
PENGELASAN CAST IRON 

Preheating and Interpas Temperature 

 Terjadinya pengerasan dan britlle pada daerah Heat Affected Zone dapat 

mengakibatkan terjadinya crack selama proses pendinginan. Heat input yang 

rendah dapat mengurangi luasan yang terpengaruh daerah HAZ, akan tetapi 

pembentukan daerah HAZ yang brittle masih dapat terjadi. Pengerasan pada 

daerah HAZ dapat kita batasi dengan cara kombinasi preheating dan slow cooling 

rate. Dengan melakukan preheating dapat menurunkan cooling rate pada daerah 

las maupun daerah HAZ dari pada tanpa menggunakannya. Pada cooling rate yang 

rendah pada saat dan sesudah pembentukan austenite dapat mengurangi 

terbentuknya martensit sehingga dapat menurunkan nilai kekerasannya 

(hardness). 

 Temperatur yang digunakan untuk preheat tergantung pada tipe dari cast 

iron tersebut, bentuk permukaannya, proses pengelasan, dan tipe dari filler metal 

yang digunakan. Beberapa acuan yang digunakan untuk menentukan temperature 

preheat adalah 

 Tingginya kadar CE berarti semakin tinggi pula temperature preheatnya 

 Jika diketahui tipe dari cast iron tetapi tidak diketahui komposisi kimianya 

maka preheat ditentukan berdasarkan mikrostruktur dan kekuatan dari cast 

iron  tersebut 

 Low-strength cast iron biasanya memerlukan temperatur preheat yang 

lebih rendah dibandingkan high-strength cast iron 

 Cast iron dengan bentuk yang komplek memerlukan temperatur preheat 

yang lebih tinggi untuk mengontrol distorsi dan residual stress 

 Jika metal yang tebal disambung dengan metal yang tipis, maka metal 

yang tebal harus di preheat untuk mengurangi thermal stresses 

 Melleable atau ductile cast iron biasanya memerlukan temperatur preheat 

yang lebih rendah dibandingkan grey atau white cast iron 

 

 

Temperatur yang direkomendasikan untuk preheat pada beberapa tipe cast 

iron dapat dilihat pada tabel di bawah 



Type of cast iron 
Matrix 

microstruktur 

Temperature range 
0
F 

Arc welding Oxy Welding 

Gray - 70 to 600 800 to 1200 

Melleable Ferritic 70 to 300 800 to 1200 

Melleable Pearlitic 70 to 600 800 to 1200 

Ductile Ferritic 70 to 300 400 to 1200 

Ductile Pearlitic 70 to 600 400 to 1200 

  

 Semua jenis cast iron umumnya memerlukan preheat ketika menggunakan 

proses las OAW untuk mengurangi kebutuhan heat input. Penggunaan heat input 

yang tinggi diperlukan ketika menggunakan cast iron filler metal karena weld 

metal tersebut mempunya duktilitas yang sangat rendah mendekati pada 

temperatur ruangan. Filler metal yang mempunyai deposit yang rendah dan 

mempunyai duktilitas yang tinggi seperti ENi-Cl atau ENi-Cl-A dapat digunakan 

pada pengelasan cast iron ini, karena sifat duktilnya yang tinggi sehingga dapat 

mengurangi stress yang nantinya akan menimbulkan crack. 

 Retak yang terjadi akibat peregangan yang tidak merata pada bentuk yang 

komplek dapat terjadi akibat preheat yang dilakukan hanya pada sebagian area 

saja. Hal ini dapat dicegah dengan cara melakukan preheat secara menyeluruh 

pada bagian cast iron yang komplek tersebut dan melakukan pengelasan sebelum 

cast iron  tersebut suhunya turun pada temperatur kamar. 

 Interpas temperature, martensite yang terbentuk selama proses 

pengelasan akibat adanya pendinginan yang cepat dapat dirubah menjadi lebih 

lunak dengan cara tempering. Pada pengelasan multipass, perlakuan tempering 

dapat terjadi pada setiap layer yang terbentuk pada setiap step layer yang 

dilakukan. Pengelasan dengan satu layer tidak cukup men-temper martensit 

tersebut, atau mereduksi terjadinya postweld cracking. Pengelasan seharusnya 

minimal dua layer untuk dapat menghasilkan machine ability yang baik.  

