metal). 

Bagian yang sangat penting dalam las busur listrik adalah elektroda. Jenis 

elektroda yang digunakan akan sangat menetukan hasil pengelasan. 

 

 

 

Gambar 15.  Elektroda. 
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III. 2. Bagian Elektroda. 

Elektroda yang terdiri dari beberapa bagian komponen antara lain : 

 Sumbu elektroda ( Kawat Las ) 

Sumbu elektroda (kawat las) merupakan logam pengisi yang akan meleleh 

bersama-sama dengan bahan induk dan kemudian membeku membentuk kampuh 

las. 

 Pembungkus elektroda ( fluks ) 

Pembungkus elektroda (flux) terbakar dan melindungi kampuh las (weldment) 

yang sedang terbentuk terhadap pengaruh yang merusak dari udara sekelilingnya. 

Selain berfungsi melindungi kampuh las, dan juga fluks berfungsi: 

 Mencegah terbentuknya oksida-oksida logam, sewaktu proses pengelasan  

 Berlangsung. 

 Membuat terak pelindung sehingga dapat mengurangi kecepatan 

pendinginan,   

 hal ini bertujuan agar hasil lasan yang terjadi tidak getas dan rapuh. 

 Memberikan sifat-sifat khusus terhadap hasil las-lasan dengan cara  

 menambahkan zat-zat tertentu yang terkandung dalam fluks. 

 Menstabilkan terjadinya busur las (arc welding) dan mengarahkan nyala 

busur  

 las sehinggga mudah dikontrol. 

 Membantu mengontrol ukuran dan frekuensi tetesan logam cair (drople). 

 Memungkinkan dilakukannya posisi pengelasan yang berbeda-beda. 

 

III  3.  Sistim Identifikasi AWS.  

AWS mengidentifikasi filler metal dalam bentuk huruf huruf dan angka-angka, 

angkaangka tersebut menunjukkan kekuatan mekanis bahan penambah, posisi 

pengelasan yang paling tepat untuk jenis filler tertentu , jenis arus , dan bahan 

pelindung ( coating ). Adapun uraiannya sebagai berikut :                                   

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

    
                   digit 1            digit 2                 digit 3       digit 4        digit 5  
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 Contoh  :  E 6010 dan E 7010 –X.  

digit 1 : berupa alphabet, menunjukkan jenis kawat pengisi ( E = Elektroda).  

digit 2  : berupa dua atau tiga angka, menunjukkan kekuatan tarik kawat pengisi 

dalam satuan psi dikali 1000  dalam contoh (kekuatan tarik kawat = 60x1000 psi 

dan 70 x 1000psi). 

digit 3 : berupa angka, menunjukkan posisi pengelasan yang paling sesuai, (1 =  

all position).  

digit 4 : berupa angka, menunjukkan bahan salutan elektroda serta penggunaan arus 

dan polaritas mesin las yang dapat dipakai, (0 = bahan salutan hight cellelouce 

sodium/hight sodium oxid, cocok untuk mesin las DCRP).  

digit 5 : berupa abjad dan angka, menunjukkan bahan paduan yang ada pada kawat 

las tersebut.   

Filler dari bahan non ferrous digit setelah E atau ER menunjukkan komposisi 

kimiawi metal penambah tersebut misalnya E 310 Mo-15 , ER – Ni –1 , ER. Ti 0.2 

Pd . dst.  

 Setiap pemanufaktur pembuat elektroda mencantumkan dengan jelas 

spesifikasi produknya pada label kemasan/pembungkus elektroda. Oleh karena itu 

label tersebut jangan terobek atau tertutupi oleh bahan cat sehingga sulit dibaca. 

Kesalahan penggunaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi akan berakibat fatal. 

Dibawah ini adalah rincian identifikasi elektroda tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 MODUL PENGELASAN SMAW 

Program Studi Diploma III Teknik Mesin  25 

 

 

 

 
Misalnya :  E   -        7 0       1   8    -    A1. 

 
 

Gambar   16. Sistim Identifikasi Filler Metal  Menurut Aws 

           Untuk Bahan Ferrous Dan Paduannya 
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Tabel  1.  Rincian arti identifikasi symbol-simbol tersebut diatas. 

 
DIGIT 

KE.. 
SIMBOL ARTI 

 E  Electrode  ( Elektroda )  

     ER  Electrode & Rod ( Batang Las )  

     R  Rod Tanpa Salutan  

   1 EC  Electrode Composit  

    B  Brazing  

     RB  Rod Brazing  

     RG  Rod-Gas Welding (Oxy Aceylene Welding / OAW )   

    F  FLUX  

 60   60.000    PSI  ( Kekuatan Tarik Kawat Pengisi ) 

  70   70.000    PSI  

  80   80.000    PSI  

2 90  90.000    PSI 

  100      100.000    PSI  

  110      110.000    PSI  

 120      120.000    PSI  

  

3 

  

  

       1  

    

Semua Posisi Las : 1G = Datar , 2G = Horisontal ,    

    3G = Vertikal , 4 G = Atas Kepala .  

2      Posisi Las Hanya :  1G , 2G    

  3      Posisi Las Hanya : 1G  

  

 

 

4 

     

  

 A)   Menunjukkan  Arus Listrik & Polaritas   

0 D.C.R.P = Arus Searah Polaritas Terbalik  

1     AC = Arus Bolak Balik  dan D.C.R.P  

2     D.C.S.P = Arus Searah Polaritas Lurus.  

3     AC  dan   DC  

4 AC dan D.C.S.P  

5 AC dan D.C.R.P  

 

 

 

 

4 

B Menunjukkan Jenis Bahan Coating (Lapisan pelindung 

0 High Cellulose Sodium / High Iron Oxide  

1   High Cellulose Potassium    

2 High Titania Sodium  

3 High Titania Potassium    

4 Iron Powder Titania    

5 Low Hydrogen Sodium  

6 Low Hydrogen Potassium  

7 Iron Powder Low Hydrogen 

 

 

 

 

A1 C = 0.12 % , Mn = 0.6 % , Si = 0.4 % , P = 0.03 % , S = 

0.04 % ,     Mo = 0.4 –  0.65 %. 

