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PRAKATA PENULIS
Sebagai suatu benua maritime, Indonesia memiliki luas wilayah seluruhnya 5 juta kilometer
persegi dimana sebagian wilayahnya (68%) beruapa lautan, sedang sisanya (32%) berupa daratan yang
tersebar disekitar 17.500 buah pulau besar dan kecil. Dari perbandingan luas lautan dan daratan tampak
bahwa masa depan bangsa Indonesia akan sangat tergatung pada seberapa jauh bangsa Indonesia
memanfaatkan lautan.
Untuk dapat memanfaatkan lautan, bangsa Indonesia perlu menguasai IPTEK, terutama yang
berhubungan dengan laut.. Salah satunya adalah IPTEK tentang perkapalan, sebab berbagai kegitan
manusia di lautan, baik untuk eksplorasi, ekpluitasi dan kegiatan lainnya tidak mungkin terlaksana
tanpa bantuan sarana yang disebut kapal.
IPTEK perkapalan terdiri dari 3 kelompok yaitu IPTEK tentang pengoperasian kapal, IPTEK
tentang perancangan kapal dan IPTEK tentang pembangunan dan pemeliharaan/perbaikan kapal.
Salah satu materi yang mendasari tentang pemahaman mengenai IPTEK perkapalan adalah
pengetahuan tentang proses manufaktur atau disebut juga sebagai teknologi mekanik.
Kapal adalah suatu bangunan teknik yang biasanya bisa berpindah tempat melalui media air,
dengan tenaga sendiri atau ditarik dengan tenaga dari luar, untuk memenuhi fungsi tertentu dengan
aman serta tidak mencemari lingkungan sekitanya.
Dari fungsinya , kapal dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain kapal niaga, kapal ikan
dan kapal perang. Sebagi bangunan teknik, kapal bisa dibangun dengan bahan berupa baja, kayu,
aluminium, fibre glass atau ferrocement. Antar berbagai fungsi kapal dan berbagai bahan untuk
membuat kapal dapat ditarik hal-hal yang bersifat umum. Oleh sebab itu untuk standard pembelajaran
hanya dibahas tentang kapal niaga ( kapal barang dan tanker) yang terbuat dari bahan baja.
Dalam buku ini dibahas konsep dasar tentang pengertian manufaktur, perkembangn proser
memproduksi, klasifikasi industri danprospek perkembangan proses produksi di masa mendatang.
Proses memproduksi tidak terlepas dari factor bahan yang dikenai proses produksi. Oleh sebab
itu pada mata kuliah ini dibahas kembali secara sekilas tentang dasar – dasar ilmu bahan terutama
tentang logam, sifat-sifat logam, pengelompokan bahan logam, struktur dan sifat logam, pembuatan
besi dan paduannya, logam besi dan logam baja.
Untuk memproduksi suatu benda diperlukan peralatan yang sesuai. Karena dalam buku ini
dibahas mesin perkakas, tentang persyaratan mesin perkakas, elmen dasar mesin perkakas, mesin
pemotongan, mesin bubut dan operasi mesin bubut.
Salah satu proses manufaktur dalam industri adalah proses pembentukan bahan atau benda.
Oleh karena itu, dibahas tentang pengecoran secara umum, pengecoran tanpa tekan dan pengecoran
khusus.
Perlakuan panas merupakan salah satu proses yang sering dijumpai dalam industri
manufaktur. Karenanya dibahas pengertian dari perlakuan panas, diagram besi karbida besi, proses
pengerasan, temper, anil, normalisasi dan speroidisasi dan pengerasan permukaan
Kapal baja pada dasarnya terbuat dari susunan pelat baja dan profil baja yang disambung
melalui proses pengelasan. Karenanya dibahas tentang pengertian dasar pengelasan, klasifikasi proses
pengelasan dan beberapa proses penyambungan logam. Pada akhir isi buku ini dibahas penerapan
berbagai proses manufaktur pada industri perkapalan.
Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa pada umumnya dalam memperoleh pemahaman
dasar yang komprehensif tentang proses manufaktur pada umumnya, terutama tentang proses
pembuatan dan perbaikan kapal, untuk selanjutnya akan sangat bermanfaat dalam mempelajari mata
kuliah-mata kuliah lebih lanjut yang berhubungan dengan IPTEK perkapalan tetutama teknik produksi
kapal dan teknik reparasi kapal.

