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Abstract
This study aims to determine the capacity of the compressive member with a variation of a singel angel
cross section and dowble angel section; Measure displacements occurring in the middle of the compressive
member; To know the length factor of buckling of compressive member and compare the maximum compressive
load of laboratory test result with SNI 1729-2015. The study used a singel angel profile L30.30.3 and dowble
angel profile 2L30.30.3. wity joint by bolt connection. The structure consists of two member, the horizontal
member and the diagonal members are arranged into a truss structure. The loading is given at the joint of
horizontal and diagonal member in the direction of gravity loading. Added load is gradually until the structur
fail. The result showed that thecapacity of crompressive member of single and dowble angel respectively 22,452
KN and 48,849 KN. The greatest displacement of the bolted legs occurs on a singel angel of 43,880 mm. The
greatest displacement free leg of bolt occurs on the dowble angel of 46,45. The value of bending factor length
(K) on a singel angel was obtained at 0,8303 and on a dowble angel specimen obtained of 0,7243.
Keywords: singel angel cross section profile, dowble angel section profile, axial load, bar frame

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas batang tekan dengan variasi penampang siku tunggal
dan siku ganda; Mengukur perpindahan yang terjadi pada tengah bentang batang tekan; Mengetahui faktor
panjang tekuk batang tekan dan membandingkan beban tekan maksimum hasil pengujian laboratorium dengan
SNI 1729-2015. Penelitian ini menggunakan profil siku tunggal L30.30.3 dan profil siku ganda 2L30.30.3. Alat
sambung yang digunakan adalah sambungan baut. Struktur terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen horizontal dan
elemen diagonal yang dirangkai membentuk struktur rangka batang. Pembebanan diberikan pada pertemuan
batang horizontal dan diagonal dengan arah pembebanan searah gravitasi. Penambahan beban diberikan secara
bertahap sampai benda uji mengalami kegagalan. Hasil penelitian diperoleh nilai kapasitas batang tekan
(horizontal) siku tunggal dan ganda berturut-turut sebesar 22,452 KN dan 48,849 KN. Perpindahan terbesar
terjadi pada bagian leg yang tersambung langsung pada pelat buhul adalah siku tunggal yaitu sebesar 43,880
mm. Nilai faktor panjang tekuk (K) pada benda uji siku tunggal diperoleh sebesar 0,8303 dan pada benda uji
siku ganda diperoleh sebesar 0,7243.

Kata kunci: profil siku tunggal,profil siku ganda, beban aksial, rangka batang
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1.

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan
terhadap
konstruksi
bangunan
semakin
meningkat, baja merupakan salah satu material
yang mulai dikembangkan untuk memenuhi
kebutuhan konstruksi. Salah satu contoh dari baja
profil ialah baja berbentuk siku. Umumnya profil
siku digunakan untuk membuat tower air,
konstruksi tangga, menara telekomunikasi, dan
konstruksi rangka lainnya Bildeco[1].
Penelitian ini menggunakan benda uji
struktur rangka batang yang terdiri dari 2 elemen
yaitu elemen horizontal (batang tekan) dan
elemen diagonal (batang tarik). Elemen
horizontal
dan
diagonal
dihubungkan
menggunakan satu pelat buhul. Beban diberikan
searah gravitasi pada pertemuan kedua buah
elemen. Pembebanan diberikan secara bertahap
hingga elemen horizontal mengalami keruntuhan.
Penelitian ini menggunakan variasi penampang
siku tunggal dan penampang siku ganda dengan
panjang elemen yang identik pada kedua variasi
benda uji.
Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut : Mengetahui kapasitas batang tekan
untuk variasi penampang siku tunggal dan siku
ganda; mengukur perpindahan yang terjadi pada
tengah bentang batang tekan; mengetahui faktor
panjang tekuk batang tekan dan membandingkan
beban tekan maksimum hasil pengujian laboratorium
dan analisis dengan SNI 1729-2015.
Penelitian ini terdapat beberapa batasan
sebagai berikut : Batang tekan divariasikan dalam
dua model yaitu penampang siku tunggal L30.30.3
dan siku ganda 2L30.30.3 dengan panjang masingmasing batang tekan adalah 103 cm; Pembebanan
hanya diberikan pada buhul pertemuan batang
horizontal dan diagonal pada arah gravitasi;
Deformasi batang tekan hanya ditinjau pada tengah
bentang batang tekan dengan arah x dan y
penampang untuk kedua benda uji; Tali sling
pembebanan diasumsikan sangat kuat dan loading
frame pembebanan sangat kaku sehingga deformasi
keduanya diabaikan; Eksentrisitas antara titik berat
penampang siku dan garis kerja baut sangat kecil
sehingga pengaruh eksentrisitas diabaikan.
Hasil pengujian pada benda uji struktur
rangka dengan variasi penampang siku tunggal
dan penampang siku ganda diperoleh nilai
kapasitas batang tekan berturut-turut sebesar
22,452 kN, dan 48,849 kN. Perpindahan paling
besar pada pelat kaki yang dibaut terjadi pada
siku
tunggal yaitu sebesar 43,880 mm.
Perpindahan pelat kaki yang bebas paling besar
terjadi pada siku ganda yaitu sebesar 46,45. Nilai
faktor panjang tekuk (K) pada benda uji siku
tunggal diperoleh sebesar 0,8303 dan pada benda
uji siku ganda diperoleh sebesar 0,7243.