B1 C = 0.05 % -  0.12 % , Mn  = 0.90 % , P = 0.03 % , Cr = 0.4 

% , Si = 0.6 – 0.8 % S = 0.04 % , Mo = 0.4 – 0,65 %. 
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5 

   C       Mn       Si         P           S          Mo           Cr 

B2 

 

B2L 

 

B3 

 

B3L 

 

B4L 

 

B5 

0.05     0.9        0.8      0.03      0.04       0.65        1 – 1.5  

0.05     0.9        1.0      0.03      0.04       0.65        1 -- 1.5    

0.05     0.9        0.8      0.03      0.04        1.2         2 –  2.5  

0.05     0.9        0.8      0.03      0.04        1.2         2  -- 25  

0.05     0.9        1.0      0.03      0.04        0.6         2 – 2.5  

0.07     0.7        0.6      0.03      0.04       1.25        0.6     

 

Tabel  2.  Klasifikasi Metal Penambah (Filler) 

 
KLASIFIKASI 

AWS 

UNSUR KIMIAWI 

LAPIS PELINDUNG 

POSISI 

PENGELASAN 

YANG PALING 

SESUAI 

JENIS ARUS 

LISTRIK 

ELEKTRODA SERI E 60 

   E  6010   High Cellulose Sodium  F , V , OH , H DCRP   

   E  6011   High Cellulose Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

   E  6012   High Titania Sodium F , V , OH , H AC atau DCSP 

   E  6013   High Titania Potassium F , V , OH , H AD atau DCR/SP 

   E  6020   High Iron Oxide       H , FL AC atau DCSP 

   E  6022   High Iron Oxide       F AC atau DCR/SP 

   E  6027   High Iron Oxide , Iron 

Powder 

      H , FL , F AC atau DCSP 

ELEKTRODA SERI E 70 

E  7014 Iron Powder , Titania F , V , OH , H AC atau DCR/SP 

E  7015 Low Hydrogen Sodium F , V , OH , H DCRP   

E  7016 Low Hydrogen Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  7018 Low Hydrogen Potassium , 

Iron Powder 
F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  7024 Iron Powder , Titania H , FL , F AC atau DCR/SP 

E  7027 High Iron Oxide , Iron 

Powder 

H , FL , F AC atau DCSP 

E  7028 Low Hydrogen Potassium , 

Iron Powder 

H , FL , F AC atau DCRP 

E  7048 Low Hydrogen Potassium , 

Iron Powder 
F , V , OH , H AC atau DCRP 

Seri  E 70 Dengan Kuat Tarik Min. Bahan Dilaskan 70.000 Psi (480 Mpa) 

E  7010-X High Cellulose Sodium F , V , OH , H DCRP 

E  7011-X High Cellulose Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  7015-X Low Hydrogen Sodium F , V , OH , H DCRP 

E  7016-X Low Hydrogen Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  7018-X Iron Powder , Low Hydrogen F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  7020-X High Iron  Oxide F AC atau DCR/SP 

E  7027-X Iron Powder F AC atau DCR/SP 
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Seri  E 80 Dengan Kuat Tarik Min. Bahan Dilaskan 80.000 Psi (550 Mpa) 

E  8018-X High Cellulose Sodium F , V , OH , H DCRP   

E  8011-X High Cellulose Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  8013-X High Titania Potassium F , V , OH , H AC atau DCR/SP 

E  8015-X Low Hydrogen Sodium F , V , OH , H DCRP   

E  8016-X Low Hydrogen Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  8018-X Iron Powder , Low Hydrogen F , V , OH , H AC atau DCRP 

Seri  E 90 Dengan Kuat Tarik Min. Bahan Dilaskan 90.000 Psi (620 Mpa) 

   E  9010-X  High Cellulose Sodium  F , V , OH , H DCRP   

   E  9011-X High Cellulose Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

   E  9013-X   High Titania Potassium F , V , OH , H AC atau DCR/SP 

   E  9015-X   Low Hydrogen Sodium F , V , OH , H DCRP 

   E  9016-X   Low Hydrogen Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

   E  9018-X   Iron Powder , Low Hydrogen F , V , OH , H AC atau DCRP 

Seri  E 100 Dengan Kuat Tarik Min. Bahan Dilaskan 100.000 Psi (690 Mpa) 

E  10010-X High Cellulose Sodium  F , V , OH , H DCRP 

E  10011-X High Cellulose Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  10013-X High Titania Potassium F , V , OH , H AC atau DCR/SP 

E  10015-X Low Hydrogen Sodium  F , V , OH , H DCRP 

E  10016-X Low Hydrogen Potassium F , V , OH , H AC atau DCSP 

E  10018-X Iron Powder , Low Hydrogen F , V , OH , H AC atau DCRP 

Seri  E 110 Dengan Kuat Tarik Min. Bahan Dilaskan 110.000 Psi (760 Mpa) 

E  11015-X Low Hydrogen Sodium F , V , OH , H DCRP 

E  11016-X Low Hydrogen Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  11018-X Iron Powder , Low Hydrogen F , V , OH , H AC atau DCRP 

Seri  E 120 Dengan Kuat Tarik Min. Bahan Dilaskan 12.000 Psi (830 Mpa) 

E  12015-X Low Hydrogen Sodium F , V , OH , H DCRP   

E  12016-X Low Hydrogen Potassium F , V , OH , H AC atau DCRP 

E  12018-X Iron Powder , Low Hydrogen F , V , OH , H AC atau DCRP 

 

 
Tabel  3.  Kondisi Operasi Dan Kecepatan Elektroda Las SMAW untuk Las Fillet  

     dan Las Kampuh. 

 
 

UKURAN 

ELEKTRODA 

ARUS 

PLAT 

UKURAN     KECEPATAN  UNTUK POSISI PENGELASAN , 

INCHI / MENIT 

A   in.              FLAT HORIZ.      KEBAWAH       VERT.         ATAS 

KEPALA.                                                                           

E-6011 

1/8 

 

100-200  1/8   8-10                  8-10  10-12  -  -  

110-120  1/8  -  -  -  7-8  7-8  

5/32 120-140  5/32  8- 10  8-10                                                           10-12  - - 
130-140  5/32  - - - 7-9  7-9 

3/16 

 

150-165  3/16  -   -  -  6-7  6-7  

160-175  3/16  9-11  9-11  11-13  -  -  

E-6012 

1/8 120-140  1/8  13-15  12-14  14-18  4-5  4-5  

 
 

150-170 
150-170  

1/8 
5/32  

15 -16  
- 

14-16 
-  

13-17  
-                                                         

- 
3-4  

- 
3-4 
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5/32 

 

 

