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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Pengelasan 

Mengelas tidak lain merupakan pekerjaan menyambungkan dua 

logam/paduan dengan pemberian panas baik diatas atau dibawah titik cair logam 

tersebut baik dengan atau tanpa tekanan serta ditambah atau tanpa logam pengisi.[5] 

Jadi pengelasan merupakan penggabungan dua logam dengan menggunakan 

peralatan khusus. 

Dalam prosesnya pengelasan dibagi menjadi 3, yaitu fusion welding 

(pengelasan mencair), solid state welding (pengelasan tidak mencair) dan 

soldering/brazing. Oleh karena itu, dalam pengelasan memerlukan peralatan untuk 

mencairkan, memanaskan dan menekankan kedua sisi bagian logam yang ingin 

disambungkan. Peralatan mencair atau pemanas logam dapat didasarkan pada 

penggunaan energi listrik, energi gas atau energi mekanik.[6] 

Dilihat dari segi komersial maupun teknologi, pengelasan merupakan proses 

yang begitu penting karena: 

1. Pengelasan adalah cara penyambungan yang permanen. 

2. Sambungan logam lebih kuat dari pada logam induknya, apabila 

menggunakan logam pengisi yang kekuatannya lebih besar dari pada 

logam induknya.
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3. Pengelasan adalah cara yang paling ekonomis dari segi biaya 

fabrikasi dan penggunaan material. 

4. Pengelasan dapat dilakukan di dalam atau di luar pabrik. 

Meskipun demikian dalam pengelasan ada keterbatasan dan juga kekurangan, 

seperti: 

1. Upah tenaga kerja mahal karena masih menggunakan proses 

pengelasan manual. 

2. Rata-rata menggunakan energi yang besar sehingga berbahaya. 

3. Pengelasan tidak cocok untuk produk yang membutuhkan pelepasan 

atau perakitan karena sifatnya yang permanen. 

4. Adanya cacat yang sulit dideteksi sehingga dapat menimbulkan 

bahaya. Cacat yang terjadi dapat mengurangi kekuatan 

sambungannya.[7] 

Pada logam Aluminium dan paduannya, pengelasan yang dapat digunakan dengan 

dua cara yaitu dengan proses GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) dan GMAW 

(Gas Metal Arc Welding). 

2.2 Proses GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) 

Proses pengelasan ini termasuk dalam pengelasan mencair yang mana 

sebagian logam induk mencair disebabkan pemanasan busur listrik.[6] Proses 

pengelasan GTAW ini adalah busur listrik timbul diantara ujung elektroda dan 

permukaan benda kerja. Prinsip dasar dalam proses GTAW adalah menggunakan 

gas seperti Argon dan Helium sebagai gas pelindung. 
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Proses GTAW elektrodanya terbuat dari Wolfram (Tungsten) yang mana 

tidak ikut menjadi cair. Untuk penyuplaian logam las dibuthkan kawat las (logam 

pengisi/filler metal) yang diberi secara manual. Skema Proses GTAW atau TIG 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Skema Proses GTAW [6] 

 

2.3 Proses GMAW (Gas Metal Arc Welding) 

Prinsip dasar dari proses GMAW dengan mencairkan sambungan logam 

induk dan juga elektroda yang akan membeku dan membentuk logam las. Proses 

pengelasan ini dapat disebut dengan pengelasan MIG (Metal Inert Gas). Pada 

pengelasan MIG menggunakan gas pelindung yaitu gas Inert seperti Argon (Ar) 

dan Helium (He). 

Pada proses GMAW jenis pelindung logam las berupa gas yaitu bisa gas Inert 

atau Active. Hasil pengelasan pada proses GMAW tidak terdapat terak karena tidak 

menggunakan fluks. Proses GMAW ini dapat dipakai untuk mengelas baja karbon, 

baja tahan karat atau stainless steel dan juga dapat mengelas logam-logam lain yang 

afinitasnya terhadap oksigen sangat besar seperti Aluminium (Al) dan Titanium 

(Ti).[6] 
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2.4 Metal Inert Gas Welding (MIG) 

