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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1       Korosi 

Korosi terjadi akibat adanya reaksi oksidasi antara material dan 

lingkungan sekitarnya. Korosi merupakan peristiwa yang tidak mungkin dielakan 

dalam kehidupan baik dalam lingkungan industri maupun lingkungan rumah 

tangga. Korosi tidak dapat dicegah, tetapi lajunya dapat dikurangi.  

Pada korosi terjadi reaksi antara ion-ion dan juga antara elektron korosi 

atau perkaratan sangat lazim terjadi pada besi. Karat besi merupakan zat yang 

dihasilkan pada peristiwa korosi, yaitu berupa zat padat bewarna coklat 

kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Hal ini bila dibiarkan dapat membuat 

besi menjadi karat. Dampak terebuat dapat merugikan , contoh nyatanya adalah 

keroposnya jembatan, bodi mobil, ataupun kontruksi yang lainnya. Pada peristiwa 

korosi terjadi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen (udara) mengalami 

reduksi. 

2.1.1 Jenis-jenis Korosi 

Adapun berbagai jenis-jenis korosi mekanisme terjadinya korosi adalah 

sebagai berikut : 

1. Uniform attack (korosi seragam) 

Uniform attack adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat 

reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin 

lama logam makin menipis. Korosi jenis ini biasa terjadi pada pelat baja atau 

profil. 

 

Gambar 2.1 Uniform attack (sumber: Utomo, 2009) 
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2. Pitting corrosion (korosi sumur) 

Adalah korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada satu titik 

atau area yang kecil, korosi sumuran juga termaasuk korosi yang salah satunya 

paling merusak, karena kerusakaanya paling susah di amati bila tidak 

mengunakan alat bantu. 

 

Gambar 2.2 Pitting corrosion (sumber: Utomo, 2009) 

3. Errosion corrosion (korosi erosi) 

Korosi ini terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian yang tajam dan 

kasar, bagian inilah yang sangat mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena 

fluida yang sangat deras dan dapat mengkikis pada logam dan baja 

 

Gambar 2.3 Errosion corrosion (sumber: Utomo, 2009) 
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4. Galvaniscorrosion (korosi galvanis) 

Adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam berbeda 

berkontak secara langsung dalam media korosif 

 

Gambar 2.4 Galvaniscorrosion (sumber: Utomo, 2009) 

5. Stress corrosion (korosi tegangan) 

Adalah proses retak yang memerlukan aksi secara bersamaan dari bahan 

perusak dan berkelanjutan dengan tegangan tarik. Retak korosi tegangan dapat 

terjadi dalam kombinasi dengan pengetasan hidrogen 

 

Gambar 2.5 Stress corrosion (sumber: Utomo, 2009) 

6. Crevice corrosion (korosi celah) 

Korosi yang diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi zat asam. Biasanya 

korosi ini terjadi paa logam yang berdempetan dengan logam lain diantaranya ada 

celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut 

kayu dibanding pada dalam, sehingga bagian dalam lebih anodic dan bagian mulut 

menjadi katodik. 
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Gambar 2.6 Cravice corrosion (sumber: Utomo, 2009) 

 

7. Fatique corrosion (korosi lelah) 

Korosi ini biasanya terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang 

terus berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi 

kelelahan logam, biasanya terjadi pada turbin uap dan propeller kapal. 

 

Gambar 2.7 Fatique corrosion (sumber: Utomo, 2009) 

2.1.2 Faktor-Faktor Lingkungan yang Menyebabkan Korosi 

Beberapa factor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses korosi 

secara umum  diantaranya adalah: 

1. Suhu  

Kenaikan suhu akan mengakibatkan Bertambahnya kecepatan reaksi 

korosi. Hal ini terjadi karena semakin tinggi suhu maka energy kinetic dari 

partikel-partikel yang bereaksi akan meningkat sehingga melampaui besarnya 

energy aktifasi dan akibatnya laju reaksi korosi juga akan semakin cepat, 

begitu juga sebaliknya 

2. Kecepatan air fluida atau air kecepatan pengadukan 

Laju korosi cenderung bertambah jika laju atau aliran kecepatan fluida 

bertambah besar. Hal ini dikarenakan kontak antara zat pereaksi dan logam 
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akan semakin besar sehingga ion-ion logam akan semakin banyak yang 