190-210  5/32  13-15   12-14  12-15  -  -  

190-210  3/16  -  -  -  3-4  3-4  

200-220  3/16            10 -12 9-11  11-14 - - 

E-7014 

5/32 180-200  5/32  10-11  10-11  12-13  -  -  

3/16  230-250    3/16   11-12   11 -12   12-13   -    - 

7/32  280-310    ¼   10-11   10 -11   11-12   -    - 

¼ 340-370  5/16  8-9  8-9  9-10  -  -  

E-7018 

1/8 120-140  1/8  8-10  8-10  -  4-6  7-9  

3/16 

 

 

 200-225    3/16   - -    -  4-6  7-9 

 220-240   5/32 13 -14  12-13   -  -   - 

  220-240   3/16 10 -13   8-12   - -   - 

7/32 250-275  3/16  12-13  10-11 - - - 

¼ 320-350 1/ 8-9 8-9 - - - 

  320-350  5/16 6-7 6-7 - - - 

E-7024 DAN E-6027 
1/8  160-170     5/32 15 -16   14-15   - -  - 

5/32  215-225    3/16   15 -16 14-15    -   - -   

3/16 265-275  ¼  12-13  11-12  -  -  -  

7/32  330-360    ¼   14 -15 13-14   -   - -   

¼  370-400     5/16 11 -12   10-11   -  -  -  

 

 

 

 

Fluks biasanya terdiri dari bahan-bahan tertentu dengan perbandingan 

komposisi kimia yang tertentu pula.  

 Bahan-bahan yang digunakan dapat digolongkan dalam bahan untuk 

pemantapan busur, pembuat terak, penghasil gas, deoksidator, unsur paduan 

dan bahan pengikat. 

 Bahan-bahan tersebut antara lain oksida-oksida logam, karbonat, silikat, 

fluoride, zat organik, baja paduan dan serbuk besi.  

Beberapa fluks yang digunakan dan sifat-sifat utamanya dapat dilihat pada tabel 1. 

 

III. 4.  Pemilihan Elektroda. 

Dilihat dari fungsinya, elektroda mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

hasil pengelasan. Oleh karena itu, pemilihan elektroda harus benar-benar tepat. 

Untuk pemilihan jenis elektroda yang digunakan, kita harus memperhatikan beberapa 

hal antara lain:  • Jenis proses las   • Posisi pengelasan 
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  • Jenis material   • Biaya operasional 

• Desain sambungan   • Juru las (Welder qualification) 

• Pelakuan panas 

 

Tabel  4 . Macam dan Fungsi Bahan Fluks 

 

 

 

O = Fungsi utama;          = Fungsi tambahan 
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III.  5.  Klasifikasi Dari Kawat las Dan Penggunaan Arus. 

Cara membaca klasifikasi 

Misalkan elektroda kontak, philip Ph c 23, berserial :  

-   AWS : E 7024 

-   BS     : E 243 K 

-   ISO    : E 512 RR 16035 

Menurut :  

AWS :   Elektroda las listrik dengan kemampuan :  

  Kekuatan 000.70tarik  pounds square inch. 

  Posisi pengelasan : dibawah tangan & horizontal 

  Sunber arus AC/DC  , daya tembus lunak, dan kadar serbuk besi 

  30 – 50 % . 

BS : Elektroda las diproses extruasi pejal.  

 Tipe salaput serbuk besi, silikat.  

Posisi pengelasan: dibawah tangan & horizontal las isi 

  Sumber arus : DC - /AC tegangan 50 volt    

  efisiensi las 130% x berat inti kawat. 

ISO : Elektroda las listrik dengan kemampuan : 

  Kekuatan .56 2mm
kg

tarik        

  pemuluran  14 %. 

  Ketahanan bentur     7 kgm/cm2. 

  Tipe selaput : Rutile tebal, efisiensi las 160% x berat kawat intinya.

  Posisi pengelasan : dibawah tangan, vertikal dan horizontal las isi. 

  Sumber arus DC - /AC tegangan 70 volt. 
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BAB  IV 

SAFETY LAS LISTRIK 

1V.  1.   Umum 

Proses las busur listrik yang dikenal dengan istilah Manual Metal Arc 

Welding (MMAW) atau dapat juga disebut Shielded Metal Arc Welding (SMAW), 

yang di lapangan disebut dengan istilah Stick Electrode Welding.  Jenis proses 

pengelasan ini paling populer dan banyak digunakan oleh para pekerja (handyman) 

untuk pekerjaan-pekerjaan reparasi dan di industri banyak digunakan untuk mengelas 

bangunan konstruksi, jembatan, kapal laut, fabrikasi manufaktur seperti : pekerjaan 

pemipaan, dan pembuatan bejana tekan (pressure vessel). Untuk dapat menggunakan 

las busur listrik secara baik maka sebaiknya dipahami terlebih dahulu beberapa 

faktor penting sebagaimana berikut ini : 

 Mengenali dan memahami safety hazards dan mampu memilih peralatan safety  

 untuk melindungi diri dari bahaya kecelakaan pada saat melakukan pengelasan. 

 Memahami bagaimana proses las busur listrik bekerja. 

 Menggunakan terminologi yang lazim dalam proses las busur listrik. 

 

SUMBER BAHAYA (HAZARD RESOURCES) 

Dalam setiap proses las busur listrik, safety adalah aspek yang paling penting, tidak 

hanya untuk juru las (welders), tetapi juga untuk orang-orang lain di sekitarnya. 

Sumber bahaya pada las busur listrik antara lain disebabkan oleh : 

 Luka bakar (burns) 

 Sengatan Arus Listrik. 

 Sinar Ultraviolet (arc flash) 

 Gas / debu pengelasan (fume) 

 

IV.  2.  Luka Bakar (Burns) 

Luka bakar (burns) adalah kecelakaan yang sangat menyakitkan. Luka bakar ini bias 

bersifat ringan, seperti : kulit kemerahan, atau melepuh dan yang berat adalah yang 

membutuhkan perawatan yang serius di rumah sakit, cedera kulit atau cacat seumur 

hidup. Sumber bahaya pada las busur listrik dapat di identifikasi berasal dari 

beberapa sumber antara lain seperti : 
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 Logam yang panas 

 Sinar dari busur las 

 Dan percikan yang timbul pada saat pengelasan dilakukan 

Baja karbon rendah (low carbon steel) mempunyai titik leleh pada suhu 1535oC, 

yang mana tidak akan dapat di tahan oleh kulit manusia. Bahkan sebelum baja 

karbon tersebut meleleh, sudah berubah warnanya dan sudah cukup panas untuk 

menciptakan luka bakar yang serius. 