2.

Tinjauan Kepustakaan

2.1

Batang tekan

Menurut Dewobroto[2], batang tekan
ditujukan untuk komponen struktur yang
memikul beban tekan sentris tepat pada titik berat
penampang, atau kolom dengan gaya aksial saja.
2.2.1 Siku Tunggal
Menurut Anonym[3], Kekuatan tekan
nominal, dapat ditulis sebagai berikut :
𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔 ......................................................... 1)
Tegangan kritis, 𝐹𝑐𝑟 , harus ditentukan sebagai
berikut :
Bila KL/r ≤ 4,71√

𝐸

𝐹𝑦

𝐹𝑐𝑟 =

atau

𝐹𝑦
𝐹𝑒

≤ 2,25

𝐹𝑦

[0,658 𝐹𝑒 ] 𝐹𝑦 ..................................................2)
Bila KL/r > 4,71√

𝐸

𝐹𝑦

atau

𝐹𝑦
𝐹𝑒

> 2,25

𝐹𝑐𝑟 = 0,877𝐹𝑒 ................................................... 3)
Menurut
Anonym[3] tegangan tekuk
kritis elastis untuk batang tunggal dihitung
sebagai :
𝐹𝑒 =
𝜋2 𝐸

(

𝐾𝐿
)
𝑟𝑚𝑖𝑛

2

.............................................................4)

Menurut Anonym[3] kelangsingan pada
arah tegak lurus sumbu minimum dihitung
dengan persamaan :
𝜆𝑚𝑖𝑛 =
𝐾𝐿
……………………………….……....5)
𝑟𝑚𝑖𝑛

2.2.2 Siku Ganda
Menurut Anonym[3] nilai kuat tekan
nominal adalah :

.Pnx  .A g .Fcrx
.Pny  .A g .Fcry

……………………….…..6)

………………………...… 7)
Pengecekan tegangan kritis untuk batang tekan
ganda dilakukan dengan cara yang sama dengan
tegangan kritis pada batang tekan tunggal
Pengecekan kapasitas penampang dilakukan pada
sumbu bahan dan sumbu bebas bahan. Jari -jari
inersia penampang dihitung dengan :
𝐼gabungan

𝑟𝑖 = √

𝐴

…………………………………… 8)

Menurut
Anonym[3]
kelangsingan untuk sumbu bahan :

Journal of The Civil Engineering Student
Vol. 1. No. 3, Desember 2019, Halaman 50-56.

λx 

pengecekan

K.L
 200 ………………………….9)
rx

51

ISSN 2685-0605

Menurut
Anonym
[3]
pengecekan
kelangsingan untuk sumbu bebas bahan :
2

 K.L   a
 
λ iy  
 r  r
 y   min

(c)

(b)

(a)

2


  200


(d)

Gambar 2 Alat yang digunakan. (a) Loading frame, (b)
Load Cell, (c) Tranduser, (d) Data Logger

………....10)

a
2.2

L
………….................................................10)
n

3.2

Material

 Profil baja : profil yang digunakan adalah baja
profil L 30.30.3 dengan variasi penampang
(tunggal dan ganda) dengan panjang 103 cm
 Baut : baut yang dipakai adalah baut mutu
tinggi dengan diameter 7 mm.
 Pelat buhul : pelat buhul terdiri dari dua jenis
pelat yaitu pelat berbentuk segitiga
(penghubung batang diagoal dan horizontal)
dan segi empat (sebagai tumpuan).