Temperatur interpas harus melebihi dari preheat temperature sebesar lebih dari 

40
0
 C (100

0
 F) untuk mencegah terjadinya pembentukan martensit dan 

menjadikan sebagai tempering effect untuk pengelasan pada layer berikutnya. 

 



Base and Surface preparation 

Seluruh permukaan sambungan pada cast iron yang akan dilakukan 

pengelasan harus dibersihkan dari kotoran yang dapat menimbulkan cacat 

pengelasan, diantaranya adalah oli maupun gemuk. Cara membersihkannya adalah 

dengan menggunakan cairan pembersih maupun menggunakan uap panas. Dimana 

cast iron tersebut harus dipanaskan secara merata dengan suhu 700
0
 F selama 30 

menit atau dengan suhu 1000
0
 F untuk waktu yang lebih pendek, menggunakan 

oxygas atau dengan compressor.  

 Ketika diketahui ada cacat berupa retak, maka retak tersebut harus 

seluruhnya dihilangkan. Pertama tama yang harus dilakukan adalah menghentikan 

laju retak tersebut dengan mem-bor ujung dari retak tersebut supaya tidak terjadi 

pertambahan panjang retak. Kemudian retak tadi dihilangkan dengan 

menggunakan grinding atau goughing maupun thermal cutting. Proses ini 

dilakukan pada cacat-cacat yang lain seperti porosity, shrinkage, dan inclusion. 

 

Post weld heat treatment 

 Proses PWHT dilakukan dengan dengan tujuan dan alasan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan duktilitas pada daerah HAZ 

2. Meningkatkan machineability pada daerah lasan dan HAZ 

3. Merubah struktur martensite yang terbentuk selama pengelasan menjadi 

struktur yang lebih lunak 

4. Untuk melepaskan tegangan sisa  

 Proses PWHT ini harus sesegera mungkin dilakukan setelah selesai 

melakukan proses pengelasan khusunya untuk material yang brittle dan high 

thermal stresses material. Jika belum sempat dilakukan maka dapat dilakukan 

isulating pada material tersebut agar temperatur tidak cepat turun sampai 

temperatur ruangan. 

 PWHT pada gray, compacted graphite dan ductile cast iron adalah stess 

relief atau tempering antara 1 sampai 2 jam pada temperatur 595 sampai 650
0
 C 

(1100 - 1200
0 

F) merupakan perlakuan yang paling efisien, dan direkomendasikan 

menggunakan cooling rate sebesar 55
0
 C/jam (100

0
 F/jam). 

 



 

 

Filler metal selection  

 Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika menentukan filler 

metal untuk mengelas cast iron diantaranya adalah: 

1. Tipe dari cast iron tersebut 

2. Mechanical properties yang diinginkan untuk sambungan las 

3. Toleransi dilusi weld metal ke base metal 

4. Kemampuan dari logam las untuk yield dan melepaskan tegangan sisa 

5. Machineability pada daerah las 

6. Colour matching 

7. Applicable welding process 

8. Biaya 

  Tabel dibawah menunjukkan tipe filler metal yang cocok untuk mengelas 

cast iron menggunakan proses las tertentu. 

 



   

 

ARC WELDING 

Joint Design 

  Desain sambungan yang digunakan untuk menyambung baja karbon 

menggunakan las busur juga dapat digunakan dalam menyambung cast iron. 

Desain root opening haruslah cukup lebar untuk dapat meleburkan/menyatukan 

antara root face dengan backing plate (jika menggunakan). Dalam prakteknya jika 

material tersebut tebal, maka pengelasan haruslah dilakukan dari kedua sisinya 

menggunakan V atau U groove. 

 Untuk merepair cast iron yang retak, harus dilakukan pengeboran sebesar 

Ø 0,18 inch atau lebih besar pada ujung/akhir retak untuk menghindari terjadinya 

perambatan retak tersebut. Kemudian, crack tadi harus dihilangkan menggunakan 

grinding, atau thermal cutting dan dilakukan proses pengelasan ulang. 

 

Shielded Metal Arc Welding 



 Cast iron dapat di las menggunakan filler metal dari nickel, nickel alloy, 

mild steel, dan copper alloy. Pemilihan filler metal  ini tergantung pada tipe cast 

iron yang akan di las. Pada beberapa kasus, dilusi pada cast iron ini harus dijaga 

seminimal mungkin. 