Las busur listrik menimbulkan busur las (arc welding) kira-kira pada suhu 

6000oC, dan hal ini jelas menjadi sumber bahaya yang mudah dideteksi dan sangat 

berbahaya. Begitu juga dengan percikan logam las (spatter) adalah logam yang 

meleleh yang tercecer oleh karena tenaga yang dikeluarkan oleh busur las (arc) dari 

daerah logam las cair (weld pool). 

Spatter ini biasanya berukuran kecil, seperti pasir, yang apabila mengenai 

pakaian maka akan melubangi pakaian, yang dapat menciptakan sumber bahaya 

kebakaran. 

Untuk menghindari terjadinya luka bakar maka juru las (welders) mesti 

menggunakan perlengkapan keselamatan kerja las seperti : 

 Overall panjang dari katun 

 Safety boots 

 Sarung Tangan kulit (Gloves) 

 Apron kulit 

 Topi untuk juru las 

 Leathers Spats 

 Safety Glass 

 Topeng las (Helmets) 

Tindakan Preventif. 

 Selalu waspada bahwa logam tersebut panas 

 Ketika selesai mengelas, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu benda kerja las 

 Diberi tanda menggunakan kapur panas (stick marker), agar orang lain 

terhindar dari luka bakar. 

 Singkirkan atau tutupi bahan/logam yang masih panas 

 Hindari bahan yang mudah terbakar disekitar area mengelas. 
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Gambar  17.  Pakaian safety 

Pencegahan kecelakaan 

1. Isolasi yang sempurna pada semua bagian pembawa arus listrik, yang mungkin 

dapat disentuh oleh seseorang. 

2. Membawa penjepit elektroda dengan hati-hati. 

3. Penjepit elektroda dengan hati-hati. 

4. Arde/massa yang sempurna bagi seluruh mesin & alat listrik. 

5. Ventilasi udara yang cukup pada tempat kerja. 
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6. Pakaian khusus untuk melindungi badan dari percikan bunga api atau terak panas. 

7. Sarung tangan kulit untuk melindungi tangan. 

8. Topeng las untuk melindungi muka. 

9. Kaca penyaring yang sempurna, penting untuk melindungi mata. 

10. Sebuah busur listrik  memancarkan sinar terang dengan intesitas tinggi, sinar 

ultra violet dan sinar infra merah adalah sinar yang tidak terlihat oleh mata. 

11. Sinar terang menyilaukan mata, dan sinar ultra violet menyababkan sakit radang 

selaput bening mata, juga sinar infra merah akan merusak rongga dan lensa 

mata. 

12. Kaca penyaring yang telah distandar, dibutuhkan untuk melindungi mata ketiga 

jenis sinar tersebut pada radiasi sinar las listrik. 

13. Topeng las melindungi mata dan muka dari bahaya sinar, asap, gas panas, 

percikan bunga api. 

14. Kaca penyaring yang pecah jagan dipakai, bocor ! 

15. Pakailah kacamata putih untuk melawan percikan terak panas.  

16. Tempat kerja bagian las listrik harus dilindungi dengan dinding atau tabir yang 

tebal, agar orang-orang yang diluar dinding tidak terluka akibat radiasi sinar las 

listrik. 

17. Hal ini ditekankan bahwa melihat kebusur las listrik, tanpa memakai kaca 

pengaman dari jarak tertentu, bahaya ! 

18. Alat yang rusak jagan dipakai, lapor segera. 

19. Hati-hati terhadap gas beracun yang terjadi pada pengelasan logam yang 

mengandung : cadmium, seng, timah, cat dll. 

20. Dalam bekerja jagan ragu ragu dan jagan gegabah. 

21. Sediakan alat pemadam api, tempatkan alat ini pada posisi yang mudah diraih 

bilamana digunakan. 

  22. Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dan meledak. 

 

 

 

 

IV.  3.   Sengatan Arus Listrik 
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Arus listrik bias benar benar berbahaya, bahkan biasa bersifat mematikan apabila 

juru las tidak hati-hati. Sikap hati-hati, waspada, akan mencegah terjadinya 

kecelakaan akibat arus listrik. Selalu mengontrol semua komponen dan kelengkapan 

peralatan las busur listrik sebelum digunakan untuk mengelas. 

Penyebab : 

- leads dan kabel las yang rusak sebaiknya di isolasi atau dig anti demi keamanan  

   dalam bekerja. 

- Plug atau switch yang rusak sebaiknya diganti. 

- Hindari bekerja pada kondisi yang lembab dan basah 

- Pertanahan yang membahayakan, sehingga juru las masuk dalam area aliran listrik. 

 

Gambar  18.   Bahaya pengelasan. 

Pencegahannya. 

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengatan listrik maka sebaiknya 

dilakukan : 

- Memeriksa secara rutin kondisi lead dan kabel lead, jika sudah rusak sebaiknya  
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   diganti yang baru. 

- Kondisi Isolating switch, plug, kabel lead utama (primer) dan mesinnya rusak,  

   maka gunakan ahli elektronik yang berpengalaman untuk memperbaikinya. 

- Jika mesti ditempat yang lembab, maka amankanlah diri anda lebih dahulu dengan  

   cara berdiri pada kayu yang kering, karet atau bahan lain yang bersifat non- 

   konduktif. 

 

IV.  4.  Sinar Ultraviolet  

Kita mengetahui bahwa sinar matahari mengeluarkan sinar ultra-violet dan 

sinar inframerah dan apa yang tidak diketahui oleh juru las (welders) bahwa sinar 

yang berasal dari busur las juga mengeluarkan sinar-sinar tersebut. Yang mempunyai 

kharakter 200 ~ 300 kali lebih kuat dari sinar matahari. Sehingga sinarsinar tersebut 

akan merusak kulit dan mata, serta untuk jangka panjang akan menyebabkan kanker 

kulit dan katarak pada mata. 

Arc Flash 

Luka ini disebabkan oleh mata yang diarahkan pada sinar ultra-violet yang 

dikeluarkan oleh busur las (arc welding) dan sinar ini akan membakar lapisan tipis 

pada mata, sehingga menyebabkan iritasi (gatal) pada mata dan sakit. Arc flash itu 

sendiri bukanlah merupakan cacat seumur hidup, akan tetapi jika di derita secara 

berulang-ulang akan menyebabkan kebutaan pada mata. 
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Gambar  19.   Luka pada mata. 

