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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Penelitian oleh Agiel Setyo Prabowo dkk, (2016) mengenai analisa 

pengaruh penambahan mg pada komposit matrik aluminium remelting piston 

berpenguat Sio2 menggunakan metode stir casting terhadap kekerasan dan densitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek dari mg untuk meningkatkan 

wettability pada matriks komposit aluminium piston hasil peleburan kembali 

penguatan SiO2 menggunakan aduk casting metode untuk nilai kekerasan dan 

kepadatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan nilai kekerasan komposit 

matriks alminium berpenguat SiO2 akan meningkat seiring dengan peningkatan 

kadar penambahan magnesium (Mg). Penambahan 2% Mg mempunyai kekerasan 

tertinggi sebesar 67,78 HRB dan  penambahan magnesium (Mg) pada komposit 

matriks aluminium berpenguat SiO2 mampu meningkatkan wettability matriks 

aluminium sehingga membuat densitas meningkat, dan porositas menjadi kecil. 

Penelitian oleh Andi Triono dkk, (2015) mengenai analisa pengaruh 

penambahan Mg pada matriks komposit aluminium remelting piston berpenguat 

SiO2 terhadap kekuatan impak dan struktur mikro menggunakan metode stir 

casting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari Mg sebagai wettability 

pada Al-SiO2 komposit dengan SiO2 9 % sebagian kecil dari massa penelitian ini 

akan ditambah lagi Mg dengan satu sama variasi 1 %, 1.5 %, 2 % dan 2.5 % dengan 

nilai komposit proses pembuatannya menggunakan metode aduk casting Spesimen 

diuji dengan menggunakan kapal mikroskop optik dan dampak charpy. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  pengamatan struktur mikro 

menunjukkan persebaran partikel penguat pada komposit tersebar semakin merata 
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dan homogen dengan penambahan Mg dan  kekuatan impak semakin meningkat 

seiring dengan terdispersinya partikel penguat yang merata pada komposit. 

Penelitian oleh Soeparno Djiwo dkk, (2014) mengenai analisis kekerasan 

Al-Cu dengan variasi prosentase paduan Cu pada proses pengecoran dengan 

penambahan serbuk degasser. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh 

kandungan tembaga terhadap nilai kekerasan dan struktur mikro Al-Cu dengan 

variasi paduan 1%,3% dan 5%. 

Berdasarkan hasil penelitian  dapat disimpulkan dari variasi paduan Cu (1%, 

3% dan 5%) pada aluminium paduan Al-Cu mengakibakan adanya perubahan yang 

dapat mempengaruhi kekerasan dan struktur mikro pada paduan tersebut dan  Dari 

hasil pengujian kekerasan semakin tinggi variasi paduan Cu pada aluminium 

paduan Al-Cu maka nilai kekerasannya semakin meningkat. Berikut dibawah ini 

adalah data hasil penetilian tersebut. 

Tabel 2. 1 hasil data penelitian uji kekerasan (Soeparno Djiwo dkk, 2014) 

 

2.2 Piston  

 Piston merupakan material paduan Al-Si yang mempunyai karakteristik 

kekuatan dan kekerasan tinggi, tahan korosi, dan ringan. Tetapi setelah mengalami 

kerusakan akibat overheating maka beberapa sifat mekanik tadi akan mengalami 

penurunan (Rusnoto, 2013: 24) Piston bergerak ke atas dalam ruang silinder 

mengkompresikan campuran bahan bakar dan udara. Campuran bahan bakar dalam 

silinder terbakar, tekanan dan pengembangan gas bekerja pada permukaan atas 

piston. Tekanan dan pengembangan gas ini mendorong piston di dalam silinder 
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sehingga bergerak ke bawah dengan gaya yang besar. Piston harus memindahkan 

tenaga hasil langkah pembakaran ke poros engkol. Piston bergerak kembali ke atas 

di dalam silinder dan membuang gas bekas. Seluruh tugas yang dilakukan piston 

sangat berat. Piston mendapat panas yang tinggi dari hasil pembakaran. Piston 

berubah arah pada kecepatan tinggi. Piston bergesekan dengan dinding selinder. 

Hasil dari semua itu piston menerima tekanan yang tinggi, sehingga tekanan inilah 

yang diteruskan keputaran poros engkol. Piston umumnya terbuat dari aluminium. 

Sering piston aluminium dilapisi dengan timah yang membuat pelayanan starting 

dapat dengan baik. Piston aluminium dapat ditempa tetapi umumnya adalah 

dituang.  

 Piston aluminium adalah ringan dan penggunaan umumnya lebih 

menguntungkan dari jenis besi tuang. Piston berubah arah pada setiap akhir 

langkah. Dan kecepatan kadang-kadang empat ribu putaran per menit (rpm). Hal 

itu dapat dilakukan piston yang ringan dan efisiensi lebih baik. Besi tuang adalah 

bahan yang baik untuk piston pada mesin kecepatan lambat. Karakteristik 

keausannya baik dan penggunaannya sangat baik bagi mesin yang 

menggunakannya. Piston yang akan dipasang kedalam selinder harus memenuhi 

persyaratan yang sesuai dengan spesifikasi hal ini untuk mencegahnya dari ketukan 

sisi ke sisi. Piston harus menerima proses pembakaran pada bagian atas dan cukup 

mampu membentuk vakum, pemampatan dan membuang gas bekas. Piston akan 

memuai bila mendapat panas, kemudian celah harus cukup mengatasinya. Piston 

aluminium lebih besar pemukaannya dari besi tuang, piston aluminium celahnya 

cukup mencegah pemuaian dan tetap mempunyai celah untuk oli. Pemasangan ring 

baja pada piston juga dapat mengatasi hal yang sama. Ring baja dipasang ke dalam 

piston aluminium. Kepala piston terpengaruh langsung dari panas pembakaran 

bahan bakar. Panas ini dapat menaikkan temperatur puncak kepala piston (crown) 

sekitar di atas 6000°F. Temperatur akan turun bila piston bergerak ke bawah. 

Bagian bawah dinding piston temperaturnya sekitar 3000°F, Temperatur sangat 

sesuai pada perencanaan mesin dan usaha yang dilakukan.bagian bawah piston 

lebih dingin, beberapa piston dinding bawahnya lebih lebar (besar) pada bagian 

bawahnya. 
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Luas permukaan atas dinding piston diameternya sedikit lebih kecil.karena 

kepala piston lebih besar temperaturnya dibandingkan dengan bagian bawah piston. 

Beberapa piston puncaknya bentuknya rata. Yang lain bentuknya setengah bulat. 

Ada lagi bentuknya tidak teratur (sisir piston) yang maksudnya untuk membantu 

pembuangan gas bekas dan juga untuk membantu membuat pusaran yang cepat 

untuk membentuk percampuran bahan bakar pada langkah kompresi. Salah satu 

jenis dari 16 bentuk ruang bakar pada kepala piston, kemudian memungkinkan 

penggunaan permukaan kepala silinder rata. 

 
Gambar 2.1 Bentuk Kepala Piston (Soeparno Djiwo dkk, 2014) 

Tabel 2. 2 Uji Komposisi Piston Bekas Honda (Mugiono dkk, 2013) 

 

2.3 Definisi Alumunium 

 Alumunium merupakan unsur yang paling melimpah di bumi dan terdapatnya 

selalu berupa kombinasi dengan unsur lain. Alumunium merupakan logam yang 

paling banyak digunakan setelah baja. Logam ini ditemukan pada tahun 1872 oleh 

seorang kimiawan Jerman Friedrich Wohler. Alumunium secara industri 

dikembangkan pada tahun 1886 oleh Paul Heroult di Perancis dan C.M. Hall di 
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Amerika. Secara terpisah mereka berdua telah berhasil memperoleh logam 

alumunium dari aluminia dengan cara elektrolisa.   