Pada pengelasan MIG, kawat elektroda sekaligus menjadi filler metal. Nyala 

busur listrik dari ujung elektroda dilindungi oleh gas Inert. Gas Inert bisa juga 

disebut gas mulia karena gas ini tidak bereaksi hampir semua elemen. Sebagai hasil 

dari perlindungan dengan gas mulia, maka pengelasan MIG bisa menghasilkan hasil 

las-lasan yang baik. Lebih dari itu pelindung gas mulia tadi menjaga weld metal dan 

busurnya dari pengaruh N2, H2 dan O2 sehingga weld metalnya lebih baik.[5]  

Pancaran gas mulia mengisolir busur nyala dari pengaruh udara luar sehingga 

pancaran busur nyala listrik dari kawat elektroda lebih baik. Kebutuhan untuk 

mensuplai tourch MIG ini mulai dari wire electroda, gas mulia, welding 

transformer, wire roll dan feed unit dan contact tube harus terkontrol dengan baik 

agar menghasilkan las-lasan yang baik. Contoh torch pengelasan MIG dapat dilihat 

pada Gambar 2.2 Maka dari itu pengelasan MIG perlu ditunjang dengan unit 

pengontrol elektronik. Pengelasan logam ferrous dan non ferrous bisa dilakukan 

dengan menggunakan pengelasan MIG. Las MIG biasanya bisa dilakukan secara 

otomatik atau semi otomatik menggunakan arus searah (DC) polaritas balik dan 

memakai kawat elektroda berdiameter 1,2 sampai 2,4 mm.[8] 

 

Gambar 2.2 Torch Pengelasan MIG[5] 
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Pada penelitian ini metode pengelasan yang digunakan adalah pengelasan 

GMAW (Gas Metal Arc Welding) dengan menggunakan gas Inert berupa Argon 

(Ar) sebagai gas pelindung sehingga pengelasannya menjadi pengelasan MIG 

(Metal Inert Gas). 

 

2.5 Desain Penyambungan 

Alur las atau bisa disebut juga kampuh las adalah salah satu bagian terpenting 

dalam pengelasan. Kampuh las berguna untuk tempat diisinya kawat las dalam 

penyambungan dua logam pelat saat proses pengelasan. Faktor utama untuk 

pertimbangan dalam pengelasan MIG dari Aluminium adalah ketebalan pelat, 

paduan dan jenis peralatan yang tersedia. Ketebalan pelat salah satunya 

mempengaruhi dalam pembuatan kampuh las. 

Pada desain penyambungan untuk Aluminium ada 3 cara, yaitu Lap Joints, 

Flange Joints dan Butt Joints. Dari tiga jenis ini yang paling baik digunakan adalah 

Butt Joints. Pada dasarnya Butt Joints memiliki tiga tipe yaitu: Notched Butt Joint, 

Single-V Notched Butt Joint dan Double-V Butt Joint.[9] Untuk Notched Butt Joint 

digunakan pada pelat tebal 1,4 mm sampai 4,2 mm. Sudut kampuh bisa dibuat 

dengan ukuran 90º - 120º. Untuk Single-V Notched Butt Joint digunakan pada pelat 

tebal 4,2 mm sampai 6 mm. Sudut kampuh bisa dibuat dengan ukuran 90º - 100º. 

Contoh dapat dilihat pada Gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Penyambungan Dengan Butt Joints[9] 

 

Pada penelitian ini penggunaan desain penyambungan dengan cara Single-V 

Notched Butt Joint sangat cocok untuk digunakan terutama dalam penggunaan 

pengelasan dengan bahan pelat yang tipis. 

 

2.6 Definisi Aluminium 

Aluminium (Al) adalah logam yang ringan dan mempunyai ketahanan korosi 

yang baik terhadap udara, air, oli dan beberapa cairan kimia lainnya. Massa jenis 

Aluminium sekitar 2,7 gr/cm3.[6] Aluminium adalah logam yang sedikit bersifat 

magnet, ulet, lunak, yang menyerupai timah. Aluminium tidak ditemukan dalam 

keadaan metalik tetapi harus diproses melalui elektrolisis dari bijih bauxide.[9] 

Dengan sifat bahan yang istimewa, paduan Aluminium banyak digunakan berbagai 

struktur dalam mengurangi beban suatu konstruksi. 

Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah logam paduan Aluminium. 

Paduan Aluminium ada dua yaitu paduan Aluminium tempa dan paduan 

Aluminium cor. 

2.7 Paduan Aluminium 

Paduan Aluminium dapat bagi menjadi dua menurut cara pengolahan 

produknya. yaitu pengerjaan logam (wrought alloys) dan hasil pengecoran (casting 
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alloys). Pada paduan Aluminium ini memiliki nama yang ditandai dengan empat 

digit angka yang mana menyatakan jenis paduannya. Perbedaan penamaan antara 

wrought alloys dan casting alloys terletak pada adanya titik pemisah yang ada untuk 

Aluminium cor, sedangkan pada paduan Aluminium tempa tidak ada. Penamaan 

dari paduan Aluminium dapat dilihat dalam Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Paduan Aluminium[10] 

 

Pada paduan Aluminium tempa, terdapat paduan yang dapat 

diperlakupanaskan (heat treatable alloys) dan tidak dapat dipelakupanaskan (non-

heat treatable alloys). Yang dapat diperlakupanaskan seperti paduan seri 2XXX, 

4XXX, 6XXX dan 7XXX (paduan I). Sedangkan tidak dapat dipelakupanaskan 

seperti paduan seri 1XXX, 3XXX, 4XXX dan 5XXX (paduan II). Dalam 

pengelasan akan lebih mudah mengelas paduan II dari pada mengelas paduan I.[6] 

Pada penelitian ini, logam paduan Aluminium yang digunakan adalah paduan 

Aluminium tempa. Jenis paduan Aluminium tempa dengan seri 5XXX. Tipe yang 

dipilih untuk penelitian adalah Aluminium A5083. 

2.8 Aluminium A5083 

Aluminium A5083 merupakan Aluminium paduan dengan pemrosesan tempa 

atau bisa disebut wrought alloys. Aluminium ini merupakan Aluminium yang tidak 
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dapat diperlakupanaskan sehingga jenis ini bisa disebut dengan non-heat treatable 

alloys. Karena sifatnya yang tidak dapat diperlakupanaskan maka akan 

memudahkan dalam proses pengelasan. Material ini sangat sering digunakan dalam 

industri perkapalan karena sifat tahan karatnya yang baik. Aluminium jenis ini 

memiliki komposisi 93,1% Al, 0,4% Si, 0,4% Fe, 0,1% Cu, 0,4% Mn, 4,9% Mg, 

0,25% Cr0, 25% Zn, 0,15% Ti dan 0,05% unsur lain.[11] 

Pada penelitian ini Aluminium A5083 yang mana memiliki sifat bagus dan 

juga banyak sekali dipakai dalam dunia industri, maka material Aluminium A5083 

sangat pantas untuk dijadikan bahan penelitian ini. 

 

2.9 Laju Pendinginan 

Struktur mikro pada logam las yang terjadi disebabkan oleh laju pendinginan 

dan juga komposisi kimia bahan.[12] Sehingga akan berpengaruh terhadap sifat 

mekanis dari logam lasan.  

Bagi pelat tebal yang pengelasannya lebih dari 6 layer, maka rumus kecepatan 

pendinginan seperti berikut: 

𝑅 =
2. 𝜋. 𝑘(𝑇𝑐 − 𝑇𝑜)2

𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡
… … … … … (1) 

 

 

Dengan: 

R = kecepatan pendinginan pada garis tengah las (ºC.s-1) 

k = konduktifitas termal (J.mm-1.s-1. ºC-1) 

To = temperatur awal pelat (ºC) 

Tc = temperatur dekat temperatur pearlite atau “nose” dari diagram TTT (ºC) 
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Hnett = masukan panas persatuan panjang (J.mm-1) 

𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡 =
𝜂. 𝐸. 𝐼

𝑣
… … … … … (2) 

Dengan: 

η = efisiensi sumber panas 

E = tegangan (volt) 

I = arus listrik (ampere) 

v = kecepatan pengelasan (mm.s-1) 

Bagi pelat tipis yang pengelasannya kurang dari 4 layer, maka rumus kecepatan 

pendinginannya sebagai berikut: 

𝑅 = 2. 𝜋. 𝑘. 𝜌. 𝐶𝑠. (
ℎ

𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡
)

2

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑜)3 … … … … … (3) 

Dengan: 

h = ketebalan logam dasar (mm) 

ρ.Cs = panas spesifik volumetrik (J.mm-3.ºC-1) 

 

Rumus di atas digunakan untuk kecepatan pendinginan pada center line weld 

(garis tengah las). Untuk mengetahui pelat yang digunakan adalah pelat tebal atau 

tipis, maka perlu pendefinisian dimensi yang disebut dengan the relative plate of 

thicknes (τ). 