Uji Tarik Pelat Baja

Mutu baja ditentukan dengan uji tarik pelat
baja dengan menggunakan SNI 07-0371-1998

Gambar 1. Dimensi pelat baja
sumber : Anonym ( 1998 : 16 )[4]
(a)

Tabel 1. Ukuran benda uji tarik
Lebar
tipe

1A

1B

Panjang

Panjang

Jari-jari

=W

=L

paralel = P

=R

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

40

200

±220

Minimal

25

200

25

±220

Minimal
25

Metodelogi Penelitian

3.1

Peralatan

(c)

Tebal= T

(mm)

Sesuai

(d)

tebal
material

Sesuai
tebal
material

Peralatan yang digunakan pada penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Loading frame digunakan sebagai tempat
dudukan seluruh elemen penelitian mulai dari
benda uji, dudukan benda uji dan juga
transducer;
b. Load cell dipakai untuk membaca beban
searah gravitasi yang diberikan manual;
c. Tranduser berguna untuk membaca deformasi
yang ada; dan
d. Data logger adalah alat pembaca beban dan
deformasi pada saat benda uji diberikan beban
secara berkala

(e)

Gambar 3. Bahan-bahan yang digunakan.
gambar (a) profil siku 30.30.3, gambar (b)
baut, gambar (c) pelat buhul bagian atas
(tumpuan batang diagonal), gambar (d) pelat
buhul bagian bawah (tumpuan batang
horizontal), gambar (e) pelat buhul
penghubung batang horizontal dan diagonal

Sumber : Anonym[4]
3

(b)

3.3

Pelaksanaan Pengujian

3.3.1 Penentuan mutu bahan
Mutu profil baja perlu dilakukan tes uji
tarik, supaya bisa diketahui perilaku elemen
tekan. Untuk mengetahui karaktaristik material
baja, dilakukan coupon test (uji tarik baja)
sehingga diperoleh yield stress (tegangan leleh)
dan ultimate stress (tegangan ultimit).
Uji tarik baja yang dilakukan pada penelitian
ini merujuk ke stadar SNI-07-0408-1989. Ukuran
benda uji yang digunakan adalah tipe 1B yang ada
pada gambar 3.3

Journal of The Civil Engineering Student
Vol. 1. No. 3, Desember 2019, Halaman 50-56.

52

ISSN 2685-0605

dipasang transducer sebanyak dua buah dengan
arah sumbu x dan y penampang

Gambar 4. Ukuran benda uji tarik (Coupon)
Sumber : anonym[5]
3.3.2 Perencanaan stuktur rangka
Struktur rangka yang digunakan ada dua
variasi yaitu batang siku tunggal L 30.30.3 dan siku
ganda 2L 30.30.3, kedua variasi ini dilakukan analisa
struktur, menghitung kapasitas batang. Hasil
perhitungan analisa batang
bertujuan untuk
mendapatkan desain struktur rangka truss yang
sesuai dengan tinjauan kegagalan elemen. Analisis
struktur rangka dilakukan dengan metode plane
truss. Analisis kapasitas batang dinalisis SNI 17292015.