 Untuk bahan-bahan pokok dalam menghasilkan alumunium antara lain 

bauksit dan kreolit. Bauksit mengandung 55-65% tanah tawas, 2-28% besi, 1230% 

air, dan 1-8% asam silikat. Alumunium murni diperoleh melalui cara Bayer dimana 

bauksit dijernihkan menjadi tanah tawas murni, lalu tanah tawas  direduksi hingga 

menjadi alumunium mentah, melalui elektrolisa lebur dengan kreolit sebagai bahan 

pelarut natrium alumunium fluorida (Na3A1F6) baru peleburan alih wujud menjadi 

alumunium murni. Umumnya alumunium mencapai kemurnian 99,85% berat. 

Alumunium dengan kemurnian 99,85% jika dielektrolisa kembali maka didapatkan 

alumunium dengan kemurnian 99,99% atau hampir mendekati 100%. (Tata Surdia 

dan Shinroku  Saito, 1999: 134). Terdapat beberapa sifat penting yang dimiliki 

Aluminium sehingga banyak digunakan sebagai Material Teknik, diantaranya: 

a) Penghantar listrik dan panas yang baik (konduktor).   

b) Mudah difabrikasi   

c) Ringan   

d) Tahan korosi dan tidak beracun   

e) Kekuatannya rendah, tetapi paduan (alloy) dari Aluminium bisa  

meningkatkan sifat mekanisnya.   

 Aluminium banyak digunakan sebagai peralatan dapur, bahan konstruksi 

bangunan dan ribuan aplikasi lainnya dimanan 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. Campuran logam ini penting kegunaannya dalam konstruksi 

mesin, komponen pesawat modern dan roket. Logam ini jika diuapkan di vakum 

membentuk lapisan yang memiliki reflektivitas tinggi untuk cahaya yang tampak 

dan radiasi panas. Lapisan ini menjaga logam dibawahnya dari proses oksidasi 

sehingga tidak menurunkan nilai logam yang  dilapisi. Lapisan ini digunakan untuk 

memproteksi kaca teleskop dan masih banya kegunaan lainnya.  
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 Banyaknya penggunaan Aluminium dalam kehidupan sehari-hari baik itu 

dalam rumah tangga maupun industri akan membuat limbah Aluminium semakin 

banyak. Jika hal ini tidak di tangani denga cepat maka limbah ini akan memberikan 

dampak yang buruk bagi lingkungan, limbah Aluminium dapat mencemari tanah 

dan juga air. Oleh karena itu perlu dilakukan daur ulang (recycle) dari limbah 

Aluminium, hasilnya dapat digunakan dalam keperluan rumah tangga maupun 

dalam pembuatan material teknik.   

 Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan 

baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi 

sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi 

penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca 

jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah 

satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, 

pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas 

pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga 

adalam proses hierarki sampah 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) (Surdia dan 

Saito,1992).  

 Salah satu cara daur ulang adalah dengan proses peleburan. Unsur Silikon 

termasuk dalam salah satu campuran yang paling baik untuk Aluminium, diamana 

hasil paduan dari kedua unsur ini lebih ringan dibandingkan dengan besi atau baja, 

ketahanan korosi yang baik, dan mampu mesin yang baik. Proses peleburan adalah 

salah satu cara mendaur ulang limbah Aluminium atau Aluminium sekrap, Silikon 

merupakan salah satu unsur pencampur yang baik karena dapat memperbaiki sifat 

mekanis Aluminium. Beberapa jenis penggunan hasil paduan ini pada pembuatan 

material teknik seperti roda gigi, head cylinder, dan piston memiliki standar dalam 

kekuatan dan kekuatan tarik tertentu agar dapat digunakan dengan aman. Oleh 

karena itu penting kiranya dilakukan penelitian sifat kekerasan dan ketangguhan 

dari Aluminium daur ulang (recycle) ini. (Arifin, 2011)  

Adapun sifat-sifat mekanis aluminium dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.3 Sifat mekanik aluminium (Surdia.T dkk) 

 

Tabel 2.4 Klasifikasi paduan aluminium tempaan (Surdia.T dkk) 

 

Tabel 2.5 Klasifikasi perlakuan bahan (Surdia.T dkk) 
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2.3.1 Sifat dan kegunaan Alumunium  

 Alumunium adalah logam yang bersifat mudah dalam pengerjaannya. Hal ini 

karena alumunium bisa dikerjakan dalam berbagai bentuk baik dengan cara 

ditempa, dituang, dikerjakan dengan mesin, disolder, dikeraskan, dilas, ditarik, dll. 

Beberapa sifat alumunium adalah sebagai berikut: (1) Berat jenisnya 2,702 kg/dm3, 

(2) Titik cairnya 660 OC, (3) Warnanya mengkilap, (4) Penghantar panas dan listrik 

yang baik, (5) tahan terhadap korosi, (6) non magnetic. (Alois Schonmetz dan Karl 

Gruber, 1985: 126). Alumunium merupakan logam yang dapat dibuat menjadi 

bentuk yang bervariasi untuk proses pembuatan / pengolahan selanjutnya yaitu: 

lembaran, pelat, strip, batangan, pipa, kawat dan profil-profil. Karena kelebihan-

kelebihan tersebut membuat alumunium memiliki banyak penggunaan dalam 

berbagai bidang, misalnya: untuk kontruksi peralatan dan pesawat, wadah 

pembuatan peralatan untuk masak, wadah penyimpanan dan pengangkutan untuk 

industri kimia, kedokteran, bahan makanan dan lain-lain. Di dalam elektronik 

alumunium digunakan sebagai penghantar untuk kondensor, kabel dan selubung 

kabel. 

2.3.2 Logam  Paduan Alumunium 

 Alumunium banyak digunakan secara luas sebagai bahan industri, juga dalam 

industri pengecoran logam. Alumunium merupakan logam non fero yang memiliki 

ketahanan korosi yang baik serta sebagai penghantar panas dan listrik yang baik 

pula. Tetapi dalam bidang teknik alumunium memiliki kelemahan  yaitu kekerasan, 

batas cair dan regangannya rendah, sehingga menyebabkan alumunium murni tidak 

dapat dipakai sebagai bahan kontruksi. Pembuatan alumunium paduan merupakan 

salah satu solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Usur-unsur paduan 

alumunium adalah Cu, Si, Mg, Mn, akan memperbaiki sifat-sifat mekanik 

alumunium.  (Sumanto, Sutrisna dan Subardi, tth). Menurut Tata Surdia dan Kenji  

Chijiiwa (1976: 42) mengatakan bahwa “Alumunium Sebagai logam murni dipakai 

sebagai paduan, sebab tidak kehilangan sifat ringan dan mekanisnya, untuk mampu  

cornya dapat diperbaiki dengan menambah unsur–unsur lain. Unsur–unsur paduan 

itu adalah Cu, Si, Mg, Mn, Ni dan sebagainya, yang dapat mengubah sifat-sifat 

paduan alumunium”. Lebih lanjut Alois Schonmetz & Karl Gruber (1985: 128) 

mengatakan  bahwa “Alumunium akan mengalami perbaikan bila dipadu dengan 

logam lain, seperti tembaga meninggikan kekerasan, magnesium kekuatan, silikon 
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kesudian tuang dan logam pemadu lain adalah mangan, seng, nikel yang dapat 

mengakibatkan sifat yang dikehendaki dalam prosentase yang kecil”. 

2.3.3 Paduan Al-Cu 

 Tembaga (Cu) merupakan salah satu logam non ferro yang kebanyakan 

digunakan pada paduan aluminium. Dengan menambah tembaga sebagai paduan, 

akan meningkatkan kekuatan dan ketahanan lelah (fatigue). 

Menurut B.H. Amstead (1997:71) mengatakan bahwa “tembaga sebagai unsur 

paduan alumunium dalam jumlah tertentu akan menambah kekuatan dan 

kekerasannya”. Selain itu juga dengan paduan tembaga juga dapat memperbaiki 

kekuatan tarik, mempermudah perngerjaan dengan mesin, menurunkan daya tahap 

korosi dan mengurangi kemampuan dibentuk diandirol. 

 Paduan alumunium-tembaga paduan alumunium yang mengandung tembaga 

4,5 %, memiliki sifat-sifat mekanik dan mampu mesin yang baik sedangkan mampu 

cornya agak jelek. 

 

2.3.4 Paduan Alumunium-Magnesium  

 Keberadaan magnesium hingga 15,35% dapat menurunkan titik lebur logam 

paduan yang cukup drastis, dari 660 oC hingga 450 oC. Namun, hal ini tidak 

menjadikan aluminium paduan dapat ditempa menggunakan panas dengan mudah 

karena korosi akan terjadi pada suhu di atas 60 oC. Keberadaan magnesium juga 

menjadikan logam paduan dapat bekerja dengan baik pada temperatur yang sangat 

rendah, di mana kebanyakan logam akan mengalami failure pada temperatur 

tersebut. 

2.3.5 Paduan Alumunium-Mangan  

 Penambahan mangan memiliki akan berefek pada sifat dapat dilakukan 

pengerasan tegangan dengan mudah (work-hardening) sehingga didapatkan logam 

paduan dengan kekuatan tensil yang tinggi namun tidak terlalu rapuh. Selain itu, 

penambahan mangan akan meningkatkan titik lebur paduan aluminium. 

 

2.3.6 Paduan Alumunium-Seng  

 Paduan aluminium dengan seng merupakan paduan yang paling terkenal 

karena merupakan bahan pembuat badan dan sayap pesawat terbang. Paduan ini 

memiliki kekuatan tertinggi dibandingkan paduan lainnya, aluminium dengan 5,5% 
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seng dapat memiliki kekuatan tensil sebesar 580 MPa dengan elongasi sebesar 11% 

dalam setiap 50 mm bahan. Bandingkan dengan aluminium dengan 1% magnesium 

yang memiliki kekuatan tensil sebesar 410 MPa namun memiliki elongasi sebesar 

6% setiap 50 mm bahan. 

2.3.7 Paduan Alumunium-Lithium  

 Lithium menjadikan paduan aluminium mengalami pengurangan massa jenis 

dan peningkatan modulus elastisitas; hingga konsentrasi sebesar 4% lithium, setiap 

penambahan 1% lithium akan mengurangi massa jenis paduan sebanyak 3% dan 

peningkatan modulus elastisitas sebesar 5%. Namun aluminium-lithium tidak lagi 

diproduksi akibat tingkat reaktivitas lithium yang tinggi yang dapat meningkatkan 

biaya keselamatan kerja. 

2.3.8 Paduan Alumunium-Skandium  

 Penambahan skandium ke aluminium membatasi pemuaian yang terjadi pada 

paduan, baik ketika pengelasan maupun ketika paduan berada di lingkungan yang 

panas. Paduan ini semakin jarang diproduksi, karena terdapat paduan lain yang 

lebih murah dan lebih mudah diproduksi dengan karakteristik yang sama, yaitu 

paduan titanium. Paduan Al-Sc pernah digunakan sebagai bahan pembuat pesawat 

tempur Rusia, MIG, dengan konsentrasi Sc antara 0,1-0,5% (Zaki, 2003, dan 

Schwarz, 2004). 

2.3.9 Paduan Alumunium-Besi  

 Besi (Fe) juga kerap kali muncul dalam aluminium paduan sebagai suatu 

"kecelakaan". Kehadiran besi umumnya terjadi ketika pengecoran dengan 

menggunakan cetakan besi yang tidak dilapisi batuan kapur atau keramik. Efek 

kehadiran Fe dalam paduan adalah berkurangnya kekuatan tensil secara signifikan, 

namun diikuti dengan penambahan kekerasan dalam jumlah yang sangat kecil. 

Dalam paduan 10% silikon, keberadaan Fe sebesar 2,08% mengurangi kekuatan 

tensil dari 217 hingga 78 MPa, dan menambah skala Brinnel dari 62 hingga 70. Hal 

ini terjadi akibat terbentuknya kristal Fe-Al-X, dengan X adalah paduan utama 

alumunium selain Fe. (Zaki, 2003, dan Schwarz, 2004). 

2.4 LogamTembaga (Cu) 

 Tembaga merupakan salah satu logam yang paling penting di dunia dan  diolah 

dalam keadaan murni, dalam bentuk campuran-campuran dan sebagai  elemen 

tambahan untuk mengubah sifat dari logam yang lain. Tembaga adalah  logam yang 
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mempunyai sifat lunak dan liat, penghantar panas dan listrik yang  baik, memiliki 

kesiapan untuk membentuk campuran-campuran, lebih merata  pada waktu 

pendinginan, dapat dikerjakan dalam keadaan panas maupun dingin,  memiliki 

ketahanan terhadap efek-efek korosi dari udara melalui formasi dari suatu lapisan 

oksida karena terjadinya lapisan pelindung yang berwarna hijau, yaitu 

CuSO4.3Cu(OH)2, oleh sebab itu tembaga sangat berguna untuk pengerjaan 

perubahan bentuk dan antara lain dipergunakan untuk gelang paking. Kekuatan 

tarik tembaga kira-kira 200 N/mm2  lebih dari logam yang lain, tembaga 

mempunyai kekuatan-tarik yang lebih besar pada suhu yang lebih rendah (B.S. 

Anwir, 1994: 115).   

 Tembaga didapat di alam ini sebagai batuan, biasanya sebagai karbonat  (Cu 

Co3) dan merupakan sulfida kompleks Cu Fe S2 dan Cu Fe S. Batuan-batuan  tadi 

dihancurkan menjadi kecil-kecil kemudian diolah untuk memisahkan  campuran-

campuran di dalamnya. Tembaga dari bijih-bijih tembaga tersebut, antara lain: 

Koperkies (CuFeS2) yang mengandung ± 34% tembaga, Kilap  tembaga (Cu2S) 

yang mengandung ± 79% tembaga, Malasit (CuCo3Cu(OH)2)  yang mengandung 

± 57 % tembaga. Tembaga merupaka logam yang berwarna merah dengan Struktur 

kristal  FCC (Face Cubic Centered) dengan a = 3,607 Ao. Titik cair/leburnya pada  

1083,4o C, berat jenisnya 8900 Kg/m3 dan Ultimate strength-nya 30 – 40 BHN.  

Tembaga yang masih murni sukar dikerjakan dengan alat pemotong tapi mudah 

sekali diubah bentuk dalam keadaan dingin dengan ditempa, digiling atau 

diregangkan. Dengan pengerjaan dingin kekuatan tembaga murni akan meningkat 

kekuatannya sampai 450 N/mm2.Tembaga yang telah mengeras akibat pemberian 

bentuk dalam keadaan dingin dapat dilunakkan kembali melalui pemijaran antara 

300-7000 Tembaga mempunyai sifat mampu tuang yang jelek, karena tembaga 

dalam keadaan cair mudah sekali menyerap gas-gas terlarut, dimana pada waktu 

membeku gas-gas tersebut akan terlepas dan menyebabkan banyak rongga gas dan 

berpori. Tembaga (Cu) merupakan logam non ferro yang banyak digunakan sebagai 

unsur paduan di dalam alumunium. Tembaga ditambahkan untuk meningkatkan 

kekuatan dan ketahanan lelah (fatig).  

 Penambahan tembaga pada alumunium seri 1100 dengan kandungan tembaga 

0,2%Cu memiliki kekerasan sebesar 23 HBN, kemudian pada penambahan 
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tembaga antara 3,9 %-5 % Cu kekerasannya meningkat sampai 45 HBN, seperti 

pada alumunium seri 2014. Tembaga pada intinya akan meningkatkan kekuatan dan 

kekerasannya pada paduan alumunium terutama dilingkungan yang panas, 

sehingga paduan  alumunium yang mengandung tembaga biasa digunakan sebagai 

piston, seperti piston yang digunakan pada pesawat terbang. Penambahan tembaga 

pada alumunium dapat mengurangi ketahanan korosi dan kemampuan tuang paduan 

alumunium. 

 Penambahan tembaga pada paduan alumunium silikon akan membuat paduan 

ini memiliki respon yang baik terhadap perlakuan panas. Penambahan tembaga 

terhadap paduan alumunum silikon dapat memberikan kekerasan pada saat panas. 

Paduan alumunium yang mengandung unsur tembaga di atas batas kelarutannya 

akan bersenyawa dengan alumunium membentuk endapan CuAl2  yang bersifat 

keras dan rapuh. Setelah perlakuan panas sifat ini akan menjadi liat  dan tidak rapuh, 

hal ini karena endapan CuAl2 akan terlarut pada temperatur perlakuan panas 

tercapai dan akan terbentuk kembali sifat yang lebih homogen dan lebih merata 

pada waktu pendinginannya.  

 Menurut Parker, R. Earl (1967: 71) bahwa “Penambahan tembaga pada  

alumunium silikon yang baik sampai dengan 11%Cu”. Penambahan tembaga  

antara 9%–11%Cu pada alumunium silikon dengan silicon antara 3,5%-4,5%Si 

memiliki kekerasan sebesar 100 HBN, seperti pada alumunium seri 138.  

 Tembaga (Cu) adalah logam dengan nomor atom 29, massa atom 63,546, titik 

lebur 1083 °C, titik didih 2310 °C, jari-jari atom 1,173 A° dan jari-jari ion Cu2+ 

0,96 A°. Tembaga adalah logam transisi (golongan I B) yang berwarna kemerahan, 

mudah regang dan mudah ditempa. Tembaga bersifat racun bagi makhluk hidup. 

Isoterm adsorpsi merupakan suatu keadaan kesetimbangan yaitu tidak ada lagi 

perubahan konsentrasi adsorbat baik di fase terserap maupun pada fase gas atau 

cair. Isoterm adsorpsi biasanya digambarkan dalam bentuk kurva berupa plot 

distribusi kesetimbangan adsorbat antara fase padat dengan fase gas atau cair pada 

suhu konstan. Isoterm adsorpsi merupakan hal yang mendasar dalam penentuan 

kapasitas dan afinitas adsorpsi suatu adsorbat pada permukaan adsorben (Kundari, 

dkk,2008). 
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 Pencemaran logam berat meningkat sejalan dengan perkembangan industri. 

Pencemaran logam berat di lingkungan dikarenakan tingkat keracunannya yang 

sangat tinggi dalam seluruh aspek kehidupan makhluk hidup. Pada konsentrasi yang 

sedemikian rendah saja efek ion logam berat dapat berpengaruh langsung hingga 

terakumulasi pada rantai makanan. Logam berat dapat mengganggu kehidupan 

biota dalam lingkungan dan akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan 

manusia(Suhendrayatna, 2001). 

 Logam Cu dapat masuk ke dalam semua strata lingkungan, apakah itu pada 

strata perairan, tanah ataupun udara (lapisan atmosfer). Tembaga yang masuk ke 

dalam strata lingkungan dapat datang dari bermacam macam sumber. Tetapi 

sumber–sumber masukan logam Cu ke dalam strata lingkungan yang umum dan 

diduga paling banyak adalah dari kegiatan kegiatan perindustrian, kegiatan rumah 

tangga dan dari pembakaran serta mobilitas bahan-bahan bakar (Palar, 1994). 

 Logam Cu yang masuk ke dalam tatanan lingkungan perairan dapat terjadi 

secara alamiah maupun sebagai efek samping dari kegiatan manusia. Secara 

alamiah Cu masuk ke dalam perairan dari peristiwa erosi, pengikisan batuan 

ataupun dari atmosfer yang dibawa turun oleh air hujan. Sedangkan dari aktifitas 

manusia seperti kegiatan industri, pertambangan Cu, maupun industri galangan 

kapal beserta kegiatan di pelabuhan merupakan salah satu jalur yang mempercepat 

terjadinya peningkatan kelarutan Cu dalamperairan (Palar, 1994). 

2.5 Remelting (Cor)  

Aluminium cor ulang adalah aluminium yang dipadukan dengan logam lain 

yang memiliki keterikatan senyawa atom satu sama lain. Paduan logam tersebut 

berguna untuk meningkatkan kekuatan dari aluminium yang bersifat lunak dan 

tidak tahan terhadap panas. Jumlah dan distribusi penyebaran partikel penguat 

komposit matriks logam sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat mekanis dari 

komposit. Penambahan jumlah partikel yang tersebar belum tentu mampu 

meningkatkan kekerasan dari komposit. Untuk itu perlu diketahui jumlah fraksi 

partikel yang tersebar secara optimal pada logam sehingga akan diperoleh 

kekerasan yang optimal. (Suryanto, 2005). 

Cor ulang yang dilakukan pada aluminium dapat menyebabkan kekerasan 

meningkat dan ketangguhan menurun, serta porositasnya bertambah. Porositasnya 

ini tentunya akan mengurangi kekuatan dari aluminium cor, akan tetapi disamping 
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itu, dikemukakan bahwa porositasnya dalam kondisi tertentu akan memperbaiki 

karakteristik tribologi logam karena membentuk reservoir bagi pelumas dan 

memudahkan untuk bersirkulasi sehingga menghasilkan pelumasan yang lebih 

baik. (Heru Uryanto, 2005). 

Dapur peleburan aluminium tuang dilakukan pada tanur krus besi cor, tanur 

krus dan tanur nyala api. Bahan-bahan logam yang akan dimasukkan pada dapur 

terdiri dari sekrap (remelt) dan bahan murni (aluminium ingot). Untuk menjaga 

standar paduan yang telah ditentukan maka sekrap dari bermacam-macam logam 

tidak boleh dicampurkan bersama ingot tetapi harus dipilih terlebih dahulu. 

Penambahan unsur yang mempunyai titik lebur rendah seperti seng dan magnesium 

dapat ditambahkan dalam bentuk elemental sedangkan logam yang mempunyai titik 

lebur tinggi seperti Cu, Mg, Ni, Mn, Si, Ti, dan Cr adalah paling baik ditambahkan 

sebagai paduan. Dalam praktek peleburan yang baik mempersyaratkan dapur dan 

logam yang dimasukan dalam keadaan bersih (Heini dkk, 1981). 

Sebelum dilakukan peleburan di dalam tungku sebaiknya logam dipotong – 

potong menjadi kecil-kecil, hal ini bertujuan untuk menghemat waktu peleburan 

dan mengurangi kehilangan komposisi karena oksidasi. Setelah material mencair, 

fluks dimasukkan ke dalam coran, yang bertujuan untuk mengurangi oksidasi dan 

absorbsi gas serta dapat bertujuan untuk mengangkat kotoran-kotoran yang 

menempel pada alumunium. Selama pencairan, permukaan harus ditutup fluks dan 

cairan diaduk pada jangka waktu tertentu untuk mencegah segresi (Surdia dan 

Chijiiwa, 1991). Kemudian kotoran yang muncul di ambil dan dibuang. Setelah 

pada suhu kurang lebih 725 0C aluminium di tuang ke dalam cetakan. Adapun 

untuk remelting, material hasil peleburan di atas dilebur kembali. 

Dalam hal ini komposit alumunium dan serbuk besi (Fe) sangat dipengaruhi 

oleh persentase campuran antara serbuk besi (Fe) dan parameter-parameter seperti 

suhu (Temperature) dan tekanan proses, sehingga hasil yang didapat secara 

langsung berpengaruh terhadap ikatan antara alumunium dan serbuk besi (Fe). 

Selain itu daya lekat antar matrik dengan bahan pengisi (Filler) juga menjadi faktor 

yang mempengaruhi hasil pembuatan komposit. Dengan adanya gaya adhesi antara 

matrik dan bahan pengisi mengakibatkan ikatan antara matrik dan bahan penguat. 

Sehingga, ikatan antara komponen penyusun komposit semakin kuat (Firman, 
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2011). Pengecoran merupakan proses tertua yang dikenal manusia dalam 

pembuatan benda logam. Proses pengecoran dengan menggunakan pasir cetak 

meliputi : pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam 

cair kedalam cetakan, pembersihan coran dan proses daur ulang pasir cetakan. 

Berikut ini adalah proses pengecoran pada aluminium tuang : 

 

A Pembuatan Pola 

Pola merupakan bagian yang penting dalam proses pembuatan benda cor, 

karena itu pulalah yang akan menentukan bentuk dan ukuran dari benda cor. Pola 

yang digunakan untuk benda cor biasanya terbuat dari kayu, resin, lilin dan 

logam. Kayu dapat dipakai untuk membuat pola karena bahan tersebut harganya 

murah dan mudah dibuat dibandingkan pola logam. Oleh karena itu pola kayu 

umumnya dipakai untuk cetakan pasir. Biasanya kayu yang dipakai adalah kayu 

seru, kayu aras, kayu mahoni, kayu jati dan lain-lain (Surdia, 1982:62). 

B Pembuatan Inti 

Menurut (Surdia, 1982: 104) mengatakan bahwa inti adalah suatu bentuk 

dari pasir yang dipasang pada rongga cetakan, fungsi dari inti adalah untuk 

mencegah pengisian logam pada bagian-bagian yang berbentuk lubang atau rongga 

suatu coran. Inti harus memiliki kekuatan yang memadai dan juga mempunyai 

polaritas (Amstead, 1990:99). 

Disamping itu inti harus mempunyai permukaan yang halus dan tahan panas. 

Inti yang mudah pecah harus diperkuat dengan kawat, selain itu harus dicegah 

kemungkinan terapungnya inti dalam logam cair. 

C Pembuatan Cetakan 

Cetakan berfungsi untuk menampung logam cair yang akan 

menghasilkan benda cor. Macam-macam cetakan adalah : 

1. Cetakan pasir 

Cetakan dibuat dengan jalan memadatkan pasir, pasir yang akan digunakan 

adalah pasir alam atau pasir buatan yang mengandung tanah lempeng. Pasir ini 

biasanya dicampur pengikat khusus, seperti air, kaca, semen, resin ferol, minyak 

pengering. Bahan tersebut akan memperkuat dan mempermudah operasi 

pembuatan cetakan (Surdia:1982: 3).  
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Pengecoran dengan cetakan pasir adalah proses pengecoran dengan 

menggunakan pasir sebagai bahan yang digunakan untuk membuat cetakan. Proses 

pengecoran ini merupakan suatu proses yang paling dikenal dan dipakai. Proses ini 

sendiri tidak lain adalah menuangkan logam cair kerongga dari cetakan pasir, 

sehingga diperlukan bahan cetakan yang mampu menahan temperatur yang lebih 

tinggi dari temperatur logam yang dituangkan. Cetakan ini dibuat dengan jalan 

memadatkan pasir yang berupa pasir alam atau pasir buatan yang mengandung 

tanah lempung. Pasir cetak harus lebih halus, karena untuk mendapatkan 

permukaan yang rata. Pasir cetak tidak tidak perlu tahan panas yang tinggi karena 

suhu pengecoran untuk paduan alumunium rendah. Untuk memperkuat cetakan 

atau mempermudah operasi pembuatan cetakan, pasir dicampur dengan pengikat 

khusus misalkan: air-kaca, semen, resin fenol, resin furan atau minyak pengering. 

Untuk menghindari terjadinya oksidasi pada cairan paduan alumunium pada waktu 

penuangan, kadar air dalam cetakan harus serendah mungkin. Sehingga penuangan 

pasir kering adalah lebih baik untuk pengecoran dengan cetakan pasir. Dalam 

pembuatan cetakan diperlukan pola yang digunakan untuk pembuatan cetakan 

benda coran, pola ini dibuat dengan menyerupai benda yang diinginkan, pola dibuat 

dari kayu, karena dengan kayu memudahkan pembuatan pola dan ongkos 

pembuatan yang murah. Kadang-kadang pola dibuat dari logam seperti magnesium, 

alumunium, maupun besi atau baja. Pola logam digunakan agar dapat menjaga 

ketelitian ukuran benda cor, terutama dalam masa produksi, sehingga unsur pola 

bisa lebih lama dan produktifitas lebih tinggi. Pola kayu adalah pola yang mudah 

dibuat, cepat pembuatannya dan murah harganya. Oleh karena itu pola kayu 

umunya dipakai untuk cetakan pasir. Kayu yang dipakai untuk pola adalah kayu 

seru, kayu aras, kayu pinus, kayu mahoni, kayu jati dan lain-lain. Pemilihan kayu 

menurut macam dan ukuran pola, jumlah produksi, dan lamanya pemakaian. Kayu 

yang kadar airnya lebih dari 14% tidak dapat dipakai karena akan terjadi 

pelentingan yang disebabkan perubahan Pengecoran dengan cetakan pasir adalah 

proses pengecoran dengan menggunakan pasir sebagai bahan yang digunakan untuk 

membuat cetakan. Proses pengecoran ini merupakan suatu proses yang paling 

dikenal dan dipakai. Proses ini sendiri tidak lain adalah menuangkan logam cair 

kerongga dari cetakan pasir, sehingga diperlukan bahan cetakan yang mampu 
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menahan temperatur yang lebih tinggi dari temperatur logam yang dituangkan. 

Cetakan ini dibuat dengan jalan memadatkan pasir yang berupa pasir alam atau 

pasir buatan yang mengandung tanah lempung. Pasir cetak harus lebih halus, karena 

untuk mendapatkan permukaan yang rata. Pasir cetak tidak perlu tahan panas yang 

tinggi karena suhu pengecoran untuk paduan alumunium rendah. Untuk 

memperkuat cetakan atau mempermudah operasi pembuatan cetakan, pasir 

dicampur dengan pengikat khusus misalkan: air-kaca, semen, resin fenol, resin 

furan atau minyak pengering. Untuk menghindari terjadinya oksidasi pada cairan 

paduan alumunium pada waktu penuangan, kadar air dalam cetakan harus serendah 

mungkin. Sehingga penuangan pasir kering adalah lebih baik untuk  

pengecoran dengan cetakan pasir. Dalam pembuatan cetakan diperlukan pola yang 

digunakan untuk pembuatan cetakan benda coran, pola ini dibuat dengan 

menyerupai benda yang diinginkan, pola dibuat dari kayu, karena dengan kayu 

memudahkan pembuatan pola dan ongkos pembuatan yang murah. Kadang-kadang 

pola dibuat dari logam seperti magnesium, alumunium, maupun besi atau baja. Pola 

logam digunakan agar dapat menjaga ketelitian ukuran benda cor, terutama dalam 

masa produksi, sehingga unsur pola bisa lebih lama dan produktifitas lebih tinggi. 

Pola kayu adalah pola yang mudah dibuat, cepat pembuatannya dan murah 

harganya. Oleh karena itu pola kayu umunya dipakai untuk cetakan pasir. Kayu 

yang dipakai untuk pola adalah kayu seru, kayu aras, kayu pinus, kayu mahoni, 

kayu jati dan lain-lain. Pemilihan kayu menurut macam dan ukuran pola, jumlah 

produksi, dan lamanya pemakaian. Kayu yang kadar airnya lebih dari 14% tidak 

dapat dipakai karena akan terjadi pelentingan yang disebabkan perubahan 

 
Gambar 2.2 Terminologi Pengecoran dengan Cetakan Pasir (Indonesia mekanik, 2008) 
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Cavity (rongga cetakan), merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan 

kedalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan benda kerja yang akan dicor. 

Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola. 

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. 

Gating sistem (sistem saluran masuk), merupakan saluran masuk kerongga 

cetakan dari saluran turun. Gating sistem suatu cetakan dapat lebih dari satu, 

tergantung dengan ukuran rongga cetakan yang akan diisi oleh logam cair. 

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 ladle ke sprue. 

Kecepatan aliran logam yang tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawanya 

kotoran-kotoran logam cair yang berasal dari tungku kerongga cetakan. 

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

kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. 

2. Cetakan logam 

Cetakan ini dibuat dengan menggunakan bahan yang terbuat dari logam. 

Cetakan jenis logam biasanya dipakai untuk industri-industri besar yang jumlah 

produksinya sangat banyak, sehingga sekali membuat cetakan dapat dipakai untuk 

selamanya. Cetakan logam harus terbuat dari bahan yang lebih baik dan lebih kuat 

dari logam coran, karena dengan adanya bahan yang lebih kuat maka cetakan tidak 

akan terkikis oleh logam coran yang akan di tuang.  

Tata Surdia dan Kenji Chijiiwa (1976: 248) Pengecoran dalam cetakan logam 

dilaksanakan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan logam seperti pada 

cetakan pasir. Proses penuangannya, logam cair mengalir melalui pintu cetakan, 
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dimana tidak menggunakan tekanan kecuali tekanan yang berasal dari tinggi cairan 

logam dalam cetakan. Pada umunya logam cair dituangkan dengan penuh gaya 

berat walaupun kadang-kadang diperlukan tekanan pada logam cair selama atau 

setelah penuangan. Sebagai bahan cetakan terutama dipakai besi cor paduan. Cara 

ini dapat membuat coran yang mempunyai ketelitian dan kwalitas yang tinggi. 

Akan tetapi biaya pembuatan cetakan adalah tinggi sehingga apabila umur cetakan 

itu dibuat panjang, baru produksi yang ekonomis mungkin dilaksanakan. Di dalam 

cetakan logam perlu memberikan bahan pelapis permukaan cetakan agar 

memudahkan proses pembebasan cetakan dan mengurangi keausan cetakan serta 

menurunkan kecepatan coran sehingga terhindar dari cacat-cacat. Bahan pelapis 

yang digunakan untuk melapisi permukaan cetakan logam adalah bahan anorganik 

yang bersifat tahan api, seperti tanah lempung atau grafit. Untuk bahan yang 

digunakan sebagai bahan coran menurut (Tata Surdia dan Kenji Chijiiwa, 1976: 

248) mengatakan bahwa “Bahan coran umumnya diambil dari paduan bukan besi 

yang mempunyai titik cair rendah seperti paduan alumunium, paduan magnesium 

atau paduan tembaga serta paduan lain yang memiliki titik cair rendah”. 

 Cetakan logam merupakan cetakan yang dapat memberikan hasil coran 

dengan ketelitian ukuran coran yang sangat baik kalau dibanding pengecoran 

dengan cetakan pasir dan memiliki permukaan coran yang halus, menghasilkan  

struktur yang rapat serta sifat mekanis dan sifat tahan tekanan yang sangat baik. 

Secara metalurgi pengaruh pendinginan cetakan logam menghasilkan logam coran 

dengan butir-butir yang halus, sehingga memberikan kekuatan maksimum, hal ini 

karena semakin cepat pendinginannya maka semakin halus butir kristal dendrit 

sehingga semakin kuat baik kekerasan maupun kekuatan tariknya. Disamping itu 

kekurangan dari cetakan logam adalah tidak sesuai dengan jumlah produksi yang 

kecil karena biaya produksi yang mahal, sukar untuk membuat coran yang 

berbentuk rumit, pembutan cetakan logam sukar dan mahal, ukuran benda kerja 

terbatas, serta tidak dapat dipakai untuk pengecoran baja. Bahan yang lazim dipakai 

untuk pola logam adalah besi cor. Biasanya dipakai besi cor kelabu karena sangat 

tahan aus, tahan panas, dan tidak mahal. Pola logam dipergunakan agar dapat 

menjaga ketelitian ukuran benda coran, termasuk masa produksinya. Bila 



23 
 

 
 

dibandingkan dengan pola kayu, pola logam lebih lama pembuatannya dan sulit 

dibetuk.  

D Peleburan (pencairan logam) 

Untuk mencairkan bahan coran diperlukan alat yang namanya dapur 

pemanas. Dalam proses peleburan bahan coran ada dua dapur pemanas yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan dapur kupola atau dengann menggunakan 

dapur tanur induksi. Kedua jenis dapur tersebut yang sering digunakan oleh industri 

adalah tanur induksi frekuensi rendah karena mempunyai beberapa keuntungan 

(Surdia, 1982: 145). 

Keuntungan tersebut adalah mudah mengontrol komposisi yang teratur, 

kehilangan logam yang sedikit, kemungkinan menggunakan logam yang bermutu 

rendah, efisiensi tenaga kerja, dapat memperbaiki persyaratan kerja. 

E Penuangan  

Menuang adalah memindahkan logam cair dari dapur pemanas ke dalam 

cetakan dengan bantuan alat yang disebut ladel, kemudian dituangkan ke dalam 

cetakan. Ladel berbentuk kerucut dan biasanya terbuat dari plat baja yang terlapisi 

oleh batu tahan api. Saat penuangan diusahakan sedekat mungkin dengan dapur 

sehingga dapat menghindari logam coran yang membeku sebelum sampai ke 

cetakan yang diinginkan.  

F Membongkar dan Membersihkan Coran  

Pada prinsipnya pembongkaran hasil pengecoran logam dari cetakan 

dilakukan secara langsung atau mekanis. Setelah benda cetakan membeku atau 

dingin sampai temperatur rendah cetakan dibongkar, tempat pembongkaran harus 

memiliki sarana ventilasi udara yang baik.  

G Pemeriksaan Coran  

Pada proses pengecoran pemeriksaan hasil coran mempunyai tujuan yang 

memelihara kualitas dan penyempurnaan teknik. Dari pemeriksaan maka akan 

diketahui kekurangan suatu proses yang telah dilakukan, dimana adanya 

kekurangan tersebut akan meningkatkan hasil yang berkualiatas.  

Untuk mendapatkan sifat aluminium yang baru biasa dilakukan dengan jalan 

menambahkan unsur-unsur paduan kedalam aluminium murni. Namun ada juga 
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yang melakukan penggabungan beberapa paduan aluminium dengan jalan 

pengecoran (penuangan) untuk memperoleh sifat mekanis bahan yang lebih baik. 

2.6 Cetakan Pasir (Sand Casting) 

1. Pasir 

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 Sebagian besar operasi pengecoran 

cetakan pasir menggunakan pasir silica. Sebuah keuntunga besar dari pasir 

diaplikasi manufaktur adalah bahwa pasir adalah murah. Keuntungan lain dari pasir 

untuk memproduksi produk dengan metal casting proses adalah pasir yang sangat 

tahan terhadap suhu yang tinggi. Dalam kenyataanya pasir cetak adalah salah satu 

dari beberapa proses yang dapat digunakan untuk logam dengan suhu lebur tinggi 

seperti baja, nikel, dan titanium. Pasir biasanya digunakan untuk pembuatan 

cetakan untuk proses pengecoran yang diselenggarakan bersama oleh campuran air 

dan tanah liat. 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 : 

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 kalua 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. 
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d) Tahan terhadap temperatur logam yang dituang. Temperatur penuangan yang 

bisa untuk bermacam-macam coran dapat dilihat pada tabel dibawah. Butir pasir 

dan pengikat harus mempunyai derajat tahan api tertentu terhadap temperatur 

tinggi, kalau logam cair dengan temperatur tinggi ini dituang ke dalam cetakan. 

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 mungkin menghasilkan gas atau 

larut dalam logam adalah tidak dikehendaki. 

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

murah.  

Tabel 2.6 Temperatur Penuangan Untuk Berbagai Coran (Surdia 2000) 

 

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. 

(Surdia, 2000).  

Pasir gunung umumnya digali dilapisan tua. Pasir gunung mengandung 

lempung dan kebanyakan dapat dipakai setelah dicampur air. Pasir dengan kadar 

lempung 10 sampai 20% dapat di pakai begitu saja. Pasir dengan kadar lempung 

kurang dari itu mempunyai adhesi yang lemah dan baru dapat dipakai setelah 

ditambahkan prosentase lempung secukupnya. Pasir pantai diambil dari pantai dan 

pasir kali diambil dari kali. Pasir silika dalam beberapa hal didapat dari gunung 

dalam keadaan alamiah atau bisa juga dengan jalan memecah kwarsit. Semuanya 

mempunyai bagian utama SiO2, dan terkandung kotoran seperti mika atau felspar. 
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Pasir pantai dan pasir kali terutama berisi kotoran seperti ikatan organik yang 

banyak. Kotoran ini sangat tidak diinginkan. Pasir silika alam dan pasir silika 

buatan dari kwarsit yang dipecah berisi sedikit kotoran. Terutama yang terakhir ini 

mempunyai sedikit kotoran dan jumlah SiO2 lebih dari 95%. Pasir pantai, pasir kali, 

pasir silika alam dan pasir silika buatan tidak melekat dengan sendirinya, oleh 

karena itu dibutuhkan pengikat untuk mengikat butir-butirnya satu sama lain dan 

baru dipakai setelah pencampuran. Ada tiga jenis cetakan pasir yaitu green sand, 

cold-box dan no-bake mold. Cetakan yang banyak digunakan dan paling murah 

adalah jenis green sand mold (cetakan pasir basah). Kata “basah” dalam cetakan 

pasir basah berarti pasir cetak itu masih cukup mengandung air atau lembab ketika 

logam cair dituangkan ke cetakan itu. Istilah lain dalam cetakan pasir basah adalah 

skin dried. Cetakan ini sebelum dituangkan logam cair terlebih dahulu permukaan 

dalam cetakan dipanaskan atau dikeringkan. Karena itu kekuatan cetakan ini 

meningkat dan mampu untuk diterapkan pada pengecoran produk-produk yang 

besar dan yang perlu diperhatikan juga kadar air mempengaruhi sifat-sifat lainnya 

campuran seperti kekuatan dan permeabilitas terlalu banyak air dapat menyebabkan 

gelembung uap akan terperangkap dalam metal casting tersebut. Dalam cetakan 

kotak dingin (box-cold-mold), pasir dicampur dengan pengikat yang terbuat dari 

bahan organik dan in-organik dengan tujuan lebih meningkatkan kekuatan cetakan. 

Akurasi dimensi lebih baik dari cetakan pasir basah dan sebagai konsekuensinya 

jenis cetakan ini lebih mahal. (Surdia, 2000 ) 

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 : 

1. Pola Tunggal 

Biasanya digunakan untuk bentuk produk yang sederhana dan jumlah produk 

sedikit. 

2. Pola Terpisah 
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Terdiri dari buah pola yang terpisah sehingga akan diperoleh rongga cetak dari 

masing-mnasing pola. 

3. Pola “terpasang jadi satu” 

Jenis ini popular yang digunakan di industri. Jenis pola ini sering digunakan 

bersama-sama dengan mesin pembuatan cetakan dan dapat menghasilkan laju 

produksi yang tinggi untuk produk-produk kecil. 

4. Inti 

Untuk produk cor yang memiliki lubang/rongga seperti pada blok mesin 

kendaraan atau katup-katup biasanya diperlukan inti. 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. (edizenni.blogspot.com/2009/.../teknik-pengecoran-

logam.htm, 2009) 

5. Susunan Pasir Cetak 

Pasir cetak biasanya kumpulan dari butir-butir yang berukuran bermacam 

macam. Tetapi kadang-kadang terdiri dari butir-butir tersaring yang mempunyai 

ukuran seragam. Besar butir yang diinginkan adalah sedemikian rupa sehingga dua 

pertiga dari butir-butir pasir mempunyai ukuran dari tiga bentuk yang berurutan, 

dan sisanya dari ukuran bentuk-bentuk berikutnya. Jadi lebih baik tidak mempunyai 

besar butir yang seragam. Jenis butir pasir bulat baik untuk pasir cetak, karena 

memerlukan jumlah pengikat yang lebih sedikit untuk mendapatkan kekuatan dan 

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 250oC. 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 bentonite dan kanji supaya mudah dibentuk dan diolah 
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meskipun pada temperatur kamar. Tanah lempung terdiri dari kaolinit, ilit dan 

monmorilonit juga kwarsa, felspar, mika dan kotoran lainya. Kalau ditambahkan 

air maka menjadi lekat dan jika lebih banyak air akan menjadi seperti pasta. Kalau 

lempung kehilangan kadar airnya sifat lekatnya menjadi berkurang. Ukuran dari 

butirbutir tanah lempung adalah sekitar 0,005 mm sampai 0,02 mm. Untuk coran 

yang besar dan cetakan pasir kering, dipakai pasir silika yang telah dicampur 

dengan tanah lempung yang mempunyai derajat tahan api tinggi. Kadang-kadang 

dibutuhkan bentonit, yaitu satu jenis dari tanah lempung. Bentonit terdiri dari butir 

halus dari 10 sampai 0,01 μ yang fasa penyusun utamanya ialah monmorilonit 

(Al2O3.4SiO2.H2O).  

Keplastisan terjadi karena penggelembungan dengan menambahkan air. 

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

terigu, jelaga kokas, atau tepung grafit 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. Bentuk butir pasir dari pasir setak 

digolongkan menjadi beberapa jenis yang ditunjukan dalam gambar 1, yaitu pasir 

bundar, pasir sebagian bersudut, pasir bersudut, dan pasir Kristal. 

2.7 Pengujian Impact 

Pengujian bahan adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji 

kekuatan suatu bahan/material dengan cara memberikan beban gaya yang sesumbu. 

Pengujian impact menurut Malau (2008: 189), bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan spesimen menyerap energi yang diberikan. Pengujian impact 

merupakan salah satu proses pengukuran terhadap sifat kerapuhan bahan. Sifat 

keuletan atau toughness dari suatu bahan yang tidak dapat terdeteksi oleh pengujian 

lain, jika dua buah bahan akan memiliki sifat yang mirip sama namun jika diuji 

dengan impact test itu akan berbeda. Pengujian impact dilakukan untuk mengetahui 

kekuatan bahan terhadap pembebanan kejut (shock resistance), seperti kerapuhan 

yang disebabkan oleh perlakuan panas atau sifat kerapuhan dari produk tuangan 

(Casting) serta pengaruh bentuk dari produk tersebut. Pengujian impact merupakan 

respon terhadap beban kejut atau beban tiba-tiba. Pengujian ini dilakukan pada 

mesin uji yang dirancang dengan memilki sebuah pendulum dengan berat tertentu 
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yang mengayun dari suatu ketinggian untuk memberikan beban kejut, dalam 

pengujian ini terdapat dua macam cara pengujian yakni cara “Izod”dan cara 

“Charpy” yang berbeda menurut arah pembebanan terhadap bahan uji serta 

kedudukan bahan uji (Sudjana, 2008: 453). Pada pengujian standar Charpy dan 

Izod, dirancang dan digunakan untuk mengukur energi impak yang dikenal dengan 

ketangguhan takik. Spesimen charpy berbentuk batang dengan penampang lintang 

bujur sangkar dengan takikan V oleh proses permesinan. Pembebanan dalam proses 

pengujian pukul takik (impact test), diberikan oleh ayunan pendulum dengan berat 

G dan jarak terhadap sumbu putar R yang bergerak dari ketinggian h1 pada sudut 

awal α. 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi Skematis Pengujian Impact Charpy (Lumintang,2011) 

Pada uji impact, energi yang diserap untuk mematahkan benda uji harus diukur. 

Setelah bandul dilepas maka benda uji akan patah, setelah itu bandul akan berayun 

kembali, semakin besar energi yang terserap, semakin rendah ayunan kembali dari 

bandul. Energi terserap biasanya dapat dibaca langsung pada skala penunjuk yang 

telah dikalibrasi yang terdapat pada mesin penguji. Energi terserap juga dapat 

dituliskan dalam bentuk rumus : 

E = m . g (h1-h2) = gaya x jarak (Wibowo, 2013: 18) 

dimana : 

E = energi terserap = tenaga untuk mematahkan benda uji (Joule) 

m = massa pendulum (kg) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) = 10 m/s2 

h1 = tinggi jatuh palu godam (m) = R+R sin (α - 90) 
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h2 = tinggi ayunan palu godam (m) = R+R sin (β - 90) 

R = jarak titik putar ke titik berat palu godam (m) 

α = sudut jatuh (°) 

β = sudut ayun (°) 

Sehingga :  

Harga impact = 
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑎𝑝 (𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒)

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑢𝑗𝑖 (𝑚𝑚2)
 

2.8 Perpatahan Impak 

Secara umum sebagaimana analisis perpatahan pada benda hasil uji Tarik 

maka perpatahan impak digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu : 

1. Perpatahan berserat (fibrous fracture, merupakan mekanisme yang 

melibatkan pergeseran  bidang bidang kristal di dalam bahan 

(logam) yang ulet (ductile). Ditandai dengan permukaan perpatahan 

berserat yang membentuk dimple yang menyerap cahaya dan 

berpenampilan burem. 

2. Perpatahan granular/kristalin merupakan hasil dari mekanisme 

pembelahan (cleavage) pada butir-butir dari bahan (logam)  yang 

rapuh (brittle). San ditandai dengan permukaan perpatahan yang 

datar yang mampu memberikan daya pantul cahaya tinggi 

(mengkilat). 

3. Perpatahan campuran (berserat dan granular). Merupakan 

kombinasi dua jenis perpatahan diatas. 

2.8.1 Patah Getas Patah Ulet 

Secara umum perpatahan dapat digolongkan menjadi dua golongan umum, 

yaitu : 

• Patah Ulet/liat 

Patah yang ditandai oleh deformasil plastis yang cukup besar, sebelum dan 

selama proses perjalanan retak. 

• Patah Getas 

Patah yang ditandai oleh adanya kecepatan perjalanan retak yang tinggi, 

tanpa terjadi deformasi kasar, dan sedikit sekali terjadi deformasi mikro  

Ada 3 faktor dasar yang dapat mendukung terjadinya patah, perubahan dari 

benda ulet menjadi patah getas : 
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1. Keadaan tegangan 3 sumbu/takikan 

2. Suhu yang rendah 

3. Laju regangan yang tinggi/laju pembebanan yang cepat 

2.9 Porositas 

Cacat porositas merupakan masalah yang sering dijumpai pada proses 

pengecoran. Cacat ini dapat merugikan karena akan mengurangi kekuatan 

mekanis dari benda hasil coran tersebut, terlebih lagi dapat menyebabkan 

terjadinya retak pada benda hasil tuang tersebut. 

Terdapat dua jenis porositas menurut penyebab terjadinya, yaitu: 

1. Porositas karena gas. 

2. Porositas karena penyusutan (shrinkage) 

Porositas karena gas terjadi karena terperangkapnya gas di dalam benda 

hasil tuang tersebut pada waktu terjadi solidifikasi dari fase cair menjadi 

fase solid (padat). Hal ini terjadi karena perbedaan kelarutan gas yang 

sangat tinggi pada fasa cair dan fasa solid, sehingga pada saat solidifikasi 

akan terjadi nukleasi dari gas yang akan keluar dari dalam logam. 

Sedangkan cacat porositas karena penyusutan terjadi akibat penyusutan 

volume yang dapat diakibatkan oleh perbedaan ketebalan benda cor yang 

terlalu besar, terdapatnya bagian tebal yang tidak dapat dialiri logam cair 

secara utuh, saluran masuk dan penambah yang kurang banyak atau terlalu 

kecil, saluran masuk dan penambah yang salah dalam peletakannya. 

2.9.1 porositas gas 

Terdapat tiga sumber gas yang dapat menyebabkan terjadinya cacat 

porositas pada produk coran, yaitu : 

• Udara yang terhisap masuk bersama logam cair pada waktu proses 

penuangan (pouring). 

Desain dari gating system yang tidak benar dapat menyebabkan 

terhisapnya udara saat proses penuangan. Sehingga perlu dilakukan 

desain yang sesuai dengan bentuk aliran logam cair agar saat melewati 

saluran tidak terdapat celah udara yang memungkinkan terhisap saat 

proses penuangan, dan jika terperangkat pada proses solidifkasi maka 

akan terjadi cacat porositas. 
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• Gas/udara yang larut di dalam logam cair pada saat proses peleburan. 

Seiring dengan meningkatnya temperatur dari logam cair maka kelarutan 

gas di dalam logam cair akan meningkat. Sebaliknya, kelarutan dari gas 

akan berkurang dengan cepat ketika terjadi penurunan temperatur dari 

logam cair. Ketika kelarutan dari gas ini menurun maka akan terjadi 

nukleasi dari gas yang larut di dalam logam cair yang nantinya akan naik 

ke permukaan. Inti dari gas ini berbentuk gelembung menyerupai bola 

(bulat), hal ini dikarenakan bentuk tersebut mempunyai luas permukaan 

yang lebih kecil dibandingkan bentuk lain, sehingga energi yang 

diperlukan untuk membentuk gelembung tersebut akan lebih kecil jika 

dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk membentuk bentuk lain. 

Suatu gelembung dikatakan telah menjadi porositas jika terhalang naik 

ke permukaan logam cair dan terperangkap. 

• Gas atau uap yang timbul akibat terjadinya kontak antara logam cair 

dengan dinding cetakan. 

Terjadi akibat cetakan yang mengandung bahan yang mudah menguap 

seperti air (cetakannya basah), ketika logam cair dituang ke cetakan dan 

gas atau uap ini masuk ke dalam logam yang masih cair. Gas juga dapat 

terjadi akibat reaksi kimia antara logam cair dengan dinding cetakan yang 

sudah di lapis (coating). 

Porositas karena gas yang mempunyai bentuk bulat sering disebut 

sebagai “blowholes” sedangkan porositas karena gas yang mempunyai 

bentuk memanjang disebut sebagai “wormholes”, bentuk wormholes 

yang memanjang disebabkan gelembung tersebut terhambat oleh lapisan 

fase cair-padat yang sedang bergerak membentuk padatan. Fasa cair-

padat tersebut akan terdesak oleh tekanan dari gelembung sehingga 

bentuk gelembung nya akan memanjang. Porositas karena gas 

mempunyai permukaan pori bagian dalam yang halus. 

2.9.2 Porositas Penyusutan 

Porositas yang disebabkan oleh penyusutan memiliki bentuk yang tidak 

beraturan, dan permukaan bagian dalam dari cacat tersebut agak kasar. Hal 

ini dikarenakan cacat porositas jenis ini terjadi akibat logam cair terjebak di 
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antara struktur dendrit. Biasanya cacat porositas terjadi pada bagian tengah 

produk coran terutama bagian yang dekat dengan riser atau pada bagian 

sambungan. Karena bagian tersebut merupakan bagian yang terakhir 

membeku (hot spot). 

Terdapat dua jenis porositas penyusutan, yaitu: 

• Penyusutan Luar 

Cacat jenis ini memberikan lubang/pori pada permukaan luar produk 

coran. Hal ini dikarenakan gagalnya logam cair membeku secara serentak 

pada daerah tuangan yang memiliki ketebalan berbeda. Sehingga perlu 

dilakukan kontrol temperatur peleburan, sebaiknya dilakukan penambahan 

temperatur diatas temperatur lebur (superheat). Diharapkan dengan 

diberikannya panas tambahan maka dapat meningkatkan mampu alir dari 

logam cair yang dilebur sehingga mampu mengisi seluruh bagian dari 

cetakan. Selain itu riser harus berfungsi dengan baik untuk 

mengkompensasi penyusutan. 

• Penyusutan Dalam 

Cacat jenis ini terjadi akibat terjebaknya logam cair diantara kristal 

dendrit sehingga ketika logam cair ini membeku maka akan terjadi 

penyusutan. Penyebaran/distribusi dari porositas produk coran dapat 

berbeda-beda tergantung dari perubahan temperatur dalam jarak atau biasa 

disebut dengan temperatur gradien yang berbeda-beda (K/m). Temperatur 

gradien yang besar akan menyebabkan cacat porositas yang terpusat, 

sedangkan temperatur gradien yang kecil menyebabkan porositas yang 

menyebar. 

  




