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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

II.1 Pengertian Pengecoran  

         

Pengecoran adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair 

dan cetakan untuk menghasilkan barang jadi dengan bentuk yang mendekati 

bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan 

ke dalam cetakan yang memiliki rongga sesuai dengan bentuk yang 

diinginkan.  

 

Setelah logam cair memenuhi rongga dan kembali ke bentuk padat, 

selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses 

sekunder. Pasir hijau untuk pengecoran digunakan sekitar 75 percent dari 23 

million tons coran yang diproduksi dalam USA setiap tahunnya. 

Proses pengecoran sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu traditional 

casting dan non-traditional/contemporary casting. 

Teknik traditional casting terdiri atas : 

1. Sand-Mold Casting 

2. Dry-Sand Casting 

3. Shell-Mold Casting 

4. Full-Mold Casting 

5. Cement-Mold Casting 
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6. Vacuum-Mold Casting 

Sedangkan teknik non-traditional terbagi atas : 

1. High-Pressure Die Casting 

2. Permanent-Mold Casting 

3. Centrifugal Casting 

4. Plaster-Mold Casting 

5. Investment Casting 

6. Solid-Ceramic Casting 

 

Perbedaan secara mendasar di antara keduanya adalah bahwa contemporary 

casting tidak bergantung pada pasir dalam pembuatan cetakannya. Perbedaan 

lainnya adalah bahwa contemporary casting biasanya digunakan untuk 

menghasilkan produk dengan geometri yang kecil relatif dibandingkan bila 

menggunakan traditional casting.  

(http://www.gudangmateri.com/2010/04/dasar-pengecoran-dengan-ilmu-

logam.html) 

 

II.2 Teknik Pengecoran Logam Aluminium 

 

Proses pengecoran (casting) adalah salah satu teknik pembuatan produk di 

mana logam dicairkan dalam tungku peleburan kemudian dituangkan ke dalam 

rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan 

dibuat. 

 

Sebuah casting pasir atau pasir cetak  adalah bagian cor dihasilkan dengan 

membentuk sebuah cetakan dengan bantuan model atau pola ditekan menjadi 

pasir campuran dan kemudian dihapus, setelah yang cair logam cair dituang ke 

http://www.gudangmateri.com/2010/04/dasar-pengecoran-dengan-ilmu-logam.html
http://www.gudangmateri.com/2010/04/dasar-pengecoran-dengan-ilmu-logam.html
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dalam rongga dalam cetakan. Cetakan tersebut kemudian didinginkan sampai 

logam telah memperkuat. Pada tahap terakhir, coran dipisahkan dari cetakan. 

Ada enam langkah dalam proses ini:  

1. Tempatkan pola dalam pasir untuk membuat cetakan.  

2. Menggabungkan pola dan pasir dalam suatu sistem gating.  

3. Hapus pola.  

4. Isi rongga cetakan dengan logam cair.  

5. Biarkan logam dingin.  

6. Melepaskan diri cetakan pasir dan menghapus coran. 

 

Ada 4 faktor yang berpengaruh atau merupakan ciri dari proses pengecoran, 

yaitu : 

1.  Adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetak 

2. Terjadi perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari  logam 

dalam cetakan 

3.  Pengaruh material cetakan 

4.  Pembekuan logam dari kondisi cair. 

 

Klasifikasi pengecoran berdasarkan umur dari cetakan, ada pengecoran 

dengan sekali pakai (expendable Mold) dan ada pengecoran dengan cetakan 

permanent (permanent Mold). Cetakan pasir termasuk dalam expendable 

mold.  

 

Terminologi Pengecoran dengan Cetakan Pasir Secara umum cetakan harus 

memiliki bagian-bagian utama sebagai berikut : 
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1. Cavity (rongga cetakan), merupakan ruangan tempat logam cair yang 

dituangkan ke dalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan benda kerja 

yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola. 

2. Core (inti), fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Inti 

dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan 

digunakan. Bahan inti harus tahan menahan temperatur cair logam paling 

kurang bahannya dari pasir. 

3. Gating sistem (sistem saluran masuk), merupakan saluran masuk ke 

rongga cetakan dari saluran turun. Gating sistem suatu cetakan dapat lebih 

dari satu, tergantung dengan ukuran rongga cetakan yang akan diisi oleh 

logam cair. 

4. Sprue (Saluran turun), merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi 

vertikal. Saluran ini juga dapat lebih dari satu, tergantung kecepatan 

penuangan yang diinginkan. Pouring basin, merupakan lekukan pada 

cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam 

cair masuk langsung dari cetakan  ke sprue. Kecepatan aliran logam yang 

tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawanya kotoran-kotoran 

logam cair yang berasal dari tungku kerongga cetakan. 

5. Raiser (penambah), merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam 

mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi.  

 

Pengecoran dengan cetakan pasir melibatkan aktivitas-aktivitas seperti 

menempatkan pola dalam kumpulan pasir untuk membentuk rongga cetak, 

membuat sistem saluran, mengisi rongga cetak dengan logam cair, 
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Bahan Baku Tungku Ladel 

Sistem pengolahan 

pasir 

Pembuatan 

cetakan 

Penuangan 

Pembongkaran 

Pembersihan 

Pemeriksaan 

Pasir Rangka cetak 

membiarkan logam cair membeku, membongkar cetakan yang berisi produk 

coran membersihkan produk cor. Hingga sekarang, proses pengecoran dengan 

cetakan pasir masih menjadi andalan industri pengecoran terutama industri-

industri kecil.  