𝜏 = ℎ. √
𝜌. 𝐶𝑠. (𝑇𝑐 − 𝑇𝑜)

𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡
… … … … … (4) 

Rumus kecepatan pendinginan pelat tebal dapat digunakan bila τ > 0,75 dan untuk 

pelat tipis dapat digunakan bila τ < 0,75.[13]  
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Pada penelitian ini laju pendinginan sangat penting untuk diketahui agar dapat 

memudahkan dalam penelitian khususnya dalam menganalisa distorsi dan tegangan 

sisa dalam proses pengelasan. 

 

2.10  Perpindahan Panas 

Pada proses pengelasan pasti akan menghasilkan panas yang mana 

membentuk aliran panas. Aliran panas ini akan menentukan hasil kualitas las karena 

dapat mempengaruhi dari struktur mikro, reaksi reduksi/oksidasi, distorsi dan 

tegangan sisa. Pada proses pengelasan terjadi perpindahan panas yang berasal dari 

sumber panas bergerak. Terdapat 3 arah sistem koordinat bergerak dengan sumber 

panas yang terdistribusi ke arah x, y dan z. Contoh pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Sistem koordinat (x, y, z) bergerak dengan sumber panas[14] 

 

Peristiwa ini dapat digambarkan dengan persamaan Rosenthal. Persamaan 

Rosenthal untuk 2 dimensi dapat dipakai untuk menggambarkan perpindahan panas 

las yang terjadi pada pelat tipis sehingga panas yang timbul hanya terdistribusi pada 

arah x dan y saja.[13] Skema perpindahan panas pada pelat tipis dapat dilihat pada 

Gambar 2.5 Persamaan Rosenthal untuk pelat tipis sebagai berikut: 
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2𝜋(𝑇 − 𝑇𝑜)𝑘𝑔

𝑄
= exp (

𝑉𝑥

2𝛼
) 𝐾𝑜 (

𝑉𝑟

2𝛼
) … … … … … (5) 

Dengan: 

T = Temperatur las pada (x,y) (ºC) 

To = Temperatur awal benda kerja (ºC) 

k = Konduktivitas termal benda kerja (J/ms.K) 

g = Tebal benda kerja (m) 

Q = Heat Input 

V = Laju Pengelasan (mm.det-1) 

α = Difusifitas termal benda kerja (m2/s) 

Ko= Fungsi Bessel bisa di dapatkan dari Grafik 2.1 

r = Jarak radial dari sumber panas (𝑥2 + 𝑦2)1/2 [14] 

 

Gambar 2.5 Skema perpindahan panas pada pelat tipis 
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Gambar 2.6 Fungsi Bessel yang dimodifikasi 

 

Pada penelitian ini analisa tentang aliran panas bertujuan untuk mengetahui 

seberapa dari ukuran panas yang dihasilkan dari sebuah pengelasan. Panas yang 

terjadi akan menghasilkan siklus termal yang mana akan mempengaruhi dari segi 

kualitas hasil lasan benda kerja. Panas ini bisa mempengaruhi dari segi distorsi dan 

juga tegangan sisa dari sebuah proses pengelasan. 