melepas sehingga logam akan mengalami korosi 

3. Konsentrasi bahan korosif 

Hal ini berhubungan dengan pH atau kesamaan dan kebiasaan suatu 

larutan. Larutan yang bersifat asam sangat korosif terhadap logam dimana 

logam yang berbeda di dalam media larutan asam akan lebih cepat terkorosi 

karena merupakan reaksi anoda. Sedangkan larutan yang bersifat basa akan 

menyebabkan korosi pada reaksi katodanya dikarenakan reaksi katoda selalu 

serentak dengan reaksi anoda 

4. Oksigen 

Adanya oksigen yang terdapat di dalam udara dapat bersentuhan dengan 

permukaan logam yang lembab. Sehingga kemungkinan menjadi korosi 

lebih besar. Di dalam air adaya oksigen menyebabkan korosi 

2.1.3 Dampak Korosi 

 Korosi merupakan proses atau reaksi elektrokimia yang bersifat alamiah 

dan berlangsung spontan, oleh karna itu korosi tidak dapat di cegah atau 

dihentikan sama sekali. Korosi hanya bisa di kendalikan atau di perlambat lajunya 

sehingga memperlambat proses kerusakannya. Banyak sekali dampak yang 

diakibatkan oleh korosi ini, berikut beberapa dampak negative yang bisa di 

timbulkan oleh proses korosi diantaranya adalah: 

a) Patahnya peralatan yang berputar karena korosi, yang merugikan dari segi 

materil dan mengancam keselamatan jiwa. 

b) Pecahnya peralatan bertekanan dan bersuhu tinggi Karena korosi, yang 

selain merusak alat juga membahayakan keselamatan 

c) Hancurnya peralatan karena lapuk oleh korosi sehingga tidak bisa di pakai 

lagi sebagai bahan konstruksi, dan harus diganti dengan yang baru 

d) Bocornya peralatan, seperti : tangka, pipa dan sebagainya sehingga tidak 

bisa berfungsi optimal.  

2.1.4 Laju Korosi 

 Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas 

bahan terhadap waktu. Dalam perhitungan laju korosi, satuan yang biasa 

digunakan adalah mm/th (standar internasional) atau mill/year (mpy, standart 
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british). Maka laju korosi dapat juga dihitung dengan metode kehilangan berat 

atau weight loss (WGL) laju korosi dinyatakan mpy (Milli inch per year). Dengan 

menghitung massa logam yang telah di bersihkan dari oksida dan masa tersebut 

dinyatakan sebagai massa awal lalu di lakukan pada suatu lingkungan yang 

korosif seperti pada air asam selama waktu tertentu. Setelah itu dilakukan 

perhitungan massa kembali dari suatu logam setelah di bersihkan logam tersebut 

dari hail korosi yang terbentuk dan massa tersebut dinyatakan sebagai massa 

akhir. Dengan mengambil beberapa data waktu perendaman dan masa jenis logam 

yang diuji maka di hasilkan suatu laju koros. Persamaan laju korosi dapat 

ditunjukan pada persamaan berikut :  

 Laju korosi (mpy) = 
𝑘 𝑥 𝑤

𝐷 𝑥 𝐴 𝑥 𝑇
  ( www.coursehero.com) 

K = Konstanta (3,45 x 106) (mpy)  

T = Waktu (jam) 

A = Luas permukaan logam (𝑐𝑚2) 

D = Densitas logam (7,805 gr/𝑐𝑚2)   

W = Kehilangan berat (gram) 

2.2 LAS 

 Pengelasan (welding) adalah salah satu teknik penyambungan logam 

dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau 

tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan 

sambungan yang kontinyu. Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam 

kontruksi sangat luas, meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, bejana tekan, , 

pipa saluran dan sebagainya. Disamping untuk pembuatan, proses las dapat juga 

dipergunakan untuk reparasi misalnya untuk mengisi lubang-lubang pada coran. 

Membuat lapisan las pada perkakas mempertebal bagian-bagian yang sudah aus, 

dan macam –macam reparasi lainnya. Pengelasan bukan tujuan utama dari 

kontruksi, tetapi hanya merupakan sarana untuk mencapai ekonomi pembuatan 

yang lebih baik. Karena itu rancangan las dan cara pengelasan harus betul-betul 
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memperhatikan dan memperlihatkan kesesuaian antara sifat-sifat las dengan 

kegunaan kontruksi serta kegunaan disekitarnya. 