1.  Nickel Elektrodes 

 Nickel alloy elektrodes seperti ENi-Cl atau ENiFe-Cl adalah jenis 

elektrod yang di desain untuk pengelasan cast iron. Elektrod ENi-Cl 

menghasilkan lasan yang lunak dari pada elektrod ENiFe-Cl. Hal ini menjadi 

pertimbangan apabila hasil lasan akan di machining. ENiFe-Cl juga memiliki 

machineability yang bagus, secara umum elektod ini merupakan pilihan yang 

baik karena memiliki kekuatan dan daktilitas yang baik, dan juga filler metal 

jenis ini mempunyai toleransi yang besar terhadap phosphorus dan 

mempunyai ketahanan terhadap retak panas. 

2. Mild steel elektrodes 

  Elektrod jenis ini seperti E7018 dan ESt type, adalah yang paling utama 

digunakan ketika colour matching dan machineability dikesampingkan. 

Dilusi meningkatkan carbon konten pada logam lasan dan mengakibatkan 

meningkatnya kekerasan material tersebut. Sehingga, prosedur pengelasan 

harus di desain supaya dapat meminimalkan dilusi dan cooling rate untuk 

menjaga agar kekerasan yang terbentuk menjadi seminimal mungkin. 

3. Gray Iron Elektrodes 

  Bare metal arc welding menggunakan gray iron elektrodes mempunyai 

keterbatasan dalam kegunaannya merepair grey cast iron. Proses ini lebih 

cepat dibandingkan degan menggunakan oxyacetylene, dan hasil lasan yang 

dapat di machining dapat dicapai apabila menggunakan prosedur khusus. 

  Casting tersebut harus di preheat terlebih dahulu untuk menghindari 

retak. Selama proses pengelasan, permukaan sambungan yang dilas haruslah 

melebur dan menyatu sempurna dengan filler metal. Pada waktu sesaat 

sebelum berhenti mengelas busur las tersebut tidak boleh langsung diputus, 

harus dilakukan pengangkatan dan setelah itu ditahan sebentar supaya pada 

daerah crater  terjadi pendinginan yang lambat, sehingga tidak mudah terjadi 

crack. 



4. Copper alloy electrodes 

  Cast iron dapat dilas dengan copper alloy elektrodes menggunakan 

proses las brazing. Copper alloy elektrodes memilik jumlah fasa alpha yang 

mana dapat melunak dan daktil ketika panas. Ada dua tipe elektrod jenis 

copper ini dan dapat di lihat pada tabel diatas. Kekuatan dari copper-

aluminum electrodes kira-kira dua kali dari copper-tin electrodes. Ada dua 

keuntungan menggunakan las busur dibandingkan dengan las oxyacetylene 

yaitu kecepatan yang lebih tinggi dan distorsi yang lebih rendah. 

  Pada proses pengelasan, permukaan haruslah bersih dari segala bentuk 

kotoran yang dapat mengakibatkan cacat las, dan preheat harus dilakukan. 

Proses pengelasan stringer dapat dilakukan supaya heat input yang masuk 

tidak terlalu besar dan dilution yang terjadi juga sedikit. Setelah selesai 

mengelas, daerah weld metal harus dilakukan pendinginan yang lambat. 

 

Gas Metal Arc Welding 

 Pengelasan cast iron dengan menggunakan GMAW metode transfer short 

circuit adalah metode yang cocok digunakan, dikarenakan heat input yang masuk 

dengan proses ini rendah. Luasan daerah HAZ juga rendah, sehingga kekuatan 

dan daktilitas dari logam lasan hampir sama dengan logam dasar yang dilas. 

Elektrod yang sering digunakan adalah jenis nickel ENi-1 dan carbon steel E70S-

2.  

 

Flux Cored Arc Welding 

 FCAW dapat digunakan untuk mengelas cast iron. Jenis elektrod yang 

digunakan adalah jenis elektrod yang mirip dengan ENiFe-Cl covered electrodes. 

Elektrod dengan flux ini menggunakan salutannya sendiri sebagai gas pelindung, 

tetapi ada pula yang menggunakan gas CO2 sebagai pelindung. 