 

2.11 Distorsi 

Distorsi adalah perubahan bentuk yang disebabkan oleh panas, salah satunya 

karena proses pengelasan. Karena pemanasan ini akan terjadi pertumbuhan butir 

peregangan dan penyusutan logam yang berlangsung dengan cepat dan juga tidak 

seragam, sehingga membuat perubahan bentuk dan ukuran.[1] Jika distorsi ini 

terjadi akan mengakibatkan permukaan pelat menjadi melengkung ataupun 

bergelombang. Klasifikasi distorsi pada hasil las yaitu : 
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a) Penyusutan tegak lurus garis las (transverse shrinkage) 

Merupakan penyusutan yang terjadi searah dengan garis las. 

b) Penyusutan sudut berupa rotasi terhadap garis las (angular shrinkage) 

Merupakan tertekuknya pelat disekitar daerah sambungan las dan 

mengurangi kelurusan dari bentuk awal sehingga menghasilkan 

simpangan. 

c) Penyusutan searah dengan garis las (longitudinal shrinkage) 

Merupakan distorsi dalam bidang yang melalui garis las dan juga tegak 

lurus dengan pelat. 

 

Gambar 2.7 Jenis distorsi yang dapat terjadi pada pengelasan[15] 

 

Besarnya distorsi tergantung pada lebar dan kedalaman las relative terhadap 

ketebalan pelat jenis sambungan, urutan pengelasan, sifat termal logam, dan 

masukan panas. Contoh distorsi sudut dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.8 Distorsi Sudut Pada Sambungan Butt Joints Untuk Logam Dengan Berbagai 

Ketebalan 

 

Pada penelitian ini dan dengan penjelasan diatas maka distorsi yang terjadi 

dalam pengelasan dapat diketahui. Distorsi sebisa mungkin untuk diminimalisir 

agar dapat mendapatkan hasil yang baik. Karena akan menimbulkan banyak 

kerugian dari banyak aspek. 

 

2.12  Tegangan Sisa 

Tegangan sisa adalah suatu tegangan yang bekerja pada benda kerja setelah 

semua gaya-gaya luar yang bekerja pada benda kerja tersebut dihilangkan.[16] 

Tegangan sisa merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam pengelasan. Banyak 

faktor yang menyebabkan tegangan sisa seperti siklus termal las, sifat bahan, 

ketebalan pelat dan bentuk las. Selama waktu pengelasan berlangsung, bagian yang 

dilas akan menerima panas yang mana selama proses pengelasan berlangsung panas 

yang diterima selalu berubah sehingga distribusi panasnya tidak merata. Dengan 

keadaan yang seperti itu pada bagian yang dilas akan mengalami pertambahan 
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termal sedangkan bagian yang tidak dilas atau yang dingin tidak mengalami 

perubahan sehingga terbentuk penghalang pengembangan yang mengakibatkan 

tegangan sisa. Tegangan sisa dapat menyebabkan penggetasan, berkurangnya 

ketahanan lelah dan menurunnya ketangguhan las.[17] Skema tegangan sisa karena 

penahanan dari luar dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.9  Tegangan Sisa Karena Penahanan Luar Pada Las[16] 

 

Pada penelitian ini tegangan sisa sangat berkaitan dengan panas yang terjadi 

saat proses pengelasan. Tegangan sisa juga berkaitan dengan distorsi. Ketiga hal ini 

sangat berkaitan terhadap hasil dari sebuah proses pengelasan. 

 

2.13  Sifat Mekanis 

Sifat mekanik adalah kemampuan dari benda kerja ketika menerima 

pembebanan tertentu. Sifat mekanik suatu bahan adalah kekuatan tarik, keuletan, 

kekuatan luluh, ketangguhan, ketahanan creep, kekerasan, ketahanan terhadap 

rambat retak, ketahanan aus, ketahanan pada temperatur tinggi.[1] Dilapangan, 

suatu bahan tidak harus memiliki sifat yang bagus seluruhnya. Akan tetapi bisa 

hanya beberapa saja yang mana cocok dengan syarat pemakaiannya.  
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2.8.1 Uji Tarik 

Pada pengujian tarik menghasilkan grafik tegangan regangan yang dapat 

dipakai untuk mendapatkan data regangan, daerah elastis, kekuatan tarik, daerah 

plastis, tegangan luluh, tegangan maksimum dan tegangan patah.[18] 