3.2

Untuk
mengetahui
perpindahan
(deformasi), perlu adanya perletakan transducer
yang tepat supaya hasil penelitian sesuai dengan
yang diharapkan. Dalam hal ini digunakan 4 buah
transducer. Transducer 1 ditempatkan pada pelat
tepi bawah (end pelate), transducer 2 terletak
pada pelat tepi atas ( end pelate) kedua
transducer ini berguna untuk mengamati
kemungkinan terjadinya tekuk pada and pelate.
Transducer 3 terletak pada badan profil siku dan
transducer 4 terletak pada sayap profil siku.
Kedua transducer ini terletak di tengah bentang
batang horizontal (batang tekan) guna untuk
melihat deformasi yang terjadi. Posisi perletakan
transducer dapat dilihat pada Gambar 5

3.3.3 Setting up pengujian
Benda uji yang digunakan adalah baja profil
siku L30.30.3 dengan variasi penampang tunggal dan
penampang ganda dengan panjang masing-masing
batang tekan 103 cm. Pada penelitian ini, posisi
rangka baja terdiri dari batang diagonal (batang tarik)
dan horizontal (batang tekan). Kemudian pada
pertemuan batang diagonal dan horizontal
dihubungkan dengan pelat buhul dengan tebal 6 mm
alat sambung yang digunakan adalah baut
berdiameter 7 mm sebanyak dua buah tiap
tumpuannya. Pelat buhul yang terletak sebagai
tumpuan, dilas dengan pelat tepi, kemudian pelat tepi
dihubungkan ke loading frame. Untuk perlakuan
penampang ganda hanya ditambahkan pelat kopel
dengan lebar 65,8 mm dan panjang 75 mm. jarak
antar pelat kopel 206 mm yang menghubungkan dua
buah penampang siku.

3.3

3.1.1 Pembebanan dan perekaman data
Pada pertemuan kedua batang (batang
diagonal dan horizontal) diberikan beban searah
gravitasi, akibat adanya gaya yang bekerja, maka
batang diagonal mengalami gaya tarik dan batang
horizontal mengalami gaya tekan. Pembebanan
akan dilakukan secara bertahap. Pembacaan nilai
beban dilakukan melalui tension load cell dan
data logger dengan interval berkisar 10 kg. Pada
pelat sayap dan pelat badan profil siku baik untuk
profil siku tunggal maupun profil siku ganda

Proses Pengujian

Langkah
awal
pengujian
adalah
memberikan beban searah gravitasi secara
berkala pada pertemuan batang diagonal (batang
tarik) dan horizontal (batang tekan). Proses
pembebanan diberikan degan mengencangkan
baut pada batang yang terhubung dengan tension
load cell dan diteruskan ke tali sling sehingga
memberikan gaya tarik. Proses pembebanan akan
menghasilkan gaya batang yaitu batang diagonal
menerima gaya tarik dan batang horizontal
menerima gaya tekan. Perekaman data dilakukan
secara otomatis dan data loger akan membaca
gaya tarik dan deformasi yang timbul dari hasil
bacaan Transducer. Pembebanan akan dihentikan
ketika benda uji mengalami kegagalan.
3.4

Gambar 5. Setting up benda uji

Posisi perletakan transducer

Pengolahan Data

Data yang telah didapat dari hasil pengujian
diolah menggunakan softwere microsoft excel.
Adapun data yang disajikan meliputi:
1. Deformasi transducer 1 terhadap kenaikan
beban
2. Deformasi transducer 2 terhadap kenaikan
beban
3. Deformasi transducer 3 terhadap kenaikan
beban
4. Deformasi transducer 4 terhadap kenaikan
beban
5. Analisis kapasitas batang tekan secara teoritis
berdasarkan SNI 1729-2015
6. Hasil kapasitas batang tekan eksperimen
7. Faktor panjang kekuk batang tekan.
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4
4.1

Hasil dan Pembahasan
Hasil

Deformasi
pembebanan
4.1.3

Data yang diperoleh dari hasil uji tarik
struktur truss dengan variasi penampang siku tunggal
dan penampang siku ganda. Dapat dilaporkan mutu
bahan, data penampang siku, deformasi rangka
batang akibat pembebanan,gaya batang dan
kekakuan tumpuan.

4.1.1 Pengujian mutu bahan
Pengujian mutu bahan dilakukan sesuai uraian
sub-bab 3.3.1. Mutu baja diperoleh dari hasil coupon
test pada profil siku baja. Pada pengujian coupon
test, pembebanan tarik diberikan pada kedua ujung
pelat. Beban yang diberikan bertahap dengan
pertambahan 10 kg hingga benda uji putus. Grafik
hubungan tegangan-regangan dari hasil uji kuat tarik
baja dapat dilihat pada Gambar 6. Gambar 6
diperoleh data mutu bahan baja yang digunakan pada
penelitian ini. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai
berikut:

rangka

batang

akibat

Beban tarik yang diberikan pada rangka
batang menghasilkan deformasi yang dibaca
menggunakan transducer. Hubungan beban dan
deformasi disajikan dalam bentuk grafik

a.

