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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aluminium (Al) adalah unsur kimia dengan nomor atom 13 dan massa atom

26, 9815. Unsur ini mempunyai isotop alam: Al-27. Sebuah isomer dari Al-26

dapat meluruhkan sinar dengan waktu paruh 105 tahun. Aluminium berwarna

putih keperakan, mempunyai titik lebur 659,7o C dan titik didih 2.057o C, serta

berat jenisnya 2,699 gr/cm3 (pada temperatur 20o C). Termasuk dalam

kelompok boron dalam unsur kimia (Al-13) dengan massa jenis 2,7 gr/cm3.

Jari-jari atomnya adalah 117,6 pikometer (1x10-10 m). Alumunium adalah

unsur terbanyak ketiga yang ditemukan di bumi setelah oksigen dan silikon.

Jumlahnya sekitar 7,6% dari berat kerak bumi. Aluminium mudah

dilengkungkan dan dibuat mengkilat, serta larut dalam asam klorida dan asam

sulfat berkonsentrasi di atas 10%, tetapi tidak larut dalam asam organik.

Aluminium ditemukan pada tahun 1825 oleh Hans Christian Oersted. Baru

diakui secara pasti oleh F. Wohler pada tahun 1827. Sumber unsur ini tidak

terdapat bebas, biji utamanya adalah bauksit. Penggunaan Aluminium antara

lain untuk pembuatan kabel, kerangka kapal terbang, mobil dan berbagai

produk peralatan rumah tangga. Senyawanya dapat digunakan sebagai obat,

penjernihair,fotografiserta sebagai ramuan cat, bahan pewarna, ampelas dan
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permata sintesis (Sudira dan Sato.1992).

Terdapat beberapa sifat penting yang dimiliki Aluminium sehingga banyak

digunakan sebagai Material Teknik, diantaranya Penghantar listrik dan panas

yang baik (konduktor), Mudah difabrikasi, Ringan (besi ± 8,1 gr/cm3), Tahan

korosi dan tidak beracun, Kekuatannya rendah, tetapi paduan (alloy) dari

Aluminium bisa meningkatkan sifat mekanisnya.

Aluminium banyak digunakan sebagai peralatan dapur, bahan konstruksi

bangunan dan ribuan aplikasi lainnya dimana logam yang mudah dibuat dan

kuat. Walau konduktivitas listriknya hanya 60% dari tembaga, tetapi

Aluminium bisa digunakan sebagai bahan transmisi karena ringan. Aluminium

murni sangat lunak dan tidak kuat, tetapi dapat dicampur dengan Tembaga,

Magnesium, Silikon, Mangan, dan unsur-unsur lainnya untuk membentuk sifat-

sifat yang menguntungkan. Namun demikian, masalah lain yang ditimbulkan

dari pengembangan industri alumunium tersebut terjadi pada tingkat industri

rumah tangga. Penggunaan Aluminium yang sangat luas akan mengakibatkan

timbulnya limbah yang dampaknya akan sangat berbahaya untuk lingkungan.

Selain itu, bahan dasar untuk membuat Aluminium (alumina) sangat terbatas

dan pengolahannya memerlukan dana yang cukup besar. Sehingga perlu

dilakukan daur ulang (recycle) dari limbah Aluminium untuk digunakan

sebagai material teknik. Salah satu cara daur ulang tersebut adalah dengan

melakukan pengecoran kembali alumunium sisa produksi menjadi bahan baku

(raw material). Pengecoran merupakan suatu proses manufaktur yang
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digunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan parts dengan bentuk

yang mendekati bentuk geometri produk jadi.

Peleburan logam atau paduan logam adalah sebuah awal fenomena penting

pada proses solidifikasi. Oleh sebab itu pengembangan teori dan penelitian

masalah tersebut terus dikembangkan. Neff (2002) dalam papernya

menjelaskan bahwa untuk memenuhi tuntutan pasar dari aluminium tuang

dewasa ini harus memfokuskan pada peningkatan kualitas logam dengan

pengembangan pada proses peleburan. Proses difokuskan pada eliminasi

berbagai kotoran yaitu inklusi yang merupakan problem serius dalam

memproduksi hasil  3coran yang berkualitas. Inklusi yang dimaksud adalah gas

hidrogen yang dapat larut pada aluminium cair yang menyebabkan porositas

pada pengecoran. Daya larut hidrogen meningkat bila temperatur naik. Tingkat

kelarutan hidrogen pada paduan aluminium tidak sama, contohnya kelarutan

hidrogen pada paduan 319 lebih kecil dari pada paduan 356. Pada saat

pembekuan, gas hidrogen masih tersisa sehingga pada hasil pengecoran

terdapat cacat. Dijelaskan pula bahwa tidak semua porositas diakibatkan oleh

gas hidrogen tetapi disebabkan pula oleh penyusutan. Penyusutan yang terjadi

pada saat aluminium membeku sebesar 6% dari volume ketika aluminium

bertransformasi dari cair ke padat.