2.2.1 Jenis-Jenis Gas yang di Gunakan 

1.  Oksigen 

  Oksigen (O2) adalah gas yang sangat penting untuk pembakaran. Oksigen 

lebih berat dari udara, tidak berbau dan tidak berwarna. 

2. Gas asetilin (C2H2) 

  Gas Asetilen (C2H2) merupakan jenis gas yang banyak digunakan sebagai 

bahan campuran dengan gas oksigen. Jika gas asetilen di gunakan sebagai gas 

pencampur, maka seringkali proses pengelasan disebut dengan las karbit. Gas 

asetilen ini sebenarnya dihasilkan dari reaksi batu kalsium karbida (orang-

orang menyebutnya karbit) dengan air. Jika kalsium karbida ini di siram atau 

di celupkan ke dalam air maka akan terbentuk gas asetilen. Suhu pengelasan 

dengan asetilen dapat mencapai suhu 3100 °C. 

3. Gas LPG (liquefied Petrolium Gas) 

  Gas LPG merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak dan kilang gas 

dengan komponen utama yaitu propana (C3H8) dan butane (C4H10). 

Perbandingan komposisi propane (C3H8): butane (C4H10) =  30:70 pada 

tekanan atmosfer LPG berbentuk gas, tapi untuk kemudahan distribusi LPG 

di ubah fasanya menjadi cair. Suhu pengelasan dengan asetilen dapat  

mencapai suhu 2700 °C. 

2.2.2 Jenis-Jenis Pengelasan 

  Klasifikasi pertama membagi las dalam kelompok las cair, las tekan, las 

patri dan lain-lainnya. Sedangkan klasifikasi yang kedua membedakan adanya 

kelompok-kelompok seperti las listrik, las kimia, las mekanik dan seterusnya. Bila 

diadakan pengklasifikasian yang lebih terperinci lagi, maka kedua klasifikasi 

tersebut diatas dibaur dan akan terbentuk kelompok-kelompok yang banyak. 

Berdasarkan klasifikasi ini pengelasan dapat dibagi dalam tiga kelas utama yaitu : 

1. Pengelasan cair 

Pengelasan Cair adalah sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan 

cara memanaskan bagian yang akan disambung hingga mencair dengan sumber 

panas dari energi listrik atau api dari pembakaran gas baik menggunakan bahan 
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tambah atau tanpa menggunakan bahan tambah (filler/elektroda).  Berikut ini 

contoh las cair : 

A. Las Busur : 

a) Las SMAW 

b) Las argon (GTAW) 

c) Las FCAW 

d) Las GMAW 

B. Las gas 

a) Las OAW 

b) Las Termit 

2. Pengelasan tekan 

Pengelasan tekan adalah  proses pengelasan yang dilakukan dengan cara 

material dipanaskan kemudian ditekan hingga kedua material tersambung 

menjadi satu. Berikut ini contoh las tekan : 

a) Las ledakan 

b) Las gesek 

c) Las tempa 

d) Las tekan gas 

3. Pematrian 

Pematrian adalah cara menyambung dua logam dengan sumber panas 

dengan menggunakan bahan tambah yang mempunyai titik cair lebih rendah, 

pada proses pematrian ini logam induk tidak ikut mencair. Berikut ini contoh 

Pematrian  

a) Soldering 

b) Brazing 

2.2.3 Proses pengelasan 

Proses pengelasan berhubungan dengan lempengan baja yang dibuat dari 

kristal besi dan karbon sesuai struktur mikronya, dengan bentuk dan arah tertentu. 

Sebagian dari lempengan logam tersebut dipanaskan hingga meleleh. Kalau tepi 

lempengan logam itu disatukan, terbentuklah sambungan. Umumnya, pada proses 

pengelasan juga ditambahkan dengan bahan penyambung seperti kawat atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
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batang las. Kalau campuran tersebut sudah dingin, molekul kawat las yang semula 

merupakan bagian lain kini menyatu. 

Proses pengelasan tidak sama dengan menyolder di mana untuk menyolder 

bahan dasar tidak meleleh. Sambungan terjadi dengan melelehkan logam lunak 

misalnya timah, yang meresap ke pori-pori di permukaan bahan yang akan 

disambung. Setelah timah solder dingin maka terjadilah sambungan. Perbedaan 

antara solder keras dan lunak adalah pada suhu kerjanya di mana batas kedua 

proses tersebut ialah pada suhu 450 derajat Celcius. Pada pengelasan, suhu yang 

digunakan jauh lebih tinggi, antara 1500 hingga 1600 derajat Celcius. 

2.2.4 Elektroda 

Elektroda atau kawat las adalah suatu benda yang dipergunakan untuk 

melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan 

menimbulkan busur nyala.  

 Ada standar tertentu yang dipergunakan oleh para pelaku industri pengelasan 

untuk bisa menentukan elektroda yang akan dipakai dan besaran arus listrik 

yang diperlukan. Standar yang dipakai adalah standar yang ditentukan oleh 

AWS (American Welding Society), yang merupakan badan pengelasan resmi 

di Amerika Serikat. Standar yang ditetapkan oleh badan ini telah diakui 

secara luas dan dipergunakan sebagai standar pengelasan di berbagai negara. 

Badan ini mengeluarkan standar yang dinyatakan dengan tanda E XXXX 

yang berarti: 

a) E merujuk pada keterangan kawat las listrik alias elektroda 

b) XX (dua angka pertama) merujuk pada kekuatan tarikan dari 

kawat las yang dinyatakan dalam satuan kilo pound square, inch, 

atau ksi. Satuan ini juga sering dinyatakan dalam lb/in² 

c) X (angka ketiga) merujuk pada posisi yang bisa dilakukan dengan 

elektroda tersebut. Angka 1 menunjukan penggunaan pada semua 

posisi, angka 2 menunjukan bahwa kawat las tersebut dapat di 

pakai pada posisi datar dan horizontal, dan angka 3 menunjukan 

bahwa kawat las tersebut hanya dapat dipakai pada posisi flat saja 

d) X (angka keempat) merujuk pada jenis pelapis dan arus yang 

dipergunakan pada elektroda tersebut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
https://id.wikipedia.org/wiki/Timah
https://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
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  Spesifikasi tersebut berlaku untuk penggunaan pengelasan pada 

Mild Steel sementara untuk spesifikasi atau standar untuk proses 

pengelasan yang lain seperti untuk Low Alloy Steel dan juga untuk 

Stainless Steel memiliki berbagai kode tambahan lagi di belakang kode 

standar yang telah disebutkan diatas. Para pelaku industri pengelasan 

wajib mengetahui dengan persis  yang tercantum pada kotak kemasan 

elektroda yang akan mereka beli sehingga mereka bisa mengetahui 

kegunaan yang spesifik dari elektroda tersebut. 

 Kawat Las Listrik Baja 

 Untuk elektroda yang akan dipergunakan untuk pengelasan baja 

lunak sendiri terdiri atas berbagai jenis tergantung dari material yang 

dipergunakan. Beberapa contoh diantaranya adalah: 

a) Elektroda untuk pengelasan besi tuang yang terbagi lagi atas 

beberapa elektroda yaitu elektroda baja, nikel, elektro 

perunggu, dan elektroda dengan hydrogen rendah 

b) Elektroda untuk alumunium 

c) Elektroda untuk pelapis keras yang bertujuan untuk 

memberikan lapisan yang keras pada material yang di las 

sehingga material tersebut bisa lebih tahan terhadapa berbagai 

hal. Elektroda jenis ini sendiri terbagi atas 3 macam yaitu: 

elektroda tahan aus, elektroda tahan pukulan, dan elektroda 

tahan kikisan  

2.2.5 Efek Sinar Las 

Beberapa hasil penelitian menyebutkan efek samping dari kontak langsung 

dengan sinar las, pada umumnya adalah rasa pedih pada mata dan juga rasa seperti 

ada pasir di kelopak mata. Adapun pertolongan pertamanya adalah dengan obat 

tetes mata ataupun analgesik. 

2.3 Asam 

Asam merupakan bahan yang sangat akrab dan mudah ditemui dalam 

kehidupan kita sehari-hari. Secara umum asam merupakan senyawa kimia bila 

dilarutkan dalam air akan menghasilkan lautan akan pH lebih kecil dari 7. 

Berdasarkan kekuatan aam, asam dibagi menjadi dua yaitu asam kuat dan asam 
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lemah. Contoh asam kuat antara lain: asam klorida (HCL), asam sulfat (𝐻2𝑆𝑂4), 

asam nitrat (HNO3), asam perklorat (HCLO4), asam florida (HF). Sedaangkan 

asam lemah antara lain: asam asetat (CH3COOH), asam fosfat (H3PO4), asam 

sianida (HCL). 

2.3.1 Asam Sulfat 

Asam sulfat pada umumnya digunakan untuk pembersih toilet, pembersih 

logam, cairan batrai, amunisi dan pupuk. Asam sulfat merupakan cairan tidak 

berwarna dan bersifat amat korosif. Asam sulfat sangat korosif dan reaksi hidrasi 

dengann air sangat eksotermis, asam sulfat juga sangat kuat sebagai dehidrator 

dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sifat asam sulfat juga dapat merusak 

benda-benda dari logam, karena logam akan teroksidasi baik dengan asam sulfat 

encer maupun pekat. Bahaya terhadap kesehatan tergantung pada konsentrasi 

larutannya, kurang dari 10% bersifat iritan dan apabila lebih dari 10% bersifat 

korosif. Asam sulfat merupakan bahan yang kimia yang sangat kuat yang bersifat 

korosif yang dapat menyebabkan rasa terbakar sangat parah dan kerusakan 

jaringann ketika kontak dengan kulit atau membran mukosa. 

 

2.4 Baja  

 Baja adalah logam paduan, logam besi yang berfungsi sebagai unsur dasar 

dicampur dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon. Besi dapat 

terbentuk menjadi dua bentuk kristal yaitu Body Center Cubic (BCC) dan Face 

Center Cubic (FCC), tergantung dari tempraturnya ketika ditempa. Dalam 

susunan bentuk BCC, ada atom besi ditengah-tengah kubus atom, dan susunan 

FCC memiliki atom besi disetiap sisi pada enam sisi kubus atom. 

Interaksi alotropi yang terjadi antara logam besi dengan elemen pemadu, seperti 

karbon, yang membuat baja dan besi tuang memiliki ciri khas yang ada pada diri 

mereka. 

2.4.1 Struktur  Baja 

 Baja merupakan paduan antara besi (Fe) dan karbon (C) dengan 

penambahan paduan lainnya. Baja paling banyak digunakan sebagai produk akhir 

seperti komponen otomotif, tranformer listrik dan untuk proses manufaktur 

lainnya seperti proses pembuatan lembaran besi, proses ekstrusi dan lain-lain. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Logam
https://id.wikipedia.org/wiki/Besi
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kristal_kubik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kristal_kubik
https://id.wikipedia.org/wiki/Alotropi
https://id.wikipedia.org/wiki/Besi_tuang


15 
 

 
 

Dasar pemilihan pemakaian baja ini seiring dengan terus berkembangnya industri 

otomotif dan kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, komponen 

permesinan, ban konstruksi dan bidang lainnya terutama didasarkan pada sifat 

mekaniknya jika sifat logam sangat keras sangat sulit dalam pembentukannya. 

Kemampuan pengerasan baja (hardenability) memiliki rentangan yang besar 

sehingga dapat disesuaikan dengan sifat mekanik yang sesuai dengan yang 

diinginkan dari baja itu  

Paduan logam baja karbon rendah yang terdiri besi (Fe) dan unsur-unsur 

karbon (C), Silikon (Si), Mangan (Mn), Phosfor (P) dan unsur lainnya. Salah satu 

tujuan terpenting didalam pengembangan material ialah menentukan apakah 

struktur dan sifat-sifat material optimum, agar daya tahan yang dicapai 

maksimum. Sifat utama baja : 

a. Kekuatan (Power) 

Karakteristik utama yang dimiliki oleh baja adalah kekuatannya. 

Baja mempunyai kuat tarik yang sangat baik. Hal ini membuat baja yang 

diberikan beban akan cenderung mengalami perubahan bentuk 

(deformasi). Perubahan tersebut menyebabkan timbulnya regangan (strain) 

dengan besar sesuai deformasi per satuan panjang. Sedangkan regangan 

menimbulkan terjadinya tegangan (stress) di dalam baja. 

b. Keuletan (Ductility) 

Keuletan ialah kemampuan baja untuk melakukan deformasi 

sebelum terputus. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu regangan 

(strain) yang bersifat permanen sebelum baja terputus. Adapun besar 

keuletan ini berhubungan dengan sifat yang bisa pekerjaan yang bisa 

dilakukan terhadap baja. Untuk mengetahui besar keuletan baja, Anda bisa 

melakukan serangkaian uji coba, terutama uji tarik. 

c. Kekerasan (Hardness) 

Kekerasan ialah ketahanan suatu material terhadap besarnya gaya 

yang bisa menembus permukaannya. Kekerasan ini memegang pengaruh 

yang sangat besar terhadap kekuatan yang dimiliki oleh baja. Uji coba  

http://arafuru.com/material/macam-macam-material-untuk-membuat-sekat-ruangan.html
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kekuatan bisa dilaksanakan menggunakan metode rockwell, brinell, 

ultrasonic, dan lain-lain. 

d. Ketangguhan (Toughness) 

Ketangguhan ialah hubungan antara jumlah energi yang mampu 

diterima oleh baja hingga terputus. Semakin kecil ketangguhan yang 

dimiliki oleh suatu baja, maka karakteristik baja  akan semakin rapuh. 

Baja yang tangguh akan mendukung keselamatan penggunanya. 

Ketangguhan baja bisa diketahui melalui uji coba dengan memberikan 

pukulan (impact) secara tiba-tiba. 

2.4.2 Klasifikasi Baja 

 Baja Karbon (Carbon Steel) 

Baja karbon atau yang di sebut carbon Steel ialah baja yang terdiri dari 

elemen-elemen yang persentase maksimum selain bajanya sebagai berikut : 

 1.70 % Carbon 

 1.65 % Manganese 

 0.60 % Silicon 

 0.60 % Copper 

Carbon dan manganese ialah bahan pokok untuk meninggikan tegangan (strength) 

dari baja murni. Baja di kategotikan berdasarkan material, adalah dari ingot iron 

(baja bongkah) tanpa carbon sama sekali, sampai cost iron (baja tuang) yang 

mempunyai carbon sekurang-kurangnya 1.70 %. 

1) Jenis jenis baja 

a. Baja karbon rendah 

Baja karbon rendah mengandung karbon antara 0,10 s/d 

0,30. Baja karbon rendah dalam perdagangan di buat dalam plat 

baja, baja strip, dan baja batangan atau profil. 

b. Baja karbon menengah 

Baja karbon menengah mengandung karbon antara 0,30 % 

s/d 0,60 C. Baja karbon ini banyak di gunakan untuk keperluan 

alat-alat perkakas bagian mesin. Berdasarkan jumlah karbon 

yang terkandung dalam baja maka baja karbon ini dapat di 
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gunakan untuk keperluan seperti keperluan industry kendaraan, 

roda gigi, pegas, dan sebagainya. 

c. Baja karbon tinggi 

Baja karbon tinggi mengandung kadar karbon antara 0,60 

% s/d 1,7 % C dan setiap satu ton baja karbon tinggi 

mengandung karbon antara 70 – 130 Kg. Baja ini mempunyai 

tegangan Tarik paling tinggi dan banyak digunakan untuk 

material tools. Salah satu aplikasi dari baja ini adalah dalam 

pembuatan kawat baja dan kabel baja. 

d. Baja paduan rendah 

Baja paduan rendah di klasifikasi dan di bedakan menurut 

unsur paduannya. Baja paduan rendah (low alloy steel) 

tergolong jenis baja karbon yang memiliki tambahan unsur 

paduan seperti nikel, chromium dan molybdenum. Total unsur 

paduannya mencapai 2,07 % - 2,5 % . 

e. Baja paduan tinggi 

Baja paduan tinggi merupakan baja dengan kandungan elemen 

paduan sebesar lebih dari 8 %.  Yang tergolong dalam baja 

paduan tinggi antara lain adalah stainless steel, tool steel, baja 

tahan panas, baja tahan aus dan baja berkekuatan sangat tinggi. 

2) Baja Menurut Bentuknya : 

a. Baja pelat 

b. Baja strip 

c. Baja sheat 

d. Baja pipa 

e. Baja batang profil 

f. Baja beton 

g. Baja si 