Arc Burn 

Arc burn adalah bahaya yang hampir sama dengan terbakar oleh matahari 

(sun-burn) dan sinar dari busur las amat kuat, dan terjadi amat cepat pada kulit yang 

terbuka dan akibatnya sangat sakit. 

Pencegahan : 

Tidak hanya juru las (welders) akan tetapi orang yang berada disekitarnya juga harus 

melindungi diri dari sinar tersebut. 

Hal ini dapat dilakukan dengan pencegahan sebagai berikut : 

1. Menggunakan pelindung tangan dan atau kepala dengan lensa filter yang 

sesuai. 

2. Melindungi semua kulit yang terbuka. 

3. Menggunakan sarung tangan kulit, mantel kulit, apron dan spats. 

4. Menggunakan penghalang ( curtains )di sekeliling tempat kerja. 

5. Menggunakan kaca mata anti flash. 

6. Memperingatkan orang-orang disekitarnya bahwa akan dilakukan pengelasan. 

 

IV. 5.  Gas/debu pengelasan ( Fume ) 
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Gas atau uap yang dihasilkan oleh busur las (arc) jika terhisap oleh juru las 

( welders ) dalam dosis yang tinggi akan menyebabkan masalah pada kesehatan juru 

las tersebut. 

Bahan/logam yang akan di las juga menghasilkan uap atau gas melalui busur 

las, apabila melakukan pengelasan pada bahan/logam yang telah di lapis (coating). 

Pelapisan permukaan pada baja seperti : baja yang disepuh, zincalum, atau di cat 

ketika terbakar akan menghasilkan uap/gas yang berbahaya. 

Untuk pengelasan pada baja yang disepuh dapat menimbulkan penyakit seperti “ 

metal fever “ , dengan cirri-ciri sebagai berikut : 

- berkeringat 

- pusing ( sakit kepala ) 

- mual 

Cara mengurangi gas atau uap yang dihasilkan melalui pengelasan, dapat dilakukan 

dengan membuat : 

 Ventilasi alamiah ( Natural Ventilation ) 

 Ekstraksi Bertekanan ( Forced extraction ) 

 

IV.  6.  Natural Ventilation 

Uap atau gas dihilangkan dengan perubahan alamiah udara melalui jendela dan pintu 

yang terbuka, sebagaimana banyak kita lihat di pabrik manufaktur yang 

menggunakan pintu yang lebar dan tinggi, hal ini dimaksudkan untuk terjadinya 

gerakan alamiah udara yang memadai. 

 

Gambar  20.   Pembuangan asap pengelasan. 
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Ekstraksi bertekanan ( Forced Extraction ) 

Ketika juru las bekerja pada tempat-tempat yang sempit atau ruang yang 

tertutup, seperti tangki misalnya, maka gerakan udara akan terbatas, untuk itulah 

diperlukan adanya ekstraksi bertekanan (forced extraction). Metoda ini dimaksudkan 

extraction hood dipasangkan sedekat mungkin dengan sumber gas atau uap dan 

dipasang exhaust fan untuk memompa uap atau gas supaya menjauh dari daerah 

pernapasan juru las (welders). 

 

Gambar  21.  Ekstrasi asap diarea kerja 

Respirator 

Menggunakan respirator adalah suatu metoda lain yang dapat digunakan oleh 

juru las ( welder) untuk melindungi dari uap atau gas yang dihasilkan oleh busur las. 

Respirator, mestinya terbuat dari jenis bahan yang direkomendasikan untuk 

menanggulangi uap atau gas yang timbul.  Apabila menggunakan respirator dari jenis 

catridge maka catridgenya yang harus diganti secara berkala, dan gunakanlah 

respirator yang cocok dan benar. 

 

Gambar  22.  Respirator. 
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IV. 7.  Perlengkapan Pelindung Diri 

Dalam kaitannya dengan pengelasan, operator/juru las ( welders ) perlu 

memperhatikan perlengkapan-perlengkapan sebagai berikut : 

Nama       Pencegahan Utama 

A. Apron Tahan Api     Mencegah Terbakarnya Pakaian 

B. Kaca mata hitam untuk pengelasan  Melindungi Mata dari cetus Api 

/pemotong dengan gas. 

C. Sarung Tangan     Mencegah terbakarnya kulit 

D. Sepatu Pengaman ( tutup kaki baja )  Mencegah rusaknya jari kaki 

E. Penutup pergelangan kaki sepatu  Supaya tidak ada baja cair yang jatuh 

F. Baju Ketel      Melindungi leher dan dada 

 

Gambar  23.  Alat Pelindung diri. 

Nama        Pencegahan Utama 

A. ( i )Kaca bening     Melindungi Lensa Bewarna 

A. ( ii ) Lensa Bewarna    Membatasi cahaya yang menyilaukan 

B. Badan Kaca Mata     Menghambat Cetus Api 

C. Lubang Udara     Mencegah Pengaburan 

D. Pegangan Lensa     Mengganti Lensa Yang Pecah 

E. Jerat Pengatur     Menyesuaikan Ukuran 
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Gambar  24.  Kaca mata. 

 

Nama        Pencegahan Utama 

A. Kipas Pengekstraksi    Menarik Asap 

B. Masker Penyaring     Debu dan asap 

C. Pelindung Kepala     Mencegah Terbakarnya Kulit 

D. Lensa bewarna yang dpt diperbaharui  Melindungi Mata Silau 

E. Mantel Kulit dengan lengan   Untuk Pekerjaan Yang Terletak Diatas 

 

 

 

Gambar  25.  Kipas pengekstrasi. 
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IV.  8.  Alat Bantu 

a. Sikat kawat (wire brush) 

Sikat kawat berfungsi untuk membersihkan benda kerja yang akan dilas dan 

sisa-sisa terak yang masih ada setelah dibersihkan dengan palu terak. Bahan serabut 

sikat terbuat dari kawat-kawat baja yang tahan terhadap panas dan elastis, dengan 

tangkai dari kayu yang dapat mengisolasi panas dari bagian yang disikat. 

b.Palu las (chipping hammer). 