Surabaya, 12 November 2009

Intan Baroroh
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Pengertian Teknologi Mekanik
Istilah ilmu sering diucapkan di lingkungan pendidikan, termasuk di
lingkungan pendidikan tinggi. Demikian pula istilah ilmu pengetahuan sudah
merupakan kelaziman, banyak digunakan dalam kehidupan sehari – hari, baik
dimasyarakat maupun di lingkungan pendidikan tinggi. Sebagai contoh; istilah LIPI
(Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia), dibidang studi IPA (Ilmu Pengetahuan
Alam), bidang studi IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan istilah – istilah sejenis.
Selanjutnya sekarang banyak digunakan istilah yang sangat popular yaitu IPTEK
(Ilmu Pengetahuan dan teknologi).
Istilah ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk
pleonisme, yaitu pemakaian lebih dari satu kata yang mempunyai arti yang sama.
Contoh lain dari bentuk pleonasme dapat dilihat pada berbagai istilah seperti
hikmah kebijaksanaan, kaya raya, dan masih banyak istilah seperti itu.
Arti ilmu dapat dilihat dari dua pengertian, pertama merupakan istilah umum
untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai satu
kebulatan (ilmu seumumnya). Kedua merupakan istilah yang menunjuk pada
masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu pokok soal
tertentu, merupakan cabang ilmu khusus seperti biologi, geologi, sosiologi dan lain
– lain (The Liang Gie, “ Pengantar filsafat Ilmu”).
Dalam bahasa inggris kata ilmu diterjemahkan sebagai science. Dari sini
sekarang juga mulai banyak dipakai istilah sains dan teknologi sebagai kata lain dari
Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bahasa inggris kata science kadang-kadang
diberi arti sebagai ilmu lebih khusus (terbatas) yaitu sebagai pengetahuan sistimatis
mengenai dunia fisis atau material atau untuk menunjuk gugusan ilmu-ilmu
kealaman atau natural science. Contoh IPA terbatas pada fisika. Dari sini ada
kecenderungan pengertian, yang dimaksud sains pada istilah dirumuskan tentang
science and technology sebagai the study of the natural sciences and the application
of knowledge for practical purposes ( studi tentang ilmu-ilmu kelaman dan
aplikasinya untuk keperluan praktis).
Pemahaman tentang ilmu adalah pemaparan menurut tiga cirri pokok, sebagai
rangkaian kegiatan manusia (proses), sebagai tata tertib tindakan pikiran (prosedur)
dan sebagai keseluruhan hasil yang dicapai (produk). Berdasar ketiga kategori
tersebut (proses, prosedur,produk), ilmu dapat dipahami sebagai aktivitas penelitian,
metode kerja dan hasil pengetahuan. Dengan demikian maka selengkapnya ilmu
berarti aktivitas penelitiaan, metode ilmiah dan pengetahuan sistimatis.
Istilah teknologi sebagai aplikasi ilmu-ilmu kealaman untuk keperluan praktis
mengandung tiga unsure didalamnya yaitu unsur prosedur , unsure perlatan atau
mesin dan unsure orang. Sedang istilah teknologi mekanik dalam bahasa inggris
diterjemahkan sebagai manufacturing processes atau proses manufactur yang berarti
proses mengubah bahan mentah manjadi barang untuk dapat digunakan, dipakai
atau dikonsumsi oleh manusia.