Elemen siku tunggal

Elemen siku tunggal yang mengalami
gaya tekan pada rangka memiliki panjang sebesar
103 cm. Perekaman data yang dilakukan adalah
beban dan perpindahan yang dilakukan secara
otomatis.Gambar
7
menunjukkan
bahwa
perpindahan paling besar terjadi pada transducer
3 yaitu sebesar 43,880 mm, pada transducer 4
sebesar 27,660 mm sedangkan Transducer 1 dan
2 tidak terjadi perpindahan karena terletak pada
perletakan rangka pada loading frame , hal ini
sesuai anggapan awal bahwa perletakan sangat
kaku (jepit). Beban maksimum yang terjadi
sebesar Pu = 19,350 KN.

 Tegangan leleh
: 224 MPa
 Teganan ultimit
: 324 MPa
 Modulus elastisitas : 199.992 MPa

Gambar 7. Grafik hubungan beban dan
perpindahan pada benda uji siku tungal
Gambar 6. Grafik hubungan tegangan dan
regangan uji tarik pelat baja

4.1.2 Pemeriksaan data penampang profil
siku
Data penampang diperoleh dengan mengukur
dimensi profil siku dengan alat ukur jangka sorong.
Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui
properties penampang pada kondisi aktual. Setelah
didapat data lebar, tinggi dan tebal profil, langkah
selanjutnya adalah menghitung data-data penampang
lainnya seperti momen inersia dan jari-jari inersia.
Hasil pengukuran dimensi penampang menunjukkan
bahwa profil siku yang digunakan tidak sesuai
dengan profil siku yang direncanakan yaitu profil
siku L30.30.3..
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b.

Penampang siku ganda

Benda uji siku ganda pada struktur rangka
merupakan benda uji yang mengalami gaya tekan
dengan panjang elemen 103 cm. Perekaman data
yang dilakukan adalah beban dan perpindahan
yang dilakukan secara otomatis. Gambar 8
menunjukkan bahwa perpindahan paling besar
terjadi pada transducer 4 yaitu sebesar 46,45
mm, transducer 3 sebesar 16,303 mm sedangkan
transducer 1 dan 2 tidak terjadi perpindahan
karena terletak pada perletakan rangka pada
loading frame , hal ini sesuai anggapan awal
bahwa perletakan sangat kaku (jepit). Beban
maksimum yang terjadi sebesar Pu = 42,100 KN.
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4.2

Pembahasan

Pembahasan dilakukan terhadap hasilhasil yang diperoleh dari pengujian benda uji
struktur rangka dan hasil perhitungan analisa
batang tekan berdasarkan peraturan SNI 03-17292015.

4.2.1 Kapasitas Benda Uji

Gambar 8. Grafik hubungan beban dan
perpindahan benda uji siku ganda
4.1.3 Analisa Batang Tekan
Analisa batang profil siku dalam menahan beban
tekan dilakukan pada kondisi-kondisi perencanaan
berdasarkan peraturan SNI baja 03-1729-2015.
Kondisi-kondisi tersebut dibuat dalam 3 macam
kondisi yaitu:
a)
Kondisi I
: Beban tekan aksial dengan
tumpuan sendi-sendi;
b)
Kondisi II : Beban tekan aksial dengan
tumpuan sendi-jepit; dan
c)
Kondisi III : Beban tekan aksial dengan
tumpuan jepit-jepit
a.

Kondisi Beban Aksial

Perhitungan analitis kondisi beban aksial
dibuat berdasarkan peraturan SNI Baja 03-17292015 yang dilakukan pada kedua benda uji.
Perhitungan dilakukan pada 3 kondisi tumpuan yaitu
kondisi tumpuan sendi-sendi, tumpuan sendi-jepit
dan jepit-jepit. Perhitungan kondisi beban aksial
diperoleh berdasarkan pembahasan sub bab 2.1.
Hasil perhitungan ditampilkan pada Gambar 9.
Dengan menggunakan tumpuan sendi-sendi, dari
Gambar 9 dapat dilihat bahwa batang siku tunggal
117,1918 % lebih besar dari teori sedangkan batang
siku ganda 127,487 % lebih besar dari teori.