Palu las digunakan untuk membersihkan terak yang terjadi akibat proses 

pengelasan dengan cara memukul atau menggores teraknya. Pada waktu 

membersihkan terak, gunakan kacamata terang untuk melindungi mata dari percikan 

bunga api dan terak. Ujung palu yang runcing digunakan untuk memukul pada 

bagian sudut rigi-rigi. Palu las sebaiknya tidak digunakan untuk memukul benda-

benda keras, karena akan mengakibatkan kerusakan pada bentuk ujung-ujung palu 

sehingga palu tidak bias berfungsi sebagaimana mestinya. 

c.Tang Penjepit 

Untuk menjepit / memindahkan benda-benda yang panas dan tangkai tang biasanya 

diisolasi. 

 

 

 

Gambar  26.   A) Tang biasa,  B) Tang buaya. 
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Gambar  27.  Peralatan perorangan Juru Las. 

c. Topeng Las (welding mask) 

Untuk melindungi kepala / rambut dan operator dari percikan-percikan api las 

dan benda -benda panas lainnya. Juga untuk melindungi muka operator las terhadap 

sinar ultraviolet, infra merah dan gas-gas. Jendela kaca dari topeng las terdiri dari 

tiga lapisan kaca berwarna diapit oleh kaca yang netral / putih. 

 

Gambar  28.  a). Topeng Tanpa Dipegang, 

   b). Topeng Dengan Dipegang , 

       c). Tiga Lapisan Kaca Pada Topeng Las. 
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d. Sarung Tangan Kulit 

Pekerjaasn mengelas selalu berhubungan dengan panas dan tegangan listrik, 

kontak dengan panas dan listrik sering terjadi yaitu melewati kedua tangan, contoh: 

penggantian elektroda atau memegang sebagian dari benda kerja yang memperoleh 

panas secar konduksi dari proses pengelasan. Untuk melindungi tangan dari percikan 

percikan api las dan benda-benda panas maka operator las harus menggunakan 

sarung tangan. 

 

 

Gambar  29.  a). Sarung Tangan Pendek, b). Sarung Tangan Panjang 

 

e. Jaket kulit/apron kulit. 

Untuk melindungi kulit dan organ-organ tubuh pada bagian badan operator 

dari percikan percikan api las dan pancaran sinar las yang mempunyai intensitas 

tinggi maka pada bagian badan perlu dilindungi menggunakan jaket kulit atau apron 

kulit. 

    

Gambar  30.  Jaket las.  Gambar  31.  Kacamata Bening. 
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f. Kaca Mata Pengaman ( safety glasses ) 

Untuk melindungi mata welder pada saat membersihkan kampuh las dari terak / slag 

baik menggunakan palu terak maupun mesin gerinda. 

 

g. Sepatu Pengaman 

Untuk melindungi kaki operator/juru las (welders) terhadap benda-benda 

panas yang ada dilantai maupun percikan api las dari atas pada saat melakukan 

pengelasan. 

 

Gambar  32.  Safety Shoes 
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BAB  V. 

 

LANGKAH-LANGKAH DALAM  

MELAKUKAN PENGELASAN LISTRIK. 

 
IV. 1.  Persiapan Pengelasan. 

 Mutu hasil pengelasan selain tergantung dari pelaksanaannya, juga ditentukan 

oleh persiapan sebelum pengelasan. 

 Karena itu pengawasan pengelasan dilakukan semenjak persiapan pengelasan, 

pada waktu pengelasan dan sesudah pengelasan. 

Yang termasuk pekerjaan persiapan pengelasan antara lain seperti : 

 Penyusunan spesifikasi prosedur pengelasan. 

 Kualifikasi prosedur pengelasan. 

 Pemilihan bahan yang akan di las 

 Pemilihan Juru Las 

 Penentuan alat alat bantu 

 Penyiapan pekerjaan yang akan di las, meliputi pemotongan dan peralatan dan 

lain sebagainya. 

Persiapan Sambungan Las. 

 Bahan yang telah sesuai dengan ketentuan/spesifikasi, di potong dengan cara 

termal (alat pemotong gas) atau secara dingin (melalui proses pemesinan) 

dengan bentuk sesuai dengan “ detail drawing “ yang telah dibuat dan disepakati. 

 Bila kemiringan sudut sudut potong telah diperiksa dengan baik dan sesuai 

dengan spesifikasi, kemudian di rakit menurut petunjuk dan diteliti sudut, 

ukuran dan ukuran alur lasnya. 

Pelaksanaan Pengelasan. 

 Dalam pelaksanaan pengelasan termasuk cara penyalaan, pergerakan elektroda 

dan posisi pengelasan. 

 Penyalaan busur  l is tr ik pada pengelasan dapat di lakukan dengan 

menghubungkan singkat ujung elektroda dengan logam induk, dan kemudian 

memisahkannya lagi sampai jarak tertentu sebagai panjang busur pengelasan. 
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Gambar  33.  Simbol Pengelasan Groove dan Fillet 

 

   

 

Gambar  34.  Ukuran kampuh las (ANSI B31.3) 
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V. 2.  Busur Las Listrik 

Sebuah busur listrik dihasilkan dalam celah antara dua buah elektroda dalam 

bentuk batang logam pengisih dan benda kerja. 

Maka udara yang bersifat bukan konduktif arus harus dibuat bersifat konduktif arus 

untuk tujuan pengelasan, hal ini dikerjakan dengan pengionan pada udara.  

Pengionan terjadi, yang mana udara dijadikan bersifat konduktif arus, yang 

disusul dengan pemanasan keteremperatur yang tinggi pada benda kerja dan batang 

kawat las.  Hal itu semua terjadi pada saat kontak pertama (hubung pendek). 

Perbedaan suhu busur listrik tergantung pada tempat pengukurannya, 

misalkan pada ujung elektroda bersuhu 3400 oC, tetapi pada benda kerja dapat 

mencapai suhu 4000 oC. Busur listrik arus searah menghasilkan suhu pada kutup (+) 

positif 400 oC– 600 oC lebih tinggi dari pada kutup (-) negatif. 

Hal itulah yang menjadi alasan mengapa kutup positif dipasang pada benda kerja. 

Dengan arus bolak-balik, temperatur busur listrik pada benda kerja juga lebih tinggi 

dari pada ujung elektrodanya. 

Faktor lain yang penting ialah panjangnya busur listrik adalah sangat muda untuk 

mengelas dengan busur listrik yang pendek dari pada menggunakan busur listrik 

yang panjang.  

 

Gambar  35.  Busur Las. 