 

Pengecoran logam dapat dilakukan untuk bermacam-macam logam seperti, 

besi, baja paduan tembaga, paduan ringan (paduan aluminium, paduan 

magnesium, dan sebagainya), serta paduan lain, semisal paduan seng, monel 

(paduan nikel dengan sedikit tembaga), hasteloy (paduan yang mengandung 

molibdenum, khrom, dan silikon), dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Proses pembuatan benda coran (Surdia,1976: 3) 

Untuk membuat coran, harus dilakukan proses-proses seperti: pencairan 

logam, membuat cetakan, menuang, membongkar, membersihkan dan 

memeriksa coran (gambar 1). Untuk mencairkan logam bermacam-macam 

tanur dipakai. Umumnya kupola atau tanur induksi, frekwensi rendah 

dipergunakan untuk besi cor, tanur busur listrik frekwensi tinggi dipergunakan 

untuk baja cor dan tanur krush untuk paduan tembaga atau coran paduan 
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ringan, karena tanur-tanur ini dapat memberikan logam cair yang baik dan  

dan sangat ekonomis untuk logam-logam tersebut.  (Surdia, 2000). 

 

Aluminium merupakan logam ringan yang mempunyai sifat ketahanan korosi  

yang baik. Material ini digunakan dalam bidang yang luas bukan hanya untuk 

peralatan rumah tangga saja tetapi juga dipakai untuk kepentingan industri, 

misalnya untuk industri pesawat terbang, mobil, kapal laut dan konstruksi-

konstruksi yang lain. 

 

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 mcrupakan 

problem serius dalam memproduksi hasil coran 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. 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.       
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Aluminium yang didapat dalam keadaan cair dengan cara elektrolisasi, 

umumnya mencapai kemurnian 99,85 % berat dan dengan mengelektrolisasi 

kembali maka dapat dicapai kemurnian 99,99 %. Namun Aluminium 

murni sangat lemah dan lunak. Untuk menambah kekuatan biasanya dipadu 

dengan logam lain. 

 

Adapun sifat mekanis alumunium dapat dilihat dari table dibawah ini: 

Tabel 1. Sifat Mekanik Alumunium 

 

 

 

 

 

  

  (Sumber:http://www.scribd.com/doc/31023940/Doc) 

Tabel 2. Klasifikasi Paduan Alumunium Tempaan 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:http://www.scribd.com/doc/31023940/Doc) 
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Aluminium paduan memiliki berbagai kandungan atom-atom atau unsur-unsur 

utama (mayor) dan minor. Unsur mayor seperti Mg, Mn, Zn, Cu, dan Si 

sedangkan unsur minor seperti Cr, Ca, Pb, Ag, Fe, Sn, Zr, Ti, Sn, dan lain-lain.  

 

Unsur- unsur paduan yang utama dalam Aluminium antara lain:  

a. Silikon (Si) Dengan atau tanpa paduan lainnya silikon mempunyai 

ketahanan terhadap korosi. Bila bersama aluminium ia akan mempunyai 

kekuatan yang tinggi setelah perlakuan panas, tetapi silicon mempunyai 

kualitas pengerjaan mesin yang jelek, selain itu juga mempunyai ketahanan 

koefisien panas yang rendah.  

b. Tembaga (Cu) Dengan unsur tembaga pada aluminium akan meningkatkan 

kekerasannya dan kekuatannya karena tembaga bisa memperhalus struktur 

butir dan akan mempunyai kualitas pengerjaan mesin yang baik, mampu 

tempa, keuletan yang baik dan mudah dibentuk.  

c. Magnesium (Mg) Dengan unsur magnesium pada aluminium akan 

mempunyai ketahanan korosi yang baik dan kualitas pengerjaan mesin yang 

baik, mampu las serta kekuatannya cukup.  

d. Nikel (Ni) Dengan unsur nikel aluminium dapat bekerja pada temperature 

tinggi, misalnya piston dan silinder head untuk motor.  

e. Mangan (Mn) Dengan unsur mangan aluminium sangat mudah dibentuk, 

tahan korosi baik, sifat dan mampu lasnya baik.  

f. Seng (Zn) Umumnya seng ditambahkan bersama-sama dengan unsur 

tembaga dalam prosentase kecil. Dengan penambahan ini akan meningkatkan 

sifat-sifat mekanik pada perlakuan panas, juga kemampuan mesin. 
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Aplikasi Aluminium : 

1 Transportasi: pesawat terbang. Rangka khusus kapal, kendaraan, dll. 

2 Konstruksi : konstruksi ringan dengan kekuatan yang rendah. 

3 Peralatan listrik : kabel listrik 

4 Alat dapur dan rumah tangga : peralatan masak 

Sifat Teknologi Aluminium : 

1. Formability, Al dapat dibentuk dengan semua teknik pembentukan 

dibandingkan logam yang lainnya. 