Gambar 9. Grafik perbandingan kapasitas
batang tekan eksperimen dengan SNI 03-17292015
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Hasil pengujian benda uji menunjukkan
bahwa, Pu paling besar dicapai oleh benda uji
siku ganda yaitu 217,57 % lebih besar dari benda
uji siku tunggal. Hal ini sesuai asumsi awal
bahwa penampang siku ganda memiliki kapasitas
batang lebih besar dari penampang siku tunggal
hal ini dikarenakan luas penampang siku ganda
dua kali lebih besar. Hasil pengujian dapat dilihat
pada Gambar 10

Gambar 10. Grafik kuat tekan maksimum
benda uji siku tunggal dan siku ganda
4.2.2 Perbandingan Perilaku Deformasi
Benda Uji
Pada pelat badan setiap benda uji
diletakkan transducer 3 guna melihat perilaku
deformasi setiap benda uji..
Pada pelat sayap masing-masing benda uji
ditempatkan transducer 4 untuk melihat perilaku
deformasi yang terjadi. untuk lebih jelas
hubungan deformasi dan beban transducer 3 dan
transducer 4 dapat dilihat pada Gambar 11 dan
Gambar 12

Gambar 11 Grafik hubungan beban dan
perpindahan transducer 3 benda uji siku tunggal
dan siku ganda
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Gambar 12. Grafik hubungan beban dan
perpindahan transducer 4 benda uji siku tunggal
dan siku ganda

4.2.3

Nilai faktor tekuk (K)

Faktor
nilai
K
diperoleh
dengan
menggunakan persamaan (1), sampai persamaan (5).
hasil perhitungan dapat dilihat pada Gambar 13
Berdasarkan Teori, terdapat 3 jenis nilai fakor
kekakuan :
1. Kondisi sendi-sendi (K=1)
2. Kondisi sendi-jepit (K=0,7)
3. Konsisi jepit-jepit (K=0,5)
Gambar 13 dapat dilihat bahawa benda uji
siku tunggal dengan sambungan baut memperoleh
faktor panjang tekuk sebesar K= 0,8303. Sedangkan
benda uji siku ganda dengan sambungan baut
memperoleh faktor panjang tekuk sebesar K=
0,7243. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua
benda uji dengan sambungan baut dapat dikatakan
tumpuan sendi-sendi hal ini sesuai asumsi awal
bahwa sambungan baut merupakan tumpuan sendisendi.

sebesar 22,452 KN dan kapasitas siku ganda
memiliki kapasitas tekan sebesar 48,849 KN.
Hal ini sesuai asumsi awal bahwa semakin
luas penampang maka semakin besar
kapasitas suatu batang tekan;
2. Perpindahan terbesar terjadi pada bagian leg
yang tersambung langsung pada pelat buhul
adalah siku tunggal yaitu sebesar 43,880 mm.
Perpindahan pada leg yang bebas paling besar
terjadi pada siku ganda yaitu sebesar 46,45
mm;
3. Nilai faktor panjang tekuk (K) secara analisis
pada benda uji siku tunggal diperoleh sebesar
0,8303 dan pada benda uji siku ganda
diperoleh sebesar 0,7243; dan
4. Berdasarkan eksperimen, kondisi ujung batang
siku tunggal dan ganda mendekati kondisi sendisendi.

5.2

Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari
hasil evaluasi penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan pengujian lanjutan terhadap
pemodelan ini dengan menggunakan penampang
profil siku lain; dan
2. Perlu penambahan member benda uji sehingga
benda uji menjadi lebih kompleks.
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Gambar 13.Grafik perbandingan nilai kekakuan
eksperimen dengan teori
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Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1. Hasil eksperimen
menunjukkan
nilai
kapasitas tekan untuk variasi siku tunggal

Journal of The Civil Engineering Student
Vol. 1. No. 3, Desember 2019, Halaman 50-56.

56