 

Buttering 

 Prosedur yang cocok digunakan untuk mengelas cast iron adalah 

menggunakan metode buttering karena dapat menghasilkan hasil lasan dengan 

daktilitas yang baik dan tanpa post weld heat treatment. Lapisan buttering ini 



biasaya setebal 0,3 ich kemudian lapisan tersebut ter-annealing secara otomatis. 

Sebagai contoh dapat menggunakan ENiFe-Cl  dan E7016. 

 

 

OXYACETYLENE WELDING 

 Oxyacetyline welding memerlukan heat input yang besar pada proses 

preheat maupun pada proses pengelasannya. Heat input yang besar menjadi 

masalah pada pengelasan menggunakan proses ini, sehingga dengan masukan heat 

input yang besar mengakibatkan melebarnya daerah HAZ yang berakibat besarnya 

distorsi yang terjadi. Keberhasilan menggunakan proses ini sangatlah kecil. 

 

Joint Design 

 Desain sambungan umumnya menggunakan double V groove, dan 

diusahakan agar lebar groove dapat menjadikan fusi yang baik dan root acces 

yang baik pula sehingga pentrasi dan fusi dapat terjadi dengan baik. 

 

Filler Metal 

 Untuk filler metal, menggunakan welding rod AWS tipe RCl atau RCl-A. 

Tipe RCl-A terdapat kandungan nickel dan molybdenum, serta deposit metal-nya 

lebih tinggi dibandingkan RCl. Temperatur cairnya lebih tinggi, cairan leleh 

metalnya lebih encer, dan proses pengelasan dapat lebih cepat.  

 Tipe RCl-B di desain untuk mengelas ductile cast iron tetapi dapat juga 

digunakan untuk mengelas grey cast iron. Elemen-elemen lain juga ditambahkan 

guna mendapatkan propertis yang diinginkan, phosphorus ditambahkan guna 

meningkatkan fluidity cairan leleh lasan, sedikit penambahan chromium dan 

vanadium untuk meningkatkan kekuatan. 

    

Flux 

 Sebuah flux dibutuhkan ketika mengelas menggunakan proses ini, supaya 

meningkatkan fluidity cairan las dan mengurangi terjadinya slag pada saat 

mengelas. Slag tersebut akan sulit dihilangkan apabila tidak menggunakan flux. 



Flux tersebut terdiri dari borates / boric acis, soda ash, dan tambahan lain seperti 

iron oxide, sodium chloride dan ammonium sulfate. 

 

Welding Procedure 

 Dalam proses pengelasan menggunakan oxyacetylene ini pertama-tama 

harus melakukan preheat dengan temperatur 1100-1200
0
 F. Pada daerah yang tipis 

dapat dilakukan proses preheat yang lebih rendah. Proses pengelasan 

menggunakan nyala netral, arah pengelasan  yang direkomendasikan adalah 

backhand, untuk proses feeder welding rod diusahakan pada daerah weld pool 

agar dapat meminimalisir slag dan porosity. Setelah melakukan pengelasan, 

daerah lasan harus diisulasi agar terjadi slow cooling rate. 

 

 

BRAZE WELDING  

Filler Metal and Flux 

 Dengan persiapan permukaan yang baik, penggunaan filler metal apapun 

pada carbon steel bisa digunakan untuk mengelas cast iron. Salah satu yang 

cocok digunakan adalah silver brazing filler metal. Filler ini mengandung nickel 

yang mempunyai weldability yang baik pada permukaan cast iron yang bersih, 

dan mampu memberikan kekuatan sambungan yang baik juga. Copper dan 

copper-zinc filler metal juga dapat digunakan akan tetapi proses brazing pada 

temperatur yang tinggi harus juga diperhatikan. 

 

Brazing Process 

 Semua proses brazing yang digunakan pada carbon steel dapat pula 

digunakan pada cast iron. Pemilihan proses ini tergantung pada material yang 

akan di sambung, filler metal, design of joint. Pada proses brazing hal yang paling 

utama adalah menjaga agar heat input yang masuk agar tidak terlalu besar. Pada 

proses persiapan hampir sama pada proses pengelasan pada umumnya, begitu juga 

pada proses PWHT. 

 

 