1. Inti kawat    2. Selaput elektroda. 

3. Busur listrik.   4. Busur Api 

5. Hasil lasan.   6. Tetesan logam dan terak 

7. Cairan las.   8. Terak las  

 9.    Percikan las.   10. Gas pelindung 
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11. Kawat las .   12. Penetrasi las 

Terak penutup. 

Dalam suatu proses pengelasan ; oleh energi listrik dibangkitkan energi panas yang 

tinggi ; menyebabkan kawat las dan pebalutnya meleleh pada saat yang bersamaan ; 

melalui busur listrik cairan itu mengalir dari ujung elektroda ke benda kerja ; 

akibatnya kawat las bersatu dengan benda kerja ; sedang pembalutnya karena 

mempunyai berat jenis yng ringan akan mengapung diatas logam cairnya dan setelah 

dingin membeku membentuk terak penutup diatas permukaan kampuh las. 

Dalam hal ini ; terak penutup yang di bentuk oleh pembalut mempunyai beberapa 

fungsi, sebagai berikut :  

1. menyelubungi busur listrik untuk melindungi cairan baj yang menetes melalui 

busur ke benda kerja. 

2. menghilangkan oksida-oksida logam yang tak di kehendaki dari kolambesi 

cair (O2 & N2 ). 

3. perlambatan pada pembekuan dan pendinginan besi cair ; yang berguna 

untuk :                                                                                                                                                                                  

a. memisahkan gas-gas yang diserap. 

b. Suatu kristalisasi struktur baja yang mana meperbaiki sifat-sifat pisiknya. 

c. Pembentukan permukaan kampuh las yang bermutu baik. 

 

V. 3.  Sudut Pengelasan Yang Benar. 

 

   

 

Gambar  36.  Sudut pengelasan diatas kepala / overhead (4G). 
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Gambar 37.  Sudut pengelasan horisontal (2G). 

 

 

        
 

Gambar  38.  Sudut pengelasan vertikal (3G). 

 

 
 

Gambar 39.  Sudut pengelasan datar plat (1G). 
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Tabel  5. Posisi dan sudut pengelasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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BAB  VI 

JOB  PRAKTEK  SMAW 

 

VI. 1.  Membuat Rigi-Rigi Las 

GAMBAR KERJA 1 . 

 

 

 

Material:  

- Baja Karbon Rendah ( 300 Cm x 150 Cm x 10 Cm ) x 2 plat. 

- Pengelasan Tali las (Metode Zig-zag, Segi Tiga dan Melingkar) 

- Elektroda AWS E 7016, ø 2,6 mm.  

 

2. Langkah kerja  

 Gunakan Alat Pelindung Diri (APD).  

 Persiapkan bahan sesuai ukuran  

 Buat garis untuk panduan dalam pembuatan rigirigi.   

 Pada penyalaan busur pertama, awal pengelasan mundur kira-kira 5 mm.  

 Bersihkan benda kerja dari terak dan percikan-percikan logam (spatter).  

 Siap untuk dievaluasi oleh pengajar. 
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3. Pengamatan proses  

No.  Aspek Yang Diamati  Kriteria  
Cek List  

Benar  Salah  

1  Penggunaan alat  

perlindungan diri  

- Helm/topeng las, kaca  

10-11  

- Pakaian kerja, safety shoes  

- Apron, sarung tangan  

    

2  Proses Pengelasan  - SMAW      

3  Polaritas  - DCEP / DCRP      

4  Jenis elektroda  - AWS E6013      

5  Diameter elektroda  -  2,6 mm      

6  Besar arus  - 60 – 90 A      

7  Sudut elektroda  - 90o / 70o  - 80o      

8  Gerakan elektroda  - Lurus      

9  Alat pembersih hasil 

lasan  

- Palu cipping dan sikat baja      

  

  

4. Pemeriksaan hasil  

No.  Aspek Yang Diukur  Kriteria   Score   

Score 
Min.  
Lulus  

4  3  2  1  

1  Lebar deposit las  - 6 mm,  1 mm          2  

2  Tinggi deposit las  - 2 mm,  0.5 mm          2  

3  Simpangan kelurusan 

deposit las  

- Maksimum 3o          2  

4  Beda permukaan  - Maksimum 1 mm          2  

5  Kebersihan  - Bebas terak  

- Bebas Splatter  

        2  
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 VI. 2.  Menyambung Dua Buah Plat Sambungan Tumpul 1G – SMAW 

GAMBAR KERJA 2. 

 

 

Material:  

- Baja Karbon Rendah ( 300 Cm x 100 Cm x 10 Cm ) x 2 plat. 

- Pengelasan SambunganTumpul (Butt Joint) 

- Penyambungan 1G ( 1Pass Root ; 3 Pass Fill ; 2 Pas Cup) 

 - Elektroda AWS E 7016, ø 2,6 mm. (las akar dan isi dan isi) 

- Elektroda AWS E 7018, ø 3,2 mm. (Las Penutup) 

 

2. Langkah kerja  

 Atur besarnya arus serta diameter elektroda yang akan digunakan.   

 Atur benda kerja diatas meja dengan celah atau gap 1.5 s/d 2 mm. Kemudian 

lakukan pengelasan ikat pada kedua ujungnya.  

 Lakukan pengelasan sambungan tumpul dengan gerakan elektroda lurus dan 

memperhatikan pada tinggi elektroda terhadap material dan kecepatan penarikan.   

 Bersihkan terak dan percikan logan dari seluruh permukaan benda kerja, 

kemudian benda kerja dibalik dan bersihkan terak yang ada dalam celah /gap.  
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 Setelah selesai bersihkan benda kerja dari terak dan percikan-percikan logam 

(spatter). Siap untuk dievaluasi oleh pengajar. 

3. Pengamatan proses  

No.  Aspek Yang Diamati  Kriteria  
Cek List  

Benar  Salah  

1  Penggunaan alat  

perlindungan diri  

- Helm/topeng las, kaca  

10-11  

- Pakaian kerja, safety shoes  

- Apron, sarung tangan  

    

2  Proses Pengelasan  - SMAW      

3  Polaritas  - DCEP / DCRP      

4  Jenis elektroda  - AWS E6013      

5  Diameter elektroda  - 2,6 mm      

6  Besar arus  - 60 – 90 A      

7  Sudut elektroda  - 90o / 70o  - 80o      

8  Gerakan elektroda  - Lurus       

9  Alat pembersih hasil lasan  - Palu cipping dan sikat baja      

  

4. Pemeriksaan hasil  

No.  Aspek Yang Diukur  Kriteria   Score   

Score 
Min.  
Lulus  

4  3  2  1  

1  Lebar deposit las      - 8  1          2  

2  Tinggi deposit las      - 1,5  0,5          2  

3  Sambungan las  - Rata  0,5          2  

4  Beda permukaan las  - 0  0,5          2  

5  Perubahan bentuk  - Rata 0 2,5o          2  

6  Kebersihan  - Bebas terak  

- Bebas Splatter  

        2  
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VI. 3.  Sambungan Sudut (Fillet Joint).  3F – SMAW 

GAMBAR KERJA 3. 