Budiyono (2004) telah meneliti pengaruh remelting terhadap sifat fisis dan

mekanis paduan aluminium daur ulang dengan kesimpulan bahwa Remelting

mempengaruhi sifat mekanis paduan aluminium daur ulang, yaitu terdapat

penurunan kekerasan (remelting I= 57,5 BHN; II=57,2 BHN, dan III= 55,8
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BHN), penurunan kekuatan tarik (remelting I= 149,0 MPa, II= 136,0 MPa, dan

III= 134,8 MPa), penurunan ketangguhan impak (remelting I=1,70 Joule,

II=1,33 Joule, dan III= 1,20 Joule). Hasil pengecoran ulang alumunium

tersebut akan menjadi objek penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui

sifat kekerasan dari uji kekerasan dan untuk mengetahui kekuatan ketangguhan

dari bahan hasil pengecoran tersebut. Sehingga diketahui secara teoritis dan

aktual kelayakan hasil pengecoran sisa alumunium tersebut.

Budiyono dkk (2002), yang menganalisa tentang perubahan kekerasan pada

sekrap aluminium dari bahan bingkai kampas rem seperpat motor yang dituang

ulang (remelting) sampai 3 (tiga) kali tanpa ditambahkan unsur paduan,

deggasing dan fluxing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan

kekerasan pada tuang ulang (remelting) I kekerasannya adalah 52 HB setelah

remelting II kekerasannya turun menjadi 43 HB dan setelah remelting III

kekerasannya 40 HB. Dari hasil pengujian tersebut jelas bahwa pada remelting

mempengaruhi sifat mekanik material yang ditunjukkan dengan menurunnya

salah satu sifat mekanik material yaitu kekerasan.

Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat kasus pada material yang di daur

ulang dengan metode pengecoran. Di mana material yang akan di daur ulang

berupa limbah rumah tangga seperti panci alumunium serta etalase yang tidak

terpakai, disini penulis ingin mengetahui kekuatan mekanik pada material hasil

daur ulang seperti kekuatan ketangguhan serta kekerasan material tersebut.

untuk mengetahui layak atau tidak nya meterial tersebut untuk di daur ulang.
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Dari uraian di atas penulis tertari untuk mengadakan penelitian sebagai tugas

akhir dengan judul : PENGUJIAN KUALITAS HASIL PENGECORAN

ULANG ALUMUNIUM (REMELTING) BERDASARKAN HASIL UJI

KEKERASAN DAN UJI IMPACT.

B. Tujuan dan Mafaat

Untuk mengurangi limbah alumunium yang tidak terpakai. Selain itu penulis

mengetahui kekuatan mekanik limbah almunium yang telah didaur ulang.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari laporan ini adalah:

1. Dengan penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu dari teori yang

dipelajari dengan praktek langsung dalam pengecoran Alumunium.

2. Penyusun dapat memberi pengetahuan tentang hasil penelitian yang telah

dilakukan guna referensi penelitian selanjutnya.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah Aluminium sekrap dari

bekas limbah rumah tangga, contoh nya seperti etalase yang sudah tidak

terpakai atau rusak. masalah yang dibahas hanya ketangguhan kekerasan

Aluminium sekrap ditambah dengan kekuatan impak.

D. Hipotesa

Kekerasan serta kekuatan impak pada alumunium hasil pengecoran diharapkan

besar nilai kekuatannya mendekati sama dengan alumunium sebelum dicor
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ulang. Apabila metade pengecoran yang dilakukan sesuai dengan metode

pengecoran yang benar.

E. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa Bab dengan garis besar tiap bab

adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, batasan

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan kajian pustaka dan landasan teori diantaranya

mengenai Aluminium, Silikon, teori pengecoran, uji ketangguhan

impak (impact toughness), uji kekerasan (hardness).

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan urutan dan cara yang dilakukan. Dimulai dari alat,

bahan, dan proses yang dilaksanakan.

Bab IV : Analisa Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan penyajian data-data hasil penelitian peleburan

Aluminum sekrap.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini sebagai penutup berisikan kesimpulan yang diperoleh dari

penelitian dan saran untuk pengembangan peleburan Aluminium-

Silikon.
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Daftar pustaka

berisikan literatur yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan laporan

ini.

Lampiran

pada bagian ini berisikan lampiran-lampiran dan data-data sebagai sumber

yang diambil dalam skripsi ini.