2.  Temperatur cair yang relatif rendah sehingga mudah di cor. 

3. Machinability yang baik 

 

 

II.3  CETAKAN PASIR  

 

1. Pasir 

Peleburan logam pada umumnya mempunyai titik lebur diatas 1200
o
C, 

maka tidak mudah untuk mendapatkan cetakan yang sanggup menekan 

panas diatas temperatur tersebut. Untuk itu pasir cetak yang baik harus 

memenuhi persyaratan cetakan. Kebanyakan pasir yang digunakan dalam 

pengecoran adalah pasir silika. Pasir merupakan produk dari hancurnya 

batu-batuan dalam jangka waktu lama. Alasan pemakaian pasir sebagai 

bahan cetakan adalah karena murah dan ketahanannya terhadap temperatur 

tinggi. 
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Ada dua jenis pasir yang umum digunakan yaitu naturally bonded (banks 

sands) dan synthetic (lake sands). Pasir cetak memerlukan sifat-sifat yang 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (Surdia, 2000). 

a. Mempunyai sifat mampu dibentuk sehingga mudah dalam pembuatan 

cetakan dengan kekuatan yang cocok. Cetakan yang dihasilkan harus 

kuat tidak rusak karena dipindah-pindah dan dapat menahan logam cair 

waktu dituang ke dalamnya. Karena itu kekuatannya pada temperatur 

kamar dan kekuatan panasnya sangat diperlukan. 

b. Permeabilitas yang cocok. Dikhawatirkan bahwa hasil coran 

mempunyai cacat seperti rongga penyusutan, gelembung gas atau 

kekasaran permukaan, kecuali jika udara atau gas yang terjadi dalam 

cetakan waktu penuangan disalurkan melalui rongga-rongga diantara 

butir-butir pasir keluar dari cetakan dengan kecepatan yang cocok. 

c. Distribusi butir besar yang cocok. Permukaan coran diperhalus kalau 

coran dibuat dalam cetakan yang berbutir halus. Tetapi kalau butir 

pasir terlalu halus, gas dicegah keluar dan membuat cacat, yaitu 

gelembung udara. Distribusi besar butir harus cocok mengingat dua 

syarat tersebut diatas.  

d. Tahan terhadap temperatur logam yang dituang. Temperatur 

penuangan yang bisa untuk bermacam-macam coran dapat dilihat pada 

tabel dibawah. 

e. Komposisi yang cocok. Butir pasir bersentuhan dengan logam yang 

dituang mengalami peristiwa kimia dan fisika karena logam cair 

mempunyai temperatur yang tinggi. Bahan-bahan yang tercampur yang 
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mungkin menghasilkan gas atau larut dalam logam adalah tidak 

dikehendaki. 

f. Mampu dipakai lagi. Pasir harus dapat dipakai berulang-ulang. 

g. Pasir harus murah.  

 

2. Macam-macam pasir cetak 

Pasir cetak yang lazim adalah pasir gunung, pasir pantai, pasir sungai, dan 

pasir silika yang disediakan alam. Beberapa dari mereka dipakai begitu 

saja dan yang lain dipakai setelah dipecah menjadi butir-butir dengan 

ukuran yang cocok. Kalau pasir mempunyai kadar lempung yang cocok 

dan bersifat adhesi, mereka dipakai begitu saja sedangkan bila sifat 

adhesinya kurang, maka perlu ditambahkan lempung. Kadang-kadang 

berbagai pengikat dibutuhkan juga disamping lempung. Proses pengolahan 

pasir dapat dilihat pada gambar 2. 

 

3. Pola 

Pola merupakan gambaran dari bentuk produk yang akan dibuat. Pola 

dapat dibuat dari kayu, plastik/polimer atau logam. Pemilihan material 

pola tergantung pada bentuk dan ukuran produk cor, akurasi dimensi, 

jumlah produk cor dan jenis proses pengecoran yang digunakan. 

Jenis-jenis pola : 
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Gambar 2. Skema proses pengolahan pasir. (Surdia, 2000) 

 

 

a. Pola Tunggal  

Biasanya digunakan untuk bentuk produk yang sederhana dan jumlah 

produk sedikit. Pola ini dibuat dari kayu dan tentunya tidak mahal  

b. Pola Terpisah 

Pasir hitam 

Pembongkaran 

Pemisahan 

magnitis 

Pemecah bungkah 

Pendinginan  

Pengayakan  

Penyimpanan pasir hitam 

Pengaduk   

Pemberi udara 

Penyimpanan  

Pembuatan cetakan  

penuangan  

Penyimpanan 

lempung dan 

tambahan 

Lempung dan 

tambahan 

Penyimpanan 

pasir baru 

Pengayakan  

Pendinginan  

Pengeringan  

Pasir baru  
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Terdiri dari buah pola yang terpisah sehingga akan diperoleh rongga 

cetak dari masing-mnasing pola. Dengan pola ini bentuk produk yang 

dapat dihasilkan lebih rumit dari pola tunggal. 

c. Pola “terpasang jadi satu”  

Jenis ini popular yang digunakan di industri. Pola dengan suatu bidang 

datar dimana dua buah pola atas dan bawah dipasang berlawanan arah 

pada suatu pelat datar. Jenis pola ini sering digunakan bersama-sama 

dengan mesin pembuatan cetakan dan dapat menghasilkan laju 

produksi yang tinggi untuk produk-produk kecil. 

d. Inti  

Untuk produk cor yang memiliki lubang/rongga seperti pada blok 

mesin kendaraan atau katup-katup biasanya diperlukan inti. Inti 

ditempatkan dalam rongga cetak sebelum penuangan untuk 

membentuk permukaan bagian dalam produk dan akan dibongkar 

setelah cetakan membeku dan dingin. Seperti cetakan, inti harus kuat, 

permeabilitas baik, tahan panas dan tidak mudah hancur (tidak rapuh). 

