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Rem (Brakes) merupakan suatu komponen penting dalam sebuah kendaraan yang berfungsi 
untuk menghentikan atau menghambat laju putaran roda atau kendaraan. Ditinjau dari kondisi 
sistem kerja yang demikian maka pemilihan material dan proses pembentukan dalam proses 

produksi cakram rem sangatlah penting, dimana material harus dapat memenuhi syarat-syarat 
diantaranya: tahan terhadap suhu yang tinggi, mampu menahan beban, keuletan, kekuatan dan 
tahan aus, dimana proses pembentukan yang dipilih adalah proses pengecoran dengan die 

casting. 
Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk merancang proses produksi cakram rem dengan 

proses die casting, pada perancangan ini ada beberapa hal yang di rencanakan antara lain 
merencanakan cetakan yang sesuai, menentukan volume dan berat benda kerja, perhitungan 
gaya-gaya dan tekanan yang bekerja pada setiap tahapan proses penginjeksian serta menentukan 

dimensi dan toleransi yang tepat pada proses casting maupun pada proses pemesinan.  
Bahan yang akan digunakan pada proses produksi cakram rem adalah baja paduan rendah 

dengan standar AISI 1045,  100 JIS S45C, BS060A45, DIN C45 dengan mempunyai kekuatan 
tarik  (Kg/mm2), serta mengandung unsur paduan antara lain: Carbon (0.40-0.45%), Phospor 

(<0.04%), Silikon (0.20-0,35%), Mangan (0.755-1%).Sulphur (<0.04%), Chromium (0.25-
0.80%), Molybdenum (0.15-0.25%).  
Pada proses pengecoran dengan metode die casting, dimana tahap pembentukan yang dilakukan 

adalah penginjeksian logam cair kedalam cetakan, tetapi pada proses produksi cakram rem yang 
direncanakan mengunakan dua tahap yaitu pencetakan serta permesinan, dikarenakan pada 

proses setelah tahap pencetakan produk belum sepenuhnya jadi, pada proses die casting benda 
akan mengalami penyusutan setelah pendinginan serta kemungkinan akan terjadinya pele nturan 
pada waktu pelepasan produk dari cetakan, sehingga untuk mendapatkan dimensi ukuran yang di 

inginkan dilakukan proses pembubutan yang meliputi proses facing (perataan permukaan), 
roughing (pembubutan dalam), serta dilanjutkan proses finishing untuk mendapatkan kehalusan 

produk yang sesuai dengan dimensi produk yang di inginkan.  

 