Secara umum istilah teknologi mekanik diartikan sebagai proses manufaktur
benda-benda teknik yang lebih menitik beratkan pada mempelajari proses
manufaktur secara mekanik. Dalam uraian selanjutnya, istilah teknologi mekanik
diartikan sebagai proses manufaktur benda-benda teknik yang lebih menitik
beratkan pada mempelajari proses manufaktur secara mekanik. Dalam uraian
selanjutnya, istilah teknologi mekanik lebih diarahkan pada pembahasan tentang
berbagai teknologi yang banyak digunakan pada proses pembangunan kapal baru
atau memelihara dan memperbaiki kapal yang sudah ada.
1.2 Perkembangan Proses Memproduksi
Proses memproduksi barang-barang secara modern mulai dilakukan sejak
dibuatnya elemen-elemen mampu tukar atau ketika diciptakannya mesin fris sekitar
tahun 1800. Bersamaan dengan itu banyak diketemukan berbagai mesin dan
peralatan untuk memproduksi barang-barang teknik. Mesin pengubah daya seperti
roda air (kincir), mesin uap dan motor listrik merupakan sarana utama yang
menggantikan tenaga manusia. Disusul dengan pengembangan berbagai bahan besi
maupun bukan besi dan plastic serta pembentukannya menjadi produk berguna,
mendorong manusia memasuki dunia teknologi. Pengertian dan pemanfaatan
pengaturan bola (regulator), nok, listrik, elektronika dan computer memungkinkan
manusia mengendalikan proses pemesinan.
1.2.1.

Kriteria Produksi Ekonomis
Harga suatu produk tergantung dari harga bahan baku yang dipergunakan,
biaya mesin, upah tenaga, biaya penjualan, penyimpanan dan biaya overhead.
Disamping harga bahan baku, biaya mesin dan upah tenaga merupakan bagian
terbesar dari biaya produksi. Bila bahan dasar telah ditentukan, proses termasuk
mesinnya sudah dapat ditetepkan, atau bila dimiliki mesin tertentu, bahan baku yang
mungkin digunakan terbatas jumlahnya. Dengan perkataan lain, tujuan produksi
ekonomis ialah membuat suatu produk sedemikian sehingga menguntungkan. Ini
berarti bahwa biaya harus ditekan sehingga dapat diterima dan mampu bersaing.
Selain itu harus ada kebutuhan dan pasaran untuk produk tersebut.
Sejak pemanfaatan mesin perkakas untuk pertamakalinya, secara bertahap
namun dengan terencana, telah didesain mesin yang lebih efisien dengan perpaduan
berbagai operasi dan dengan meningkatkan kemampuan mesin, sehingga dapat
dihemat waktu dan tenaga. Untuk memenuhi tujuan ini, peralatan mesin menjadi
lebih rumit, baik dalam bentuk disain maupun kontrolnya. Mesin yang bekerja
secara otomatis penuh. Perkembangan teknologi seperti ini memungkinkan industri
untuk mencapai laju produksi yang tinggi.
Seiring dengan perkembangan mesin produksi, peningkatan mutu produk
merupakan hal yang penting pula. Mutu dan ketelitian opersi pembuatan
memerlukan pengendalian dimensi yang ketat sehingga dapat dihasilkan produk
yang awet dan memiliki kemempuan tukar. Pada produksi berskala besar, setiap
suku cadang harus cocok bila dirakit. Suatu produk yang terdiri dari sejumlah suku
cadang yang memiliki kemampuan tukar dapat dirakit dengan cepat, lebih murah
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dan mudah perawatannya. Agar kendali dimensi ini berjalan dengan baik, produsen
harus menyediakan perangkat inspeksi yang memadahi yaitu :
1. Adanya suatu desain yang fungsional yang sederhana dan memiliki mutu
estetika yang memadahi.
2. pemilihan bahan yang tepat berdasar pertimbangan sifat fisis, penempilan,
harga dan pembuatan atau permesinannya.
3. pemilihan proses memproduksi yang mampu menghasilkan produk dengan
ketelitian dan penyelesaian permukaan yang memenihi persyaratan dan dengan
harga serendah mungkin.
1.2.2.