 

 

Material: - Baja Karbon Rendah ( 300 Cm x 100 Cm x 10 Cm ) dan  

  ( 300 Cm x 125 Cm x 10 Cm ). 

   - Penyambungan 3F ( 2 Pass ) 

   - Besi Strip tebal 300 mm x 100 mm x lebar 10 mm, 

   - Elektroda AWS E 7016, ø 2,6 mm.  (las isi) 

   - Elektroda AWS E 7018, ø 3,2 mm.  (Las Penutup) 

2. Langkah kerja  

 Atur besarnya arus dan jenis material serta diameter elektroda yang akan 

digunakan.   



 

 
 MODUL PENGELASAN SMAW 

Program Studi Diploma III Teknik Mesin  58 

 

 

 Atur benda kerja dengan posisi yang benar-benar tegak lurus (90o) dan 

rata di atas meja kemudian lakukan pengelasan ikat pada kedua ujung-

ujungnya.  

 Lakukan pengelasan sambungan tumpang dengan gerakan elektroda lurus    

dan sudut elektroda yang tepat.  

 Konsentrasikan perhatian pada sudut elektroda, jarak elektroda terhadap  

material dan kecepatan penarikan.  

 Setelah selesai bersihkan benda kerja dari terak dan percikan-percikan  

  logam (spatter). Siap untuk dievaluasi oleh pengajar.  

 

3. Pengamatan proses  

No.  Aspek Yang Diamati  Kriteria  Cek List  

Benar  Salah  

1  Penggunaan alat 

perlindungan diri  

- Helm/topeng las, kaca  

10-11  

- Pakaian kerja, safety 
shoes  

- Apron, sarung tangan  

    

2  Proses Pengelasan  - SMAW      

3  Polaritas  - DCEP / DCRP      

4  Jenis elektroda  - AWS E6013      

5  Diameter elektroda  - Dia 3,2 mm      

6  Besar arus  - 80 - 120 A      

7  Sudut elektroda  - 45o / 70o  - 80o      

8  Gerakan elektroda  - Lurus   

- Diayun  

    

9  Alat pembersih hasil lasan  - Palu cipping dan sikat 

baja  

    

  

  

  

  



 

 
 MODUL PENGELASAN SMAW 

Program Studi Diploma III Teknik Mesin  59 

 

 

 

4. Pemeriksaan hasil  

No.  Aspek Yang Diukur  Kriteria   Score   Score 
Min.  
Lulus  4  3  2  1  

1  Lebar deposit las      - 9  1          2  

2  Tinggi deposit las      - 6  0,5          2  

3  Sambungan las  - Rata  0,5          2  

4  Beda permukaan 

las  

- 0  0,5          2  

5  Bentuk deposit las  - Rata 0,25          2  

6  Jumlah cacat las   - Maksimal 2 buah          2  

  Undercut  - Kedalaman 0 +0,25  

- Panjang 0+5%  

          

8  Perubahan bentuk  - Rata 0 2,5o          2  

9  Kebersihan  - Bebas terak  

- Bebas Splatter  

        2  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 MODUL PENGELASAN SMAW 

Program Studi Diploma III Teknik Mesin  60 

 

 

 

VI. 4.  Sambungan Pipa.  5G – SMAW 

GAMBAR KERJA 4.   

 

 

 

 

 

Material: - Baja Karbon Rendah ( Diameter 6” x 125 Cm. sch 80) 

   - Penyambungan 5G 

   - Elektroda AWS E 7016, ø 2,6 mm.  (las akar dan las isi ) 

   - Elektroda AWS E 7018, ø 3,2 mm.  (Las Penutup) 

 

2. Langkah kerja  

 Atur besarnya arus dan jenis material serta diameter elektroda yang akan 

digunakan.   
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 Atur benda kerja dengan posisi yang benar-benar horizontal  (180o) dan 

rata di atas meja kemudian lakukan pengelasan ikat pada kedua ujung-

ujungnya.  

 Lakukan pengelasan sambungan pipa dengan gerakan elektroda  

melingkar pipa dan sudut elektroda yang tepat.  

 Konsentrasikan perhatian pada sudut elektroda, jarak elektroda terhadap  

material dan kecepatan penarikan.  

 Setelah selesai bersihkan benda kerja dari terak dan percikan-percikan  

  logam (spatter). Siap untuk dievaluasi oleh pengajar.  

 

3. Pengamatan proses  

No.  Aspek Yang Diamati  Kriteria  Cek List  

Benar  Salah  

1  Penggunaan alat 

perlindungan diri  

- Helm/topeng las, kaca  

10-11  

- Pakaian kerja, safety 
shoes  

- Apron, sarung tangan  

    

2  Proses Pengelasan  - SMAW      

3  Polaritas  - DCEP / DCRP      

4  Jenis elektroda  - AWS E6013      

5  Diameter elektroda  -  3,2 mm      

6  Besar arus  - 80 - 120 A      

7  Sudut elektroda  - 45o / 70o  - 80o      

8  Gerakan elektroda  - Melingkar   

- Diayun  

    

9  Alat pembersih hasil lasan  - Palu cipping dan sikat 

baja  
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4. Pemeriksaan hasil  

No.  Aspek Yang Diukur  Kriteria   Score   Score 
Min.  
Lulus  4  3  2  1  

1  Lebar deposit las      - 9           2  

2  Tinggi deposit las      - 6  0,5          2  

3  Sambungan las  - Rata  0,5          2  

4  Beda permukaan 

las  

- 0  0,5          2  

5  Bentuk deposit las  - Rata 0,25          2  

6  Jumlah cacat las   - Maksimal 2 buah          2  

  Undercut  - Kedalaman 0 +0,25  

- Panjang 0+5%  

          

8  Perubahan bentuk  - Rata 0 2,5o          2  

9  Kebersihan  - Bebas terak  

- Bebas Splatter  

        2  
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