Operasi pengecoran dengan cetakan pasir melibatkan tahapan proses 

perancangan produk cor, pembuatan pola dan inti, pembuatan cetakan, 

penuangan logam cair dan pembongkaran produk cor. 

(http://edizenni.blogspot.com/search?q=pengecoran)) 

 

4. Susunan Pasir Cetak 

Jenis butir pasir bulat baik untuk pasir cetak, karena memerlukan jumlah 

pengikat yang lebih sedikit untuk mendapatkan kekuatan dan 

(http:/edizenni.blogspot.com/search?q=pengecoran
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permeabilitas tertentu, serta mampu alir gasnya baik sekali. Pasir berbutir 

kristal kurang baik untuk pasir cetak, sebab akan pecah menjadi butir-butir 

kecil pada pencampuran serta memberikan ketahanan api dan 

permeabilitas yang buruk pada cetakan, dan selanjutnya membutuhkan 

pengikat dalam jumlah banyak.  

 

Inti cetakan sering dibuat dari pasir yang dibubuhi minyak nabati 

pengering 1.5-3.0 % seperti minyak biji rami (linseed oil), minyak kedele, 

atau minyak biji kol dan dipanggang pada temperatur 200 sampai 250
o
C. 

Mereka disebut inti pasir minyak. Mereka tidak menyerap air dan mudah 

hancur waktu pembongkaran. Tetapi pasir dengan hanya dibubuhi minyak 

saja kekuatannya pada temperatur tinggi tidak memadai, sehingga perlu 

ditambahkan bentonit dan kanji supaya mudah dibentuk dan diolah 

meskipun pada temperatur kamar.  

 

Untuk tambahan khusus pada cetakan pasir berupa bubuk arang, gula tetes, 

tepung terigu, jelaga kokas, atau tepung grafit dan  abu sekam dibubuhkan 

sekitar 1% kepada pasir cetak agar permukaan coran menjadi halus, 

pembongkaran mudah, pemakaian ulang dan dalam beberapa hal 

mencegah permukaan kasar. Kelebihan tambahan khusus, menyebabkan 

cacat karena gas yang terperangkap. Karena itu penting untuk 

menggunakannya dalam jumlah yang cocok. (Surdia, 2000) 
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5. Sifat-sifat Pasir Cetak 

Pasir cetak dengan tanah lempung atau bentonit sebagai pengikat 

menunjukan berbagai sifat sesuai dengan kadar air. Karena itu kadar air 

adalah faktor yang sangat penting untuk pasir cetak, sehingga pengaturan 

kadar air adalah hal sangat penting dalam pengaturan pasir cetak. Gambar 

3. menunjukan hubungan antara kadar air dan berbagai sifat pasir dengan 

pengikat tanah lempung. Karena kadar tanah lempung dibuat tetap dan 

kadar air ditambah, maka kekuatan berangsur-angsur bertambah sampai 

titik maksimum dan seterusnya menurun. Kecenderungan serupa timbul 

kalau kadar air  dibuat tetap dan kadar lempung ditambah.  

 

 

 

Gambar 3. Pengaruh kadar air dan kadar lempung pada pasir diikat 

lempung. (Surdia, 2000) 
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Gambar 4. Pengaruh air dan bentonit pada pasir diikat bentonit 

(Surdia, 2000) 

 

Titik maksimum dari kekuatan dan permeabilitas adalah keadaan dimana 

butir-butir pasir dikelilingi oleh ketebalan tertentu dari campuran lempung 

dan air. Dengan kelebihan kadar air, kekuatan dan permeabilitas akan 

menurun karena ruangan antara butir-butir pasir ditempati oleh lempung 

yang berlebihan air. Selanjutnya tanah lempung yang berbutir menempati 

ruangan antara butir-butir pasir menurunkan permeabilitas. 

 

Kadar air yang membuat kekuatan maksimum dan yang membuat 

permeabilitas maksimum pada umumnya tidak sama. Gambar 4 

menunjukan hubungan antara kadar air, kekuatan dan permeabilitas dari 

pasir dan pengikat bentonit. Kalau kadar air bertambah, kekuatan dan 

permeabilitas naik sampai titik maksimum dan menurun kalau kadar air 

bertambah terus seperti ditunjukan pada gambar. Untuk pasir dengan 

pengikat bentonit, kadar air yang menyebabkan kekuatan basah maksimum 
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dan yang menyebabkan permeabilitas maksimum sangat berdekatan satu 

sama lain.  

 

Penambahan sifat penguatan oleh udara. Sifat-sifat cetakan yang berubah 

selama antara pembuatan cetakan dan penuangan disebut sifat penguatan 

oleh udara. Umumnya hal itu disebabkan oleh pergerakan air dalam 

cetakan dan penguapan air dari permukaan cetakan. Hal terakhir dengan 

meninggikan kekerasan permukaan cetakan. Derajat kenaikan kekerasan 

tergantung pada sifat campuran pasir, derajat pemadatan atau keadaan 

sekeliling cetakan ( temperatur udara luar, kelembaban, dan seterusnya ).  