Disain Produk
Suatu produk harus didisain sedemikian rupa sehingga harga bahan,
ongkos memproduksi dan biaya penyimpanan dapat ditekan seminimal mungkin.
Hampir setiap produk dapat dibuat lebih kuat, lebih tahan terhadap korosi atau lebih
lama daya tahannya. Namun ahli teknik harus dapat menarik batas, sehingga
dihasilkan suatu produk yang ekonomis. Suatu disain tertentu mungkin memerlukan
bahan yang lebih murah dalam jumlah yang lebih banyak untuk menggantikan
bahan yang lebih kuat tetapi lebih mahal.
Untuk menghasilkan produk dengan ketelitian yang tinggi diperlukan
mesin dan proses yang lebih mahal, disamping tenaga trampil yang memenuhi
persyaratan dan kendali mutu yang lebih ketat. Akan tetapi perlu diperhatikan
bahwa suatu produk tidak perlu didisain melebihi persyaratan pemakaiannya, karena
orang sering memilih suatu produk tidak hanya dari segi fungsi, cara operasi saja
tetapi juga dari segi penampilannya. Produk tertentu dengan warna dan model atau
penampilan yang lebih menarik sering kali lebih mudah dipasarkan. Namun tidak
dapat disangkal bahwa umumnya fungsi suatu produk merupakan factor penentu,
terutama bila dipersyaratkan kekuatan yang tinggi, ketahanan terhadap kausan,
terhadap korosi atau batasan berat yang ketat.
Disain untuk produksi berskala besar harus sedemikian sehingga dapat
dibuat dengan menggunakan mesin yang mampu memproduksi masal dengan
mudah. Karena banyaknya langkah, pemasangan, pengeluaran, penyimpangan dan
pemasangan kembali pada mesin yang lain, akan meningkatkan biaya pembuatan
dan mengurangi keuntungan.
1.2.3.

Bahan Teknik
Disamping pengetahuan tentang proses, pemahaman dan pengetahuan
tentang bahan yang digunakan tidak kalah pentingnya. Sifat fisik, ciri pemesinan,
cara pemberian bentuk dan daya guna berbagai jenis bahan sangat beraneka ragam .
Perancang harus memperhatikan hal-hal tersebut dalam memilih bahan yang
ekonomis disamping proses terbaik untuk suatu produk.
Bahan dapat dibagi dua yaitu jenis logam dan bukan logam. Bahan logam dibagi
menjadi ferro dan logam non ferro. Sedang bahan bukan logam dibagi menjadi
bahan organic dan bahan anorganik. Dikenal ribuan jenis bahan bukan logam
maupun logam murni dengan panduannya, sehingga diperlukan pengetahuan yang
memadahi untuk menentukan jenis bahan yang tepat.
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Di alam semesta , bahan teknik jarang ditemukan dalam bentuk siap pakai.
Logam ditemukan sebagai mineral dalam bentuk oksida, sukfida atau karbonat.
Sebelum diolah lebih lanjut, mineral tersebut perlu mengalami proses pemurnian
terlebih dahulu. Sebagai panduan, besi merupakan bahan teknik yang paling utama
di bidang industri logam. Logam bukan besi seperti tembaga, timah putih, seng,
nikel, magnesium, aluminium, timah hitam dan lain-lain, memegang peranan
penting dalam perekonomian. Masing-masing bahan tersebut mempunyai sifat –
sifat fisik dan kegunaan sendiri-sendiri.
1.2.4.