2.8.2 Uji Kekerasan (Vicker Hardness Test) 

Kekerasan adalah ketahanan material terhadap deformasi plastik atau 

perubahan bentuk yang permanen. Metode Vickers dapat dipakai untuk bahan yang 

sangat keras, bahan yang sangat tipis dan juga pengukuran kekerasannya lebih 

teliti.[19] Prinsip kerja dari pengujian ini yaitu pemberian tekanan pada benda uji 

menggunakan bahan. Rumus HV dapat ditentukan sebagai berikut: 

𝐻𝑉 =
2𝑃 sin(

0
2)

𝑑2
=  

1,854 𝑃

𝑑2
… … … … … (6) 

 

Dimana: 

P = beban yang digunakan (kg) 

d = panjang diagonal rata-rata 

 

Gambar 2.10 Skematis Prinsip Indentasi Dengan Metode Vickers 
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Pada penelitian ini uji kekerasan Vickers sangat baik untuk diterapkan. 

Karena cocok dengan penelitian yang menggunakan bahan material pelat tipis. Dan 

juga memiliki keunggulan yang lebih baik dari uji kekerasan yang lain seperti dari 

segi ketelitian. 

 

2.14  Transient Thermal Tensioning (TTT) 

Proses Transient Thermal telah dikembangkan di Edison Welding Institute 

(EWI) sejak pertengahan tahun 1990. Proses Transient Thermal menggunakan 

prinsip penguatan tegangan termal, dan tidak memerlukan pendinginan 

(quenching), serta proses pemberian panas lokal pada daerah dapat didesain secara 

mekanis untuk proses pengelasan. Proses Transient Thermal merupakan sekitar las 

dengan menggunakan sumber panas bergerak sehingga menghasilkan tegangan 

termal tarik saat pendinginan yang melawan tegangan sisa yang dihasilkan oleh 

proses pengelasan.[20] Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1.10. 

 

Gambar 1.11 Ilustrasi Model Tegangan Sisa Tanpa Transient Thermal dan Dengan 

Transient Thermal[20] 
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Pada uraian diatas, metode TTT sangat baik untuk diterapkan. Namun 

penelitian ini akan menggunakan metode Transient Flame Static Tensioning yang 

mana ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dari pada dengan metode 

sebelumnya. 

 

2.15  Penelitian Terdahulu 

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang analisa pengelasan 

menggunakan metode thermal tensioning. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Naser dkk (2004) yaitu dalam penelitian tentang Variasi Tegangan Transient 

Thermal Terhadap Hasil Tegangan Sisa Pada Pelat Tipis Saat Proses Pengelasan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitiannya adalah baja ringan (mild steel). 

Penelitiannya menyatakan bahwa tegangan tarik sisa yang tinggi mencapai batas 

hasil pada suhu kamar yang dihasilkan dekat dengan garis las setelah pendinginan 

pelat. Dan juga ditemukan bahwa ada siklus termal yang menyebabkan distribusi 

tegangan sisa sepanjang setiap bagian melintang adalah sama kecuali pada 

ujungnya.[21] 

Kemudian penelitian juga pernah dilakukan oleh Ismail dkk (2016) dengan 

judul penelitian Analisis Termal Pada Sambungan Las Paduan Aluminium Dalam 

Pengelasan Busur Logam Gas. Material yang digunakan adalah Aluminium paduan 

seri  AA 6061. Pada penelitiannya menyatakan bahwa tegangan busur dan 

kecepatan pengelasan berpengaruh signifikan terhadap distribusi temperatur, 

ukuran dan bentuk lasan dan geometri manik las. Masukan panas kolam las 

ditransfer cepat, pertama dalam arah ketebalan lembaran dan kemudian ke dalam 

arah lebar untuk mencapai distribusi seragam.[22] 
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Penelitian juga dilakukan oleh Zhang dkk (2011) yaitu tentang Model 

Transient Thermal Untuk Pengelasan FSW Pada Pengaruh Kondisi Las. Bahan 

yang digunakan adalah Aluminium paduan dengan seri 6061-T651. Dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pembangkitan panas meningkat dengan 

meningkatkan semua parameter, yaitu tingkat rotasi, kecepatan maju, diameter 

bahu dan diameter pin. Masukan panas pengelasan meningkat dengan 

meningkatkan laju rotasi, diameter bahu dan diameter pin. Tetapi menurun dengan 

cepat dengan meningkatkan kecepatan maju.[23] 


