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Besi baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa

elemen lainnya, termasuk karbon. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar

antara 0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Elemen berikut ini selalu ada

dalam baja: karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian

kecil oksigen, nitrogen dan aluminium. Selain itu, ada elemen lain yang

ditambahkan untuk membedakan karakteristik antara beberapa jenis baja

diantaranya:

mangan, nikel, krom, molybdenum, boron, titanium, vanadium dan niobium.

Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai

jenis kualitas baja bisa didapatkan. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai

unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal

lattice) atom besi. Baja karbon ini dikenal sebagai baja hitam karena berwarna

hitam, banyak digunakan untuk peralatan pertanian misalnya sabit dan cangkul.

Penambahan kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan

(hardness) dan kekuatan tariknya (tensile strength), namun di sisi lain

membuatnya menjadi getas (brittle) serta menurunkan keuletannya (ductility).

Meskipun baja sebelumnya telah diproduksi oleh pandai besi selama ribuan tahun,

penggunaannya menjadi semakin bertambah ketika metode produksi yang lebih

efisien ditemukan pada abad ke-17. Dengan penemuan proses Bessemer di

pertengahan abad ke-19, baja menjadi material produksi massal yang membuat

harga produksinya menjadi lebih murah. Saat ini, baja merupakan salah satu

material paling umum di dunia, dengan produksi lebih dari 1,3 miliar ton tiap

tahunnya. Baja merupakan komponen utama pada bangunan, infrastruktur, kapal,

mobil, mesin, perkakas, dan senjata. Baja modern secara umum diklasifikasikan

berdasarkan kualitasnya oleh beberapa lembaga-lembaga standar.

Karakteristik besi

Besi dapat ditemukan pada bagian kerak bumi hanya dalam bentuk bijih, biasanya

dalam bentuk besi oksida seperti magnetit dan hematit. besi diekstraksi dari bijih

besi dengan menghilangkan atom oksigen dan kemudian menggabungkannya

kembali dengan atom lain seperti karbon. Proses ini disebut smelting. Ada
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sejumlah kecil besi yang sudah melalui proses ini pada masa lampau dengan cara

memanaskan bijih yang ditanam pada bara api dan kemudian menggabungkan

kedua logam dengan menempanya palu. Kandungan karbon yang terkandung juga

dapat dikontrol.

Temperatur tinggi pada proses smelting dapat dicapai dengan metode kuno yang

sudah dipakai sejak zaman Tembaga. Karena tingkat oksidasi besi meningkat

sangat cepat diatas suhu 800 °C (1,470 °F), maka harus diperhatikan bahwa proses

smelting harus dilaksanakan pada lingkungan dengan tingkat oksigen rendah.

Proses peleburan akan menghasilkan paduan yang dinamakan baja. Kelebihan

karbon dan pengotor lainnya dapat dihilangkan dengan beberapa proses bertahap.

Beberapa material juga ditambahkan ke campuran besi / karbon untuk

mendapatkan baja dengan karakteristik yang

diinginkan. Nikel dan mangan ditambahkan untuk menambah

kekuatan, krom ditambahkan untuk meningkatkan kekerasan dan titik didih, serta

penambahan vanadium juga menambah kekerasan serta mengurangi

dampak kelelahan logam.

Untuk mencegah korosi, ditambahkan kromium paling sedikit 11% wt sehingga

membentuk oksida yang keras pada permukaan baja; baja ini dikenal

dengan stainless steel (baja anti noda). Tungsten ditambahkan pada

pembentukan cementit, sehingga pada kecepatan quench yang lebih rendah akan

membentuk martensit. Di sisi lain, sulfur, nitrogen, dan fosfor membuat baja

menjadi getas, sehingga elemen ini harus dipisahkan ketika pemrosesan.

Densitas baja bervariasi tergantung dari unsur pembentuknya, namun umumnya

berada di antara 7,750 and 8,050 kg/m3(484 and 503 lb/cu ft), atau 7.75 and

8.05 g/cm3 (4.48 and 4.65 oz/cu in)

Meski dalam rentang konsentrasi campuran yang rendah besi dan karbon

membentuk baja, namun dapat terbentuk berbagai macam struktur metalurgi yang

berbeda dengan sifat yang sangat berbeda pula. Memahami sifat-sifat ini sangat

penting dalam produksi baja. Pada suhu ruangan, bentuk besi yang paling stabil
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adalah struktur body-centered cubic (BCC) yang disebut ferrit atau besi-α. Besi ini

merupakan logam lunak yang hanya dapat melarutkan karbon dalam konsentrasi

kecil, tidak lebih dari 0.021 wt% pada 723 °C (1,333 °F), dan hanya 0.005% pada

0 °C (32 °F). Pada 910 °C besi murni berubah menjadi struktur face-centered

cubic (FCC), yang disebut austenit atau besi-γ. Struktur FCC austenit dapat

melarutkan karbon lebih banyak, sampai 2.1%[5] (karbonnya 38 kali ferrit) pada

1,148 °C (2,098 °F), yang disebut besi tuang (cast iron).

Ketika baja dengan kandungan karbon kurang dari 0,8% dipanaskan, maka

fase austenitic (FCC) campuran mencoba berubah menjadi fase ferrit (BCC),

menghasilkan kelebihan karbon.

Macam-macam peleburan baja

Ada berbagai perlakuan panas yang biasa digunakan pada proses pengolahan baja.

Perlakuan panas yang paling sering digunakan

adalah annealing, quenching, dan tempering. Annealing adalah perlakuan panas

terhadap baja yang dilakukan dengan memanaskan baja hingga temperatur cukup

tinggi untuk membuat baja lunak. Proses ini terjadi dalam tiga tahapan,

pemulihan, rekristalisasi, dan penumbuhan butir. Temperatur yang dibutuhkan

untuk annealing bergantung pada jenis annealing dan kandungan elemen

campuran dalam baja.

Quenching dan tempering awalnya melibatkan pemanasan baja hingga fasanya

berubah menjadi austenit lalu dilakukan pendinginan menggunakan media

pendingin oli atau air. Penurunan temperatur yang tiba-tiba menghasilkan struktur

martensit yang keras dan getas. Baja lalu diproses melalui proses tempering yang

merupakan salah satu jenis dari annealing. Pada proses ini sebagian dari struktur

martensit akan berubah menjadi sementit, atau spheroidite untuk mengurangi

tegangan internal dan cacat dalam baja, sehingga baja lebih ulet dan lebih tahan

terhadap keretakan.

Klasifikasi baja

1. Menurut komposisi kimianya:

a. Baja karbon (carbon steel), dibagi menjadi tiga yaitu :
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1. Baja karbon rendah (low carbon steel) è machine, machinery dan mild steel

 0,05 % – 0,30% C. Sifatnya mudah ditempa dan mudah di mesin. Penggunaannya:

 0,05 % – 0,20 % C : automobile bodies, buildings, pipes, chains, rivets, screws,

nails.

 0,20 % – 0,30 % C : gears, shafts, bolts, forgings, bridges, buildings.

2. Baja karbon menengah (medium carbon steel)

 Kekuatan lebih tinggi daripada baja karbon rendah.

 Sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas, dipotong. Penggunaan:

 0,30 % – 0,40 % C : connecting rods, crank pins, axles.

 0,40 % – 0,50 % C : car axles, crankshafts, rails, boilers, auger bits,

screwdrivers.

 0,50 % – 0,60 % C : hammers dan sledges.

3. Baja karbon tinggi (high carbon steel) –> tool steel

 Sifatnya sulit dibengkokkan, dilas dan dipotong. Kandungan 0,60 % – 1,50 %

C Penggunaan :

 screw drivers, blacksmiths hummers, tables knives, screws, hammers, vise

jaws, knives, drills. tools for turning brass and wood, reamers, tools for turning

hard metals, saws for cutting steel, wire drawing dies, fine cutters.

b. Baja paduan (alloy steel)

Tujuan dilakukan penambahan unsur yaitu:

1. Untuk menaikkan sifat mekanik baja (kekerasan, keliatan, kekuatan tarik dan

sebagainya)

2. Untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah

3. Untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia (oksidasi dan reduksi)

4. Untuk membuat sifat-sifat spesial

Baja paduan yang diklasifikasikan menurut kadar karbonnya dibagi menjadi:

1. Low alloy steel, jika elemen paduannya ≤ 2,5 %

2. Medium alloy steel, jika elemen paduannya 2,5 – 10 %

3. High alloy steel, jika elemen paduannya > 10 %
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Selain itu baja paduan dibagi menjadi dua golongan yaitu baja campuran khusus

(special alloy steel) dan high speed steel.

 Baja Paduan Khusus (special alloy steel)

Baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nikel, chromium,

manganese, molybdenum, tungsten dan vanadium. Dengan menambahkan logam

tersebut ke dalam baja maka baja paduan tersebut akan merubah sifat-sifat

mekanik dan kimianya seperti menjadi lebih keras, kuat dan ulet bila

dibandingkan terhadap baja karbon (carbon steel).

 High Speed Steel (HSS) è Self Hardening Steel

Kandungan karbon : 0,70 % – 1,50 %. Penggunaan membuat alat-alat

potong seperti drills, reamers, countersinks, lathe tool bits dan milling cutters.

Disebut High Speed Steel karena alat potong yang dibuat dengan material tersebut

dapat dioperasikan dua kali lebih cepat dibanding dengan carbon steel.

Sedangkan harga dari HSS besarnya dua sampai empat kali daripada carbon steel.

Baja Paduan dengan Sifat Khusus

1. Baja Tahan Karat (Stainless Steel)

Sifatnya antara lain:

 Memiliki daya tahan yang baik terhadap panas, karat dan goresan/gesekan

 Tahan temperature rendah maupun tinggi

 Memiliki kekuatan besar dengan massa yang kecil

 Keras, liat, densitasnya besar dan permukaannya tahan aus

 Tahan terhadap oksidasi

 Kuat dan dapat ditempa

 Mudah dibersihkan

 Mengkilat dan tampak menarik

2. High Strength Low Alloy Steel (HSLS)

Sifat dari HSLA adalah memiliki tensile strength yang tinggi, anti bocor, tahan

terhadap abrasi, mudah dibentuk, tahan terhadap korosi, ulet, sifat mampu mesin

yang baik dan sifat mampu las yang tinggi (weldability). Untuk mendapatkan

sifat-sifat di atas maka baja ini diproses secara khusus dengan menambahkan
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unsur-unsur seperti: tembaga (Cu), nikel (Ni), Chromium (Cr), Molybdenum

(Mo), Vanadium (Va) dan Columbium.

3. Baja Perkakas (Tool Steel)

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh baja perkakas adalah tahan pakai, tajam atau

mudah diasah, tahan panas, kuat dan ulet.

Kelompok dari tool steel berdasarkan unsur paduan dan proses pengerjaan panas

yang diberikan antara lain:

1. Later hardening atau carbon tool steel (ditandai dengan tipe W oleh AISI), Shock

resisting (Tipe S), memiliki sifat kuat dan ulet dan tahan terhadap beban kejut dan

repeat loading. Banyak dipakai untuk pahat, palu dan pisau.

2. Cool work tool steel, diperoleh dengan proses hardening dengan pendinginan

yang berbeda-beda. Tipe O dijelaskan dengan mendinginkan pada minyak

sedangkan tipe A dan D didinginkan di udara.

3. Hot Work Steel (tipe H), mula-mula dipanaskan hingga (300 – 500) ºC dan

didinginkan perlahan-lahan, karena baja ini banyak mengandung tungsten dan

molybdenum sehingga sifatnya keras.

4. High speed steel (tipe T dan M), merupakan hasil paduan baja dengan tungsten

dan molybdenum tanpa dilunakkan. Dengan sifatnya yang tidak mudah tumpul

dan tahan panas tetapi tidak tahan kejut.

5. Campuran carbon-tungsten (tipe F), sifatnya adalah keras tapi tidak tahan aus dan

tidak cocok untuk beban dinamis serta untuk pemakaian pada temperatur tinggi.

Klasifikasi lain antara lain :

a. Menurut penggunaannya:

 Baja konstruksi (structural steel), mengandung karbon kurang dari 0,7 % C.

 Baja perkakas (tool steel), mengandung karbon lebih dari 0,7 % C.

b. Baja dengan sifat fisik dan kimia khusus:

 Baja tahan garam (acid-resisting steel)

 Baja tahan panas (heat resistant steel)

 Baja tanpa sisik (non scaling steel)

 Electric steel
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 Magnetic steel

 Non magnetic steel

 Baja tahan pakai (wear resisting steel)

 Baja tahan karat/korosi

Dengan mengkombinasikan dua klasifikasi baja menurut kegunaan dan komposisi

kimia maka diperoleh lima kelompok baja yaitu:

1. Baja karbon konstruksi (carbon structural steel)

2. Baja karbon perkakas (carbon tool steel)

3. Baja paduan konstruksi (Alloyed structural steel)

4. Baja paduan perkakas (Alloyed tool steel)

5. Baja konstruksi paduan tinggi (Highly alloy structural steel)

Selain itu baja juga diklasifisikan menurut kualitas:

1. Baja kualitas biasa

2. Baja kualitas baik

3. Baja kualitas tinggi

SIFAT-SIFAT FISIK DAN MEKANIS BAJA

Sifat baja pada umumnya terdiri dari sifat fisik dan sifat mekanis.

Sifat fisik meliputi : berat, berat jenis, daya hantar panas dan konduktivitas

listrik. Baja dapat berubah sifatnya karena adanya pengaruh beban dan panas.

Sifat mekanis adalah kemampuan bahan tersebut memberikan perlawanan

apabila diberikan beban pada bahan tersebut. Atau dapat dikatakan sifat mekanis

adalah kekuatan bahan didalam memikul beban yang berasal dari luar. Sifat

mekanis pada baja meliputi :

a. Kekuatan.

Sifat penting pada baja adalah kuat tarik. Pada saat baja diberi beban, maka baja

akan cenderung mengalami deformasi/perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini

akan menimbulkan regangan/strain, yaitu sebesar terjadinya deformasi tiap satuan

panjangnya.
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Akibat regangan tersebut, didalam baja terjadi tegangan/stress sebesar,

Dimana P = beban yang membebani baja, dan A = luas penampang baja.

Pada waktu baja diberi beban, maka terjadi regangan. Pada waktu terjadi regangan

awal, dimana baja belum sampai berubah bentuknya dan bila beban yang

menyababkan regangan tadi dilepas, maka baja akan kembali ke bentuk semula.

Regangan ini disebut dengan regangan elastis karena sifat bahan masih elastis.

Perbandingan antara tegangan dengan regangan dalam keadaan elastis disebut

dengan “Modulus Elastisitas/Modulus Young”

Ada 3 jenis tegangan yang terjadi pada baja, yaitu :

- tegangan , dimana baja masih dalam keadaan elastis

- tegangan leleh, dimana baja mulai rusak/leleh

- tegangan plastis, tegangan maksimum baja, dimana baja mencapai kekuatan

maksimum.

b. Keuletan (ductility),

Kemampuan baja untuk berdeformasi sebelum baja putus. Keuletan ini

berhubungan dengan besarnya regangan/strain yang permanen sebelum baja

putus. Keuletan ini juga berhubungan dengan sifat dapat dikerjakan pada baja.

Cara ujinya berupa uji tarik.

c. Kekerasan, adalah ketahanan baja terhadap besarnya gaya yang dapat

menembus permukaan baja. Cara ujinya dengan kekerasan Brinell, Rockwell,

ultrasonic,dll

d. Ketangguhan (toughness), adalah hubungan antara jumlah energi yang dapat

diserap oleh baja sampai baja tersebut putus. Semakin kecil energi yang diserap

oleh baja, maka baja tersebut makin rapuh dan makin kecil ketangguhannya. Cara

ujinya dengan cara memeberi pukulan mendadak (impact/pukul takik)

Baja pada bangunan
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Baja kian banyak digunakan sebagai struktur utama bangunan dan jembatan-

jembatan.Bahkan baja juga bisa digunakan sebagai material pembangunan untuk

rumah.Sistem Konstruksi Baja WF merupakan material yang memiliki sifat

struktural yang sangat baik sehingga pada akhir tahun 1900, mulai menggunakan

Baja WF sebagai bahan struktural (Konstruksi), saat itu metode pengolahan Baja

WF yang murah dikembangkan dalam skala besar. Sifat Baja WF memiliki

kekuatan tinggi dan kuat pada kekuatan tarik mauoun tekan dan oleh karena itu

Baja WF menjadi elemen struktur yang memiliki batas yang sempurna akan

menahan jenis beban tarik aksial, tekan aksial, dan lentur dengan fasilitas serupa

dalam pembangunan strukturnya. Kepadatan tinggi Baja WF , tetapi rasio berat

antara kekuatan komponen Baja WF juga tinggi sehingga tidak terlalu berat dalam

kaitannya dengan kapasitas muat beban, memastikan selama bentuk struktur

(konstruksi) yang digunakan yang bahan yang digunakan secara efisien.

Jenis struktur baja yang sering kali diterapkan sebagai struktur bangunan terdiri

dari beberapa macam.

Apa sajakah itu?

1. Tipe Rangka (Frame Structure)

Tipe rangka terdiri dari beberapa batang baja yang saling memperkuat satu sama

lain. Batang baja tersebut antara lain batang tarik, batang belok, dan batang yang

mendapat kombinasi beban lentur dengan beban aksial. Banyak konstruksi

bangunan yang menggunakan struktur tipe rangka ini. Contoh bangunan yang

menggunakan tipe rangka adalah jembatan, struktur atap, pergudangan, bangunan

pabrik, BTS operator seluler, tower transmisi listrik, dan lain-lain. Salah satu

bangunan terkenal yang menggunakan struktur baja tipe rangka adalah Menara

Eiffel di Paris, Perancis.

2. Tipe Cangkang (Shell-Type Structure)

Pada tipe cangkang ini, tegangan utamanya berupa tarikan. Selain untuk melayani

fungsi bangunan, struktur tipe cangkang atau kubahnya juga bertindak untuk

menahan beban. Biasanya penggunaan struktur tipe cangkang dikombinasikan

dengan struktur tipe rangka. Untuk melihat benda yang kerjanya seperti tipe
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cangkang ini dapat kita lihat tangki air atau bejana. Sedangkan penerapan

bangunan yang menggunakan tipe cangkang adalah bangunan yang membutuhkan

kubah di bagian atasnya seperti gelora atau stadion. Contonya adalah Sapporo

Dome yang menggunakan struktur tipe cangkang di bagian atapnya.

3. Tipe Suspensi (Suspension Type Structure)

Elemen utama pada struktur baja tipe suspensi adalah keberadaan kabel tarik.

Elemen tarik ini terbukti paling efisien untuk menahan beban sehingga bangunan

dengan struktur tipe suspensi ini semakin banyak digunakan. Salah satu contoh

pemanfaatan tipe suspensi ini adalah pada penggunaan kabel baja pada jembatan.

Sistem konstruksi baja memiliki beberapa keunggulan dibandingkan struktur

beton bangunan, termasuk:

•sistem konstruksi baja memiliki berbagai jenis estetika dan terlihat modern

Dimensi

• sistem konstruksi baja lebih kecil dari sistem konstruksi beton

• Bekerja dengan struktur baja tidak memerlukan perancah sebagai struktur beton,

kecuali untuk beton

kerja / minor tambahan

• sistem konstruksi baja dapat dibuat dengan relatif lebih cepat

Baja tersedia dalam berbagai bentuk cross-sectional sering dikenal sebagai profil.

Berdasarkan cara pembentukan penampang profil baja, yang dikenal sebagai dua

jenis baja, yaitu canai panas dan dingin digulung item. Ketik dibentuk bagian

linting panas (digulung) dalam kondisi hangat, sementara dingin bagian digulung

jenis baja yang dibentuk dalam kondisi dingin. Contoh profil baja untuk setiap

jenis baja:

Bangunan yang terbuat dari daya tahan konstruksi baja dan biasanya memiliki

kekuatan yang cukup besar. Biasanya dalam menciptakan desain menggunakan

baja mengacu pada American Institute of Steel Construction (AISC) sebagai

filosofi produksi dan didasarkan pada ambang batas (negara terbatas). Desain

konstruksi harus mampu keunggulan dalam hal perubahan prinsip struktur-fungsi
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yang disebabkan oleh penyederhanaan berlebihan dalam analisis struktur dan

variasi dalam prosedur konstruksi.

Insinyur sipil, konstruksi baja yang dirancang untuk menjamin keamanan

kemungkinan bahwa sedang berlangsung berlebihan (berlebihan) bangunan dalam

jangka panjang dapat membahayakan diasuransikan. Selain itu, juga harus

diperhitungkan kemungkinan resistensi atau kekuatan yang lebih rendah

perhitungan Iran di atas kertas (understrenght). Secara umum, masalah yang salah

“Itu terjadi pada batang, atau membuat konstruksi itu sendiri.

Kesalahan dalam perhitungan konstruksi baja, pembangun atau orang-orang yang

membangun rumahdan bangunan dari volume material dihitung struktur, terutama

komponen penting yang membuatnya sebagai kolom, balok, purlins, bahan pelat,

batang dasi, angina hipotek (bracing ) untuk menghindari jarum keras (gilirannya

gesper), baut, rangka besi datar dan sudut talang. Sementara komponen lain di

luar makanan pokok adalah balok dasi / sloof dan diperkuat pelat lantai beton.

Untuk kolom biasanya menggunakan baja lebar tepi bahan (WF). Ini adalah profil

shalat pagar baja struktural yang banyak digunakan dalam semua konstruksi baja.

Sebagian besar pengguna kadang- kadang bingung karena profil jenis ini memiliki

beberapa variasi nama, misalnya, sering disebut profil H, HWF, H-beam, IWF

atau I. Beberapa tempat bahkan disebut WH, SH dan MH. Sama dengan kolom,

balok baja juga menggunakan WF. Sementara sabuk cenderung menjadi jenis baja

yang digunakan bahan CNP atau yang biasa disebut sebagai balok purlin, saluran,

C, C-channel, sabuk profil C. Selain itu, CNP baja cradle juga digunakan untuk

menutupi balok atap, bingkai komponen arsitektur, dan untuk melanjutkan ke

dinding sebagai lembaran logam penutup.

Komponen utama dari atas kemudian dihitung sesuai dengan volume gambar

konstruksi baja yang direncanakan kesalahan ketertiban dan kegagalan seperti

membungkuk, kelelahan, retak dan geser, defleksi, getaran, untuk menghindari

deformasi permanen dan patah. Oleh karena itu, beban dan beban perlawanan

prinsip variabel diperhitungkan. Bahkan, agak sulit untuk memiliki analisis yang

komprehensif dari prinsip hal prinsip prinsip pasti Iran dapat mempengaruhi
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pencapaian perbatasan negara. Perhitungan kasar tersebut dapat digunakan untuk

mencegah referensi umum untuk kegagalan konstruksi.

Sebagai bahan bangunan, manfaat baja dalam hal bentuk dan struktur yang solid.

Kedua nilai ini membantu para ahli sipil untuk memprediksi lebih dewasa lanjut

dalam pembangunan baja dengan presisi tinggi dan akurasi. Selain itu, baja

memiliki keuletan yang tinggi, dalam arti bahwa meskipun tarik dan tegangan

tinggi tidak memar atau patah bahan langsung.

Bandingkan dengan kayu. Kelebihan yang dapat mencegah runtuhnya tiba-tiba

bangunan. Ini adalah salah satu aspek keselamatan sholat (keamanan) baja yang

dimiliki dibandingkan bahan lainnya. Dalam hal terjadi gempa besar, konstruksi

baja akan tetap stabil dan tidak jatuh sekaligus. Tidak satu untuk daerah gempa,

penggunaan baja sebagai bahan konstruksi untuk pembangunan perumahan sangat

dianjurkan.

Bentuk-bentuk baja

Bentuk Baja :

1. Baja Pelat

a) Baja berupa pelat, baik pelat lembaran maupun pelat strip dengan tebal antara 3

mm s.d 60 mm.

b) Baja pelat lembaran lebar antara 150 mm s.d 4300 mm dengan panjang 3 s.d 6

meter.

c) Baja pelat setrip biasanya dengan lebar <600 mm dengan panjang 3 s.d 6 meter.

d) Ada yang polos dan ada yang bermotif. Namun untuk konstruksi biasanya

digunakan pelat polos. Sedangkan yang bermotif digunakan untuk lantai bis.

Cabin kapal, dll.

2. Baja Profil

Baja berupa batangan (lonjoran) dengan penampang berprofil dengan bentuk

tertentu dengan panjang pada umumnya 6 meter (namun bisa juga dipesan di

pabrik dengan panjang sampai 15 meter)

3. Baja Beton

Baja yang digunakan untuk penulangan atau pembesian beton (untuk konstruksi

beton). Pada umumnya berbentuk batangan atau lonjoran dengan berbagai macam
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ukuran (dari pabrik 12 meter)

4. Baja Siku

Baja profil berbentuk siku sama kaki yang digunakan untuk penggunaan umum

dengan ukuran lebar kaki mulai 20 mm sampai 200 mm.

Kelebihan Baja Siku :

– Praktis,

– Mudah dalam pengerjaan,

– Dapat dibongkar pasang, dll.

Penggunaan Baja Siku :

– Atap,

– Rak Lemari,

– Sandaran buku,dll

Macam-Macam Dan Jenis Profil Baja

Selamat siang para pembaca sekalian berjumpa lagi dengan saya di blog tentang

bangunan ini,apa kabar kalian semua? semoga semua dalam lindungan tuhan yang

masa esa . Pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita bahas profil dan

Macam-macam Jenis Baja Struktural . ada beberapa jenis baja struktural yang

mungkin kalian semua belum tau . dari pada kelamaan lebih baik langsung kita

bahas disini aja .

 Wide Flange ( WF )
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Baja Wide Flang atau kebanyakan orang baja WF atau baja H-beam ini biasa

digunakan untuk membuat sebuah kolom , balok , tiang pancang , top & bottom

chord member pada truss , composite beam atau coloum , kanti liverkanopi , dan

masih banyak lagi kegunaan nya.

Ada pun istilah lain dalam menyebutkan baja Wide Flange (WF): IWF, WF, H-

Beam, UB, UC, balok H, balok I, balok W.

Ada pun ukuran dari baja WF bisa di liat dalam tabel di bawah ini

 U Channel ( Kanal U , UNP )
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Baja Channel atau UNP ini punya kegunaan yang hampir sama dengan baja WF ,

kecuali untuk kolom jarang baja UNP ini jarang digunakan karena struktur nya

yang mudah mengalami tekukan disetiap sisi nya.

bukan hanya baja WF yang mempunya istilah lain baja UNP jug punya istilah lain

ini lah istilah lain baja UNP: Kanal U, U-channel, Profil U

Ada pun Ukuran baja UNP seperti dalam tabel dibawah ini .

 C Channel ( Kanal C, CNP )

Baja channel C (CNP) Biasa digunakan untuk : purlin (balok dudukan penutup

atap), girts (elemen yang memegang penutup dinding misalnya metal sheet, dll),

member pada truss, rangka komponen arsitektural.

Istilah lain : balok purlin, kanal C, C-channel, profil C
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Ada pun ukuran baja CNP bisa kita lihat pada tabel dibawah ini .

 RHS (Rectangular Hollow Section) – cold formed ( Hollow Persegi )

Baja jenis ini biasa digunakan untuk komponen rangka arsitektural (ceiling,

partisi gipsum, dll), rangka dan support ornamen-ornamen non struktural.

ada pun istilah lain : besi hollow (istilah pasar), profil persegi, profil

Ukuran baja jenis ini bisa kita lihat pada tabel dibawah ini.
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5. SHS (Square Hollow Section) – cold formed ( Hollow Kotak )

Baja ini kegunaan dan istilah lain hampir sama dengan RHS.

Ada pun ukurannya dapat di lihat pada tabel di bawah ini .

6. Steel Pipe ( Pipa Baja, Pipa Hitam, Pipa Galvanis, Pipa Seamless, Pipa Welded)
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Penggunaan : bracing (horizontal dan vertikal), secondary beam (biasanya pada

rangka atap), kolom arsitektural, support komponen arsitektural (biasanya

eksposed, karena bentuknya yang silinder mempunyai nilai artistik) Istilah lain :

steel tube, pipa hitam, pipa galvanis

Besi olahan

1 Besi tempa

Besi Tempa adalah seni besi yang di buat dengan kerajinan tangan yang dilebur

oleh perapian dan ditempa lalu di ukir, Besi Tempa lembut dan ulet, sehingga

Besi tempa memberikan seni besi yang unik, klasik,indah dan artistik seolah-olah

kita kembali kejaman kuno. Penggunaan Besi Tempa di abad 20 mulai

berkembang terutama dekoratif.

Besi Tempa merupakan pilihan tepat untuk pecinta seni untuk rumah idamannya,

sehingga Besi Tempa menambah nilai keindahan desain yang istimewa. Besi

Tempa memiliki daya tarik tersendiri, sehingga baik penghuni rumah ataupun

orang yang melihatnya dapat senantiasa mendapatkan nuansa unik panorama yang

sempurna.

Besi tempa disebut juga besi aduk karena proses peleburannya dilakukan di dalam

dapur aduk. Paduan dasarnya terdiri dari besi murni lebih kurang 99%, karbon

sekitar 0,02% – 0,25%, dan bercampur dengan unser-unser Si, Mn, P, S, dan

sebagainya. Besi ini mempunyai sifat-sifat yang kenyal, keras, tahan karat, dan

mudah dilas.
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Besi tempa banyak digunakan sebagai bahan bake untuk membuat rantai. takal,

kopling, jalan kereta api, juga peralatan yang tahan terhadap guncangan yang

berselang-seling. Tetapi, besi ini diproduksi dalam jumlah yang kecil, karena

biaya operasinya mahal.

1. Proses Pembuatan

Besi tempa diperoleh dengan cars memproses besi kasar dan bahan tambahan

lainnya di dalam kapur aduk. Besi tempa cair yang dihasilkan dari dalam dapur

dibekukan dan dilakukan pengerjaan tempa.

Dapur aduk termasuk jenis dapur nyala yang dilengkapi dengan tungku pembakar.

Bagian dalamnya dilapisi dengan batu tahan api yang terdiri dari Asida besi dan

silika. Bahan dibakar di atas tungku, pangs yang dihasilkan menguap ke atas dan

memanaskan atap dapur, kemudian panasnya dipantulkan, kembali ke atas bahan

bakunya.

Proses pembuatan besi tempa dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tingkat Pencairan

Tingkat pencairan terjadi selama tingkat uji bahan baku dicairkan. Saat itu

sebagian besar unsur mangan dan sedikit unsur silikon dioksidasikan menjadi

terak.

b. Tingkat Pendidihan

Tingkat pendidihan terjadi pads besi yang telah lumen, sebagian pembersihan

ditandai dengan mulai terjadi pereduksian karbon. Karbon yang direduksi

membentuk gas CO dan CO2 yang menyebabkan gas tersebut mendidihkan bahan-

bahan yang dimasukkan ke dalam dapur. Selama dalam tingkat pendidihan terjadi

proses oksidasi antara terak cair dengan besi cairan.

c. Tingkat Penyelesaian

Pada tingkat penyelesaian, besi cair yang telah membeku dibentuk bulat dan

masing-masing beratnya sekitar 30–40 kg. Kemudian, besi ditempa untuk

dijadikan balok-balok besi tempa (ingot) dan didinginkan dalam bak pendinginan.
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Terakhir besi digiling untuk dijadikan batangan besi tempa yang setiap potongnya

disesuaikan dengan standar perdagangan.

Apabila akan membuat besi tempa yang berkualitas baik maka dibentuk

ukurannya sepanjang 6–9 meter. Kemudian dipanaskan kembali pads temperatur

las dan digiling kembali sehingga dihasilkan suatu besi tempa yang berkualitas

baik.

2. Pengaruh Unsur-Unsur Campuran

Adapun unsur campuran yang larut di dalam besi tempa adalah mempunyai

pengaruh sebagai berikut.

a. Unsur Fosfor

Unsur fosfor larut di dalam besi tempa hanya dalam jumlah yang sedikit. Karena,

unsur ini membahayakan besi tempa dan 0,25% fosfor yang larut dalam besi

membuat besi didinginkan secara singkat. Besi yang dicampur dengan unsur

fosfor akan lunak dan mudah dikerjakan pada panas merah, tetapi rapuh dan retak-

retak ketika didinginkan.

b. Unsur Sulfur

Campuran unsur ini dalam besi berakibat sebaliknya dari campuran unsur fosfor.

Sehingga unsur ini amat penting untuk dikeluarkan atau dikontrol jumlahnya di

dalam besi. Proporsi yang sama rendah dengan 0,03% Si menyebabkan besi

dipanaskan secara singkat. Hal itu membuat besi menjadi rapuh dan tidak dapat

dikerjakan pada panas merah walaupun memiliki kualitas yang normal sewaktu

didinginkan.

c. Unsur Silikon

Unsur ini sedikit larut dalam besi dan cenderung membuat besi menjadi rapuh.

Campuran unsur Si sekitar 0,35% yang membuat besi cukup didinginkan secara

singkat dan kurang kuat.
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TABEL 3 KOMPOSISI BEST TEMPA

Komposisi

Persentase (%)

Persente (%)

Kualitas Biasa Kualitas Tinggi

Besi 99,10 – 99,70 99,774

Karbon 0,10 – 0,25 0,081

Silikon – – 0,10 0,104

Fosfor 0,04 – 0,20 0,041

Sulfur 0,02 – 0,10 –

Mangan – – 0,25 –

Produksi besi tempa dilakukan dengan cara memanaskan besi kasar dan bahan-

bahan lainnya sampai mencair. Selama itu unsur karbon direduksi dengan jalan

oksidasi untuk membentuk terak cair yang terletak pada bagian permukaan besi

cair. Proses oksidasi terns berlangsung dan pada waktu itu sebagian kecil terak

tercampur kembali dalam cairan besi. Setelah sebagian besar karbon direduksi,

besi cair dan terak cair dikeluarkan dari dalam dapur. Selanjutnya besi cair

didinginkan dan dikerjakan lebih lanjut untuk dijadikan besi tempa.

Pagar besi

Pagar besi adalah struktur tegak yang dirancang untuk membatasi atau mencegah

gerakan melintasi batas yang dibuatnya dengan bes. Pagar umumnya dibedakan

dengan dinding menurut kekokohan kontruksinya: suatu dinding umumnya

didefinisikan sebagai pembatas yang terbuat dari batu bata atau beton, yang tidak

hanya membatasi gerakan, melainkan juga pandangan (walaupun definisi ini

kadang saling tumpang tindih).

Pagar memiliki beberapa kegunaan, misalnya:

-pagar pertanian untuk melindungi hewan ternak dari pemangsa

-pagar privasi untuk memberikan privasi
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- pagar sementara untuk memberikan keselamatan dan keamanan publik pada

suatu situs konstruksi

-pagar pengaman untuk menghindari pelanggar batas atau pencuri dan mencegah

anak-anak dan hewan peliharaan untuk lari;

-pagar hias, untuk mempercantik tampilan rumah, taman, atau lainnya.

Pagar besi stainless

Bahan baja atau stainless steel merupakan salah satu jenis pagar besi yang paling

banyak dipilih masyarakat untuk dijadikan sebagai pagar rumah yang menghiasi

desain eksterior tampilan rumah. Jenis pagar yang satu ini biasanya memiliki

warna yang mengkilap, yaitu silver sehingga memberikan kesan menarik pada

rumah itu sendiri. Pagar berbahan stainless sangat cocok untuk diaplikasikan pada

rumah modern dan minimalis untuk menciptakan kesan yang lebih indah untuk

dilihat.

Pagar besi lipat

Sesuai namanya, pagar besi lipat merupakan jenis pagar yang didesain dengan

cara dilipat ketika digunakan untuk menghiasi rumah. Pagar besi lipat biasanya

mampu menciptakan kesan tampilan eksterior yang lebih artistik dan menawan.