Pemilihan Proses dan Mesin
Memproduksi sesuatu, disamping proses yang tepat, memerlukan
perangkat perkakas dan mesin yang dapat digunakan dengan tepat dan ekonomis.
Selain itu, pemilihan mesin juga ditentukan oleh jumlah benda yang akan dibuat.
Umumnya jenis mesin tertentu diciptakan untuk memenuhi hasil(output) tertentu
pula. Untuk pekerjaan dalam jumlah kecil atau sesuai pesanan, jenis mesin serba
guna 9general purpose machine) seperti mesin bubut, mesin gurdi, mesin sekrap,
merupakan pilihan terbaik karena mesin – mesin tersebut dapat disesuaikan dengan
tugas pekerjaan, harga relatif murah, pemeliharaan murah dan serba guna. Bila akan
membuat produk standart dalam jumlah besar, perlu dipertimbangkan penggunaan
mesin khusus (special purpose machine). Mesin yang didisain untuk jenis pekerjaan
tertentu seperti menggerinda piston atau menghaluskan permukaan kepala silinder,
akan sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cepat dan murah serta
hanya memerlukan operator dengan ketrampilan sedang.
Umumnya mesin khusus berbeda dengan mesin jenis standar dalam cara
menjalankannya. Suatu sekrup dapat dibuat dengan menggunakan mesin bubut
biasa atau mesin sekrup khusus. Pembubut harus mengetahui cara membuat baut
dan disamping itu harus memiliki ketrampilan untuk menjalankan mesin bubut.
Pada mesin otomatis, urutan operasi dan pergerakan peralatan alat potong
dikendalikan secara otomatis dan proses produksi yang sama berulang untuk setiap
produk.”Alih Ketrampilan” beberapa jenis langkah kerja mesin dari pekerja ke
mesin memungkinkan dipekerjakannya operator yang kurang trampil, namun tetap
diperlukan kemahiran dalam mengendalikan dan pemeliharaan mesin. Mesin
otomatis harganya relative lebih mahal, oleh karena itu perlu pertimbangan
ekonomis dalam menentukan pilihan.
Pemilihan mesin atau proses terbaik untuk membuat produks tertentu memerlukan
pengetahuan mendasar mengenai segala kemungkinan proses produksi. Meskipun
kebanyakan suku cadang dapat dibuat dengan beberapa cara, umumnya ada satu
cara yang paling ekonomis.
Proses pengerjaan logam dapat diklasifikasikan secara umum. Melalui
modifikasi tertentu proses pengerjaan logam dapat pula diterapkan pada proses
pengejaan bahan bukan logam.
Klasifikasi Proses memproduksi.
Secara umum, proses memproduksi dapat diklasifikasikan dalam lima klas:
A. Proses untuk mengubah bentuk bahan yang dibagi menjadi 5 proses, yaitu :
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B.

C.

D.
E.
F.

1. proses ekstraksi bijih ( mengolah biji)
2. Proses pengecoran
3. proses pengerjaan panas dan dingin
4. proses metalurgi serbuk.
5 proses pencetakan plastic
Proses untuk memotong suku cadang agar sesuai dengan dimensi yang
dikehendaki, dibagi menjadi 2 proses yaitu :
1. Proses permesinan tradisional, dengan pembentukan geram
2. Proses pengikisan logam
Proses untuk menyelesaikan permukaan yang dibagi menjadi 3 proses,
yaitu :
1. Proses pengikisan logam.
2. proses polis
3. proses pelapisan.
Proses untuk menyambung bagian atau bahan.
Proses untuk mengubah sifat fisis.

Perubahan Bentuk
Umumnya bentuk awal produk logam adalah batangan (ingot) yang
diperoleh sebagai hasil proses pengolahan bijih. Bijih logam cair dituangkan dalam
cetakan logam atau grafit menghasilkan ingot dengan ukuran tertentu sehingga
mempermudah proses pembentukan selanjutnya.
Proses untuk mengubah bentuk logam atau bahan lain adalah sebagai berikut:
1. proses pengecoran
2. Proses penempaan
3. proses ekstrusi
4. proses pengerolan
5. Proses penarikan
6. proses penekanan
7. proses penumbukan
8. proses tusuk tekan
9. Proses pemukulan
10. Proses pembengkokan
11. proses pengguntingan
12. proses putar tekan
13. proses tarik tekan
14. Proses rol bentuk
15. pemotongan nyala.
16.pembentukan eