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Penyusutan merupakan lubang cacat yang di sebabkan oleh karena pengecilan yang terjadi pada 
saat logam membeku. Kalau logam membeku, tiap bagian coran yang berbeda bentuknya 

mernpunyai tingkat pembekuan yang berlainan sehingga, cacat tersebut mudah terjadi pada 
bagian yang paling lambat membeku. 

Biasanya rongga penyusutan ( shrinkage ) memiliki karakten'stik yang mudah di amati. Adanya 
shrinkage pada produk coran akan mempengaruhi karakteristik mekanik, dimensional, 
metalografi dan kimia; biasanya karakteristik shininkage pada produk coran di sebabkan oleh 

cacat permukaan keadaan akhir dan bentuk disebut sebagai karakteristik makro pada produk 
coran. 

Hal itu terutama temperatur penuangan yang terlalu rendah menyebabkan saluran penambah 
membeku terlebih dahulu. Mekamisme terbentuknya gelembung (siklus) hidrogen pada [proses 
pembekuan sebagai berikut: jika logam cair mulai membeku, maka gelembung terbentuk pada 

daerah sekitar padatan lebih rendah dari temperatur cairan. Proses pembekuan berlanjut dan 
gelembung gas yang terbentuk semakin terdesak, jika seluruh cairan sudah membeku maka pada 

daerah dimana terjadi pembekuan terakhIr terdapat gelembung gelembung gas yang tidak bisa 
lolos dan muncul sebagai porositas gas.  
Biasanya pada aluminium coran pada temperatur tinggi akan mudah menyerap gas hidrogen pada 

proses, pembekuan sehingga terjadi porositas dan penyusutan karena dengan suhu penuangan 
aluminium coran sekitar 2000 C 

sampai 3150 C dengan titik cair 6600 C, ketika temperatur penuangan di buat bervariasi, apa 
yang terjadi dengan proses pembekuan coran dan bentuk hasil coran yang di hasilkan terutama, 
pengaruhnya pada karakteristk shrinkagenya. Untuk itulah diperlukan kajian analisis mengenai 

hal tersebut dan melalui skripsi inilah kita akan mengkaji signifikansi pengaruh temperatur tuang 
terhadap karakteristik shrinkage pada produk coran.  

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang nyata, 
perubahan temperatur tuang terhadap karaktenstik shrinkage pada produk aluminium coran balk 
secara ukuran dimensional maupun volumenya. pada masing masing benda UJI yang diteliti.hal 

tersebut dapat dilihat dari fluktuasi ukuran dimensional serta volume setelah proses pengecoran 
dilakukan dengan temperatur penuangan yang berbeda beda.  