Model pagar besi yang satu ini terbilang simple. Namun harus diingat bahwa

kualitas besi yang digunakan sebagai material pagar yang satu ini haruslah

terjamin sehingga tidak mudah berkarat akibat hujan dan terpapar sinar matahari.

Pagar besi lipat bisa digunakan untuk model rumah klasik dan juga mewah karena

biasanya dipakai pada rumah berukuran luas.

Pagar besi tempa

Jenis pagar yang satu ini merupakan hasil kreasi besi polos yang sudah diplintir

sehingga membentuk lekukan yang lebih bernilai seni, menarik dan mewah.

Biasanya pagar besi tempa didesain dengan ornamen lain yang mempercantik

tampilan pagar sehingga kesan mewah yang ditampilkan semakin terlihat. Jenis

pagar ini sangat cocok untuk Anda yang mencintai karya seni bernilai tinggi

sekaligus memiliki bengunan rumah yang mewah dan megah karena detail pagar
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yang ditampilkan sangatlah mendukung suasana kemewahan pada bangunan

rumah.

Kanopi

Kehadiran kanopi selain untuk fungsi melindungi, juga menjadi bagian tak

terpisahkan dari keindahan desain sebuah bangunan. Kini beragam model dan

jenis kanopi sudah bisa ditemukan. Bahan pembuat kanopi pun mulai bervariasi,

sehingga mudah dipilih sesuai selera dan kebutuhan seperti bahan genting, bahan

sirap (kayu), vinil, polikarbonat, kain, plastik, dak beton, seng, dan fiber semen.

JENIS ATAP KANOPI CARPORT

1. Polycarbonate

Kanopi carport jenis ini terbuat dari bahan lembaran plastik atau fiber berongga.

Bahan yang seperti itu dapat menyerap dan menahan sinar matahari (UV

Protection) secara optimal. Kanopi berbahan polycarbonate ini dapat bertahan

sampai 10 tahun lamanya. Polycarbonate selain dapat digunakan untuk kanopi

carport, ia juga dapat digunakan untuk aplikasi pada pada partisi, skylight, dan

penutup dari sport hall. Kelebihan yang dimiliki kanopi polycarbonate adalah

lebih kuat, kokoh dan ringan. Selain itu, polycarbonate lebih fleksibel dan tahan

panas. Anda juga dapat dengan mudah menemukan berbagai macam model desain

dengan warna yang beragam.

Ada berbagai macam merk yang menjual jenis kanopi ini, diantaranya : Lexan,

Twinlite, Starlite, Solarflat, Solartuff, Carbolux, Lexan Carboron, GE, Molydex,

X-Lite, dan Cladian Plast.
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2. Zinclaume atau Spandek

Kanopi jenis ini terbuat dari bahan aluminium. Dapat diaplikasikan untuk atap

kanopi, atap rumah bahkan atap pabrik. Zinclaume ini lebih tahan lama

dibandingkan dengan kanopi jenis polycarbonate, jika polycarbonate hanya tahan

selama 10 tahun, zinclaume tahan hingga 30 tahun ke atas. Harganya pun relatif

lebih murah.

Sayangnya, kanopi jenis zinclaume ini terkesan kaku dan tidak memiliki sisi

dekoratif seperti polycarbonate. Oleh sebab itu jenis kanopi ini lebih banyak

dipakai untuk atap-atap gudang dan pabrik.

3. Alderon (UPVC / Unplasticizide Polyvinyl Chloride)

UPVC (Unplasticizide Polyvinyl Chloride) merupakan bahas dasar pembuatan

dari kanopi alderon. Kanopi alderon ini memiliki kontruksi rongga udara twin
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wall yang berfungsi sebagai penahanan panas dan kebisingan suara. Atap kanopi

alderon memiliki kekuatan mencapi 150 kg, sehingga anda tidak perlu khawatir

mengenai keretakan, pecah, dan kebocoran. Jenis kanopi ini bahkan dapat anda

pijak. Dibandingkan dengan 2 jenis kanopi diatas, jenis alderonlah yang paling

kuat. Sayangnya, kanopi alderon dijual dengan harga relatif mahal.

4. Onduline

Atap kanopi jenis ini telah banyak digunakan masyarakat. Karakteristik kanopi

jenis onduline memang sangat cocok untuk berbagai jenis keperluan, bahkan

kanopi ini dapat anda gunakan sebagai atap rumah. Kanopi ini memiliki berbagai

macam varian warna, yakni black, brown, red, dan green.

Kanopi onduline dapat menyerap kebisingan suara yang timbul akibat air hujan

sehingga menciptakan rasa nyaman pada lingkungan yang berada di bawahnya.

Selain itu, ia memiliki ketahanan pada angin sampai kecepatan 120 mph (192,12

km/h) tahan terhadap angin topan. Dan kekuatannya menampung beban sampai

0.9 ton/m2 cocok untuk lingkungan yang bermusim salju.

Bahan-bahan alami yang digunakan onduline mampu memberikan jaminan tanpa

adanya karat, korosi dan kerapuhan meskipun sudah berpuluh-puluh tahun. Oleh

karena itu, jenis kanopi onduline lah yang lebih menjuru ke dunia dan digunakan

masyarakat.
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