 

Penguapan air membuat permukaan cetakan dari pasir yang dicampur 

bentonit menjadi getas. Karena itu laju penguapan air harus diatur. Dengan 

adanya sifat-sifat kering pasir dengan pengikat lempung yang dikeringkan 

mempunyai permeabilitas dan kekuatan meningkat dibandingkan dengan 

dalam keadaan basah, karena air bebas dan air yang diabsorbsi pada 

permukaan butir tanah lempung dihilangkan. Faktor yang memberikan 

pengaruh sangat besar pada sifat-sifat kering, adalah kadar air sebelum 

pengeringan. Gambar 3 dan 4 menunjukan kekuatan tekan kering lebih 

tinggi kalau kadar air mula-mula lebih besar. (Surdia, 2000) 

 

6. Perlengkapan Cetakan Pasir 

a. Penyangga 

Penyangga dibuat dari logam yang dipergunakan menyangga inti. 

Penyangga sebenarnya tidak diinginkan dalam pembuatan cetakan. Tetapi 
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kadang-kadang dipakai karena inti tidak dapat dipasang hanya dengan 

telapak inti saja mengingat bentuk cetakan yang tidak memungkinkan.  

 

Bentuk dan ukuran penyangga harus sesuai untuk keadaan coran, dan 

bahannya sebaiknya sama dengan bahan coran. Bentuk penyangga 

umumnya lebih baik mempunyai permukaan yang luas karena mudah 

berfungsi dengan logam sekelilingnya. Kalau A terlalu besar dalam 

perbandingan dengan H dalam Gambar 5. maka fusi tidak sempurna, 

sedangkan kalau A terlalu kecil penyangga inti tidak sempurna. Kalau D 

terlalu besar dalam perbandingan dengan A maka fusi tidak sempurna, 

sedangkan kalau terlalu kecil penyangga ini tidak memuaskan karena 

penyangga tertanam ke dalam inti.  

 

Bentuk penyangga dibuat seperti yang dikehendaki, dan kadang-kadang 

bahan dari pelat kedua ujung batang berbeda dengan bahan batang untuk 

mencegah pencairan yang terlalu cepat dari pelat-pelat tipis itu. 

Permukaan penyangga harus dibuat halus. Tidak boleh ada oksida atau 

basah. Mereka bukan hanya mencegah fusi tapi juga menyebabkan rongga 

penyusutan.  

 

Ada beberapa macam-macam penyangga. Ada bermacam-macam nama 

dan jenis serta bentuk dan ukuran penyangga. Jenis utama dari jenis 

penyangga dijelaskan pada gambar 6. Penyangga kepala ganda, adalah 

jenis yang paling lazim dipakai. Jenis ini mempunyai berbagai bentuk dan 
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ukuran. Batang di antara kedua kepala bergulir agar mudah berfusi dengan 

logam.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bentuk penyangga   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Berbagai Macam Penyangga (Surdia, 2000) 
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b. Mandrel  

Mandrel adalah kerangka yang diletakkan dalam inti atau cetakan untuk 

mencegah patahnya inti.  

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan mandrel adalah : 

1) Pertimbangan mengenai pemuaian panas dalam pengeringan dan 

penuangan  

2) Pertimbangan mengenai penyusutan coran setalah penuangan. 

3) Buatlah mandrel yang tahan akan penggunaan berulang-ulang. 

4) Mereka harus memperkuat inti agar mampu menerima tekanan dari 

logam cair. 

c. Pemberat  

Dalam penuangan logam cair ke dalam cetakan, kup mengalami daya 

apung karena logam cair. Maka pemberat di atas kup untuk mencegah 

terapungnya. 

 

7. Pembuatan Cetakan Dengan Tangan  

Pembuatan cetakan dengan tangan dilaksanakan jika jumlah produksinya 

kecil dan bentuk coran yang sulit dan sukar dibuat oleh mesin atau coran 

yang besar sekali. 

 

Pembuatan cetakan dengan tangan dari pasir basah dilakukan dengan 

urutan  sebagai berikut: (gambar 7). 
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1) Papan cetakan diletakkan pada lantai yang rata dengan pasir yang 

tersebar mendatar. 

2) Pola dan rangka cetakan untuk drag diletakkan diatas papan cetakan. 

Rangka cetakan harus cukup besar sehingga tebalnya pasir 30 sampai 

50 mm. letak saluran turun lebih dahulu. 

3) Pasir muka yang telah ditaburkan untuk menutupi permukaan pola 

dalam rangka cetak. Lapisan pasir muka dibuat setebal 30 mm. 

4) Pasir cetak ditimbun diatasnya dan dipadatkan dengan penumbuk. 

Dalam penumbukan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar pola tidak 

terdorong langsung oleh penumbuk. Kemudian pasir yang tertumpuk 

melewati tepi atas dari rangka cetakan digaruk dan cetakan diangkat 

bersama pola dari papan cetakan. 

5) Cetakan dibalik dan diletakkan pada papan cetakan, dan setengah pola 

lainnya bersama-sama rangka cetakan untuk kup dipasang diatasnya, 

kemudian bahan pemisah ditaburkan di permukaan pisah dan di 

permukaan pola. 

6) Batang saluran turun atau pola untuk penambah dipasang, kemudian 

pasir muka dan pasir cetak dimasukkan dalam rangka cetakan dan 

dipadatkan.  

7) Pengalir dan saluran dibuat dengan mempergunakan spatula. Pola untuk 

pengalir dan saluran dipasang sebelumnya yang bersentuhan dengan 

pola utama, jadi tidak perlu dibuat dengan spatula. Inti yang cocok 

dipasang pada rongga cetakan dan kemudian kup dan drag ditutup. 
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(a) Pembuatan Cetakan Dengan Tangan 

 

(b). Rangka Cetakan 

Gambar 7. Perlengkapan Pembuatan Cetakan dengan  

     Tangan (Surdia, 2000) 
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Gambar 7. menunjukan perkakas tangan yang dipergunakan untuk 

pembuatan cetakan dengan tangan. Diantara banyak macam rangka 

cetakan yang dipergunakan, yang paling lazim dipergunakan adalah 

rangka cetakan kayu atau logam. Seperti pada Gambar 7,a. dimana pasir 

cetak dimasukkan dan dipadatkan untuk dibuat cetakan. Beberapa rangka 

cetakan berbentuk  bundar. Selain itu, dipakai juga rangka cetakan yang 

dapat dibuka seperti pada gambar 7,b.  

 

II.4 Sekam Padi 

Sekam padi adalah kulit yang membungkus butiran beras, dimana kulit padi 

akan terpisah dan menjadi limbah atau buangan. Jika sekam padi dibakar akan 

menghasilkan abu sekam padi. Secara tradisional, abu sekam padi digunakan 

sebagai bahan pencuci alat-alat dapur dan bahan bakar dalam pembuatan batu 

bata. Penggilingan padi selalu menghasilkan kulit gabah / Sekam padi yang 

cukup banyak yang akan menjadi material sisa. Ketika bulir padi digiling, 

78% dari beratnya akan menjadi beras dan akan menghasilkan 22% berat kulit 

sekam. Kulit sekam ini dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam proses 

produksi. Kulit sekam terdiri 75% bahan mudah terbakar dan 25% berat akan 

berubah menjadi abu. Abu ini dikenal sebagai Rice Husk Ash ( RHA ) yang 

memiliki kandungan silika reaktif sekitar 85%- 90%. Dalam setiap 1000 kg 

padi yang digiling akan dihasilkan 220 kg ( 22% ) kulit sekam. Jika kulit 

sekam itu dibakar pada tungku pembakar, akan dihasilkan sekitar 55 kg (25%) 

RHA.  
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Untuk membuat RHA menjadi silika reaktif yang dapat digunakan sebagai 

material pozzolan maka diperlukan kontrol pembakaran dengan temperatur 

tungku pembakaran tidak boleh melebihi 800
o
C sehingga dapat dihasilkan 

RHA yang terdiri dari silika yang tidak terkristalisasi. Jika kulit sekam ini 

terbakar pada suhu lebih dari 850
o
C maka akan menghasilkan abu yang sudah 

terkristalisasi menjadi arang dan tidak reaktif lagi sehingga tidak mempunyai 

sifat pozzolan. Setelah pembakaran kulit sekam selama 15 jam dengan suhu 

yang terkontrol maka akan dihasilkan RHA yang berwarna putih keabu-abuan 

atau abu-abu dengan sedikit warna hitam. Warna hitam menandakan bahwa 

temperatur tungku pembakaran terlalu tinggi yang menghasilkan abu yang 

tidak reaktif. RHA kemudian dapat digiling untuk mendapatkan ukuran butiran 

yang halus. RHA sebagai bahan tambahan dapat digunakan dengan 

mencampurkannya pada semen untuk mendapatkan beton dengan kuat tekan 

rendah. (Nugraha, dan Antoni, 2007) 

 

Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari 

dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses 

penggilingan beras sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan 

sisa atau limbah penggilingan. Sekam dikategorikan sebagai biomassa yang 

dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan 

ternak dan energi atau bahan bakar, juga adsorben. 

 

Sekam padi tidak dapat digunakan sebagai material pengganti pasir tanpa 

mengalami proses pembakaran. Dua faktor yang perlu diperhatikan pada 

proses pembakaran yaitu kadar abu dan unsur kimia dalam abu. Kadar abu 
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menjadi penting sebab hal ini menunjukkan atau menentukan berapa jumlah 

sekam yang harus dibakar agar menghasilkan abu sesuai kebutuhan. Selama 

proses pembakaran sekam padi menjadi abu mengakibatkan hilangnya zat-zat 

organik yang lain dan menyisakan zat-zat yang mengandung silika. 

 

Pada proses pembakaran akibat panas yang terjadi akan menghasilkan 

perubahan struktur silika yang berpengaruh pada dua hal yaitu tingkat 

aktivitas pozolan dan kehalusan butiran abu. Pada tahap awal pembakaran, 

abu sekam padi menjadi kehilangan berat pada suhu 100
o
C, pada saat itulah 

hilangnya sejumlah zat dari sekam padi tersebut. Pada suhu 300
o
C, zat-zat 

yang mudah menguap mulai terbakar dan memperbesar kehilangan berat. 

Kehilangan berat terbesar terjadi pada suhu antara 400
o
C -500

o
C, pada tahap 

ini pula terbentuk oksida karbon. Di atas suhu 600
o
C ditemukan beberapa 

formasi kristal quartz. Jika temperatur ditambah, maka sekam berubah 

menjadi kristal silica. 

 

Sekam padi memiliki komposisi kimiawi protein kasar 3,03%, lemak 1,18%, 

serat kasar 35,68%, abu 17,71%, karbohidrat kasar 33,71%, sedangkan 

menurut DTC-IPB sekam padi memiliki komposisi karbon (zat arang) 1,33%, 

dan silika 16,98%. 

(http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr254033.pdf) 

Dengan komposisi kimiawi di atas, sekam padi dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai keperluan diantaranya:  

http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr254033.pdf
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a. sebagai bahan baku pada industri kimia, terutama kandungan zat kimia 

furfural yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri 

kimia,  

b. sebagai bahan baku pada industri bahan bangunan, terutama kandungan 

silika (SiO2) yang dapat digunakan untuk campuran pada pembuatan 

semen portland, bahan isolasi, husk-board dan campuran pada industri bata 

merah, dan sebagai sumber energi panas pada berbagai keperluan manusia, 

kadar selulosa yang cukup tinggi dapat memberikan pembakaran yang 

merata dan stabil. 

II.5  Bentonit  

Bentonit adalah tanah liat yang berasal dari abu vulkanik dimana sebagian 

besar atau sekitar 75% mengandung mineral monmorlionit. Batuan bentonit 

dapat ditemukan hampir di semua negeri dan pada berbagai variasi batuan. 

Batuan ini mempunyai sifat fisis yang mudah menyerap air. Batuan ini 

mempunyai warna yang bervariasi krem, abu-abu, kuning, sampai coklat 

kehitaman. Struktuk kristal bentonit terdiri dari tiga lapisan. Satu lapisan 

berbentuk oktahedral dan dilindungi oleh 2 lapisan lainnya yang berbentuk 

tetrahedral. Kedua lapisan ini akan bergabung pada ujung-ujung kisi 

tetrahedral dengan hidroksil yang ada pada lapisan oktahedral, sehingga 

terbentuk tiga susunan lapisan. Atom-atom yang terikat pada masing-masing 

lapisan struktur ini akan memungkinkan air memasuki ruang antar lapisan 

yang dapat membuat kisi akan membesar. Mineral bentonit mempunyai sifat 

menyerap karena ukuran partikelnya yang kecil dan mempunyai nilai tukar ion 
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yang tinggi. Batuan ini terbentuk karena proses pelapukan dan transformasi 

dari abu gunung api.  

 

Bila kadar bentonit rendah didalam campuran pasir cetak, menyebabkan 

kekuatan pasir cetak menurun. Hal ini disebabkan karena daya ikat antar butir 

pasir cetak rendah. Bila kadar bentonit tinggi menyebabkan kekuatan pasir 

cetak meningkat dan cetakan menjadi padat. Padatnya pasir cetak 

menyebabkan permeabilitas turun sehingga sulit dilalui udara dan cetakan sulit 

dibongkar (Setiawan:1997). 

 

II.6  Silika 

Silika atau dikenal dengan silikon dioksida (SiO2) merupakan senyawa yang 

banyak ditemui dalam bahan galian yang disebut pasir kuarsa, terdiri atas 

kristal-kristal silika (SiO2) dan mengandung senyawa pengotor yang terbawa 

selama proses pengendapan. Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasir 

putih merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama 

seperti kuarsa dan feldsfar. Pasir kuarsa mempunyai komposisi gabungan dari 

SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, dan K2O, berwarna putih bening 

atau warna lain bergantung pada senyawa pengotornya. 

 

Silika biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan berbagai 

ukuran tergantung aplikasi yang dibutuhkan seperti dalam industri ban, karet, 

gelas, semen, beton, keramik, tekstil, kertas, kosmetik, elektronik, cat, film, 

pasta gigi, dan lain-lain. Untuk proses penghalusan atau memperkecil ukuran 

dari pasir silika umumnya digunakan metode milling dengan ball mill untuk 

menghancurkan ukuran pasir silika yang besar-besar menjadi ukuran yang 
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lebih kecil dan halus, silika dengan ukuran yang halus inilah yang biasanya 

bayak digunakan dalam industri. 

 

Untuk memperoleh ukuran silika sampai pada ukuran nano/ mikrosilika perlu 

perlakuan khusus pada prosesnya. Untuk mikrosilika biasanya dapat diperoleh 

dengan metode special milling, yaitu metode milling biasa yang sudah 

dimodifikasi khusus sehingga kemampuan untuk menghancurkannya jauh 

lebih efektif, dengan metode ini bahkan dimungkinkan juga memperoleh silika 

sampai pada skala nano. Sedangkan untuk nanosilika bisa diperoleh dengan 

metode-metode tertentu yang sekarang telah banyak diteliti diantaranya adalah 

sol-gel process, gas phase process, chemical precipitation, emulsion 

techniques, dan plasma spraying & foging proses (Polimerisasi silika terlarut 

menjadi organo silika). 

 

Sebagai tambahan adalah bahwa utilisasi kapasitas produksi industri silika 

lokal belum maksimal, baru 50% dari kapasitas maksimal yang ada. Hal ini 

disebabkan karena produk silika lokal yang dihasilkan belum memenuhi 

spesifikasi yang dibutuhkan oleh pasar yaitu silika dengan ukuran sub mikron, 

sementara hasil produksi silika lokal berukuran ≥ 30 µm  

(Martadipoera:1990). 

 

II.7  Pengujian Kekerasan (Hardness Test)  

 

Kekerasan (Hardness) adalah salah satu sifat mekanik (Mechanical 

properties) dari suatu material. Kekerasan suatu material harus diketahui 

khususnya untuk material yang dalam penggunaanya akan mangalami 

pergesekan (Frictional force), dalam hal ini bidang keilmuan yang berperan 
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penting mempelajarinya adalah Ilmu Bahan Teknik (Metallurgy Engineering). 

Kekerasan didefinisikan sebagai kemampuan suatu material untuk menahan 

beban identasi atau penetrasi (penekanan). Didunia teknik, umumnya 

pengujian kekerasan menggunakan 4 macam metode pengujian kekerasan, 

yakni : 

a. Brinell (HB/BHN)  

 

Pengujian kekerasan dengan metode Brinell bertujuan untuk menentukan 

kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap bola 

baja (identor) yang ditekankan pada permukaan material uji tersebut 

(speciment). Idealnya, pengujian Brinell diperuntukan bagi material yang 

memiliki kekerasan Brinell sampai 400 HB, jika lebih dati nilai tersebut 

maka disarankan menggunakan metode pengujian Rockwell ataupun 

Vickers. Angka Kekerasan Brinell (HB) didefinisikan sebagai hasil bagi 

(Koefisien) dari beban uji (F) dalam Newton yang dikalikan dengan angka 

faktor 0,102 dan luas permukaan bekas luka tekan (injakan) bola baja (A) 

dalam milimeter persegi. 

 

Rumus perhitungan Brinell Hardness Number(BHN) : 

 

Dimana:  P = beban penekan (Kg)  

D = diameter bola penekan (mm)  

d = diameter lekukan (mm). 

(Sumber: Muttaqin, Moh.Afandi., 2004)  
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b. Rockwell (HR/RHN)  

Skala yang umum dipakai dalam pengujian Rockwell adalah :  

- HRa (Untuk material yang sangat keras).  

- HRb (Untuk material yang lunak).  

- HRc (Untuk material dengan kekerasan sedang) 

 

c. Vickers (HV/VHN)  

Pengujian kekerasan dengan metode Vickers bertujuan menentukan 

kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap intan 

berbentuk piramida dengan sudut puncak 136 Derajat yang ditekankan 

pada permukaan material uji tersebut. Angka kekerasan Vickers (HV) 

didefinisikan sebagai hasil bagi (koefisien) dari beban uji (F) dalam 

Newton yang dikalikan dengan angka faktor 0,102 dan luas permukaan 

bekas luka tekan (injakan) bola baja (A) dalam milimeter persegi. 

 

d. Micro Hardness (Namun jarang sekali dipakai-red)  

Pada pengujian ini identor-nya menggunakan intan kasar yang di bentuk 

menjadi piramida. Bentuk lekukan intan tersebut adalah perbandingan 

diagonal panjang dan pendek dengan skala 7:1. Pengujian ini untuk 

menguji suatu material adalah dengan menggunakan beban statis. Bentuk 

identor yang khusus berupa knoop meberikan kemungkinan membuat 

kekuatan yang lebih rapat di bandingkan dengan lekukan Vickers. Hal ini 

sangat berguna khususnya bila mengukur kekerasan lapisan tipis atau 

emngukur kekerasan bahan getas dimana kecenderungan menjadi patah 

sebanding dengan volume bahan yang ditegangkan.  
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Pengujian kekerasan Brinnel merupakan pengujian standar skala industri, 

tetapi karena penekannya terbuat dari bola baja yang berukuran besar dan 

beban besar maka bahan yang sangat lunak atau sangat keras tidak dapat 

diukur kekerasannya. Penguian yang paling banyak dipakai adalah dengan 

menekan alat penekan tertentu kepada benda uji dengan beban tertentu dan 

dengan mengukur ukuran bekas penekanan yang terbentuk diatasnya, cara ini 

dinamakan cara kekerasan dengan penekanan (brinnel). 

Pemilihan masing-masing skala (metode pengujian) tergantung pada :  

 Permukaan material  

 Jenis dan dimensi material  

 Jenis data yang diinginkan  

 Ketersedian alat uji  

 

 

II.8  Struktur Mikro 

Struktur mikro adalah struktur terkecil yang terdapat dalam suatu bahan yang 

keberadaannya tidak dapat di lihat dengan mata telanjang, tetapi harus 

menggunakan alat pengamat struktur mikro diantaranya; mikroskop cahaya, 

mikroskop electron, mikroskop field ion, mikroskop field emission dan 

mikroskop sinar-X. Penelitian ini menggunakan mikroskop cahaya, adapun 

manfaat dari pengamatan struktur mikro ini adalah: 

1. Mempelajari hubungan antara sifat-sifat bahan dengan struktur dan cacat 

pada bahan. 

2. Memperkirakan sifat bahan jika hubungan tersebut sudah diketahui. 

Langkah-langkah untuk melakukan pengamatan struktur mikro adalah 
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pemotongan spesimen menjadi ukuran yang kecil kurang lebih seukuran 

10mm x 10mm x 10mm, penempatan spesimen ke dalam cetakan dan 

cetakan tadi di isi resin yang bertujuan untuk memermudah dalam proses 

penghalusan, pengampelasan dengan menggunakan amplas halus secara 

berurutan, mulai dari yang paling kasar (nomor kecil) sampai yang halus 

(nomor besar), pemolesan dengan menggunakan bubuk penggosok 

ataupun pasta diamond. Pemeriksaan struktur mikro memberikan 

informasi tentang bentuk struktur, ukuran butir dan banyaknya bagian 

struktur yang berbeda. 

 

 

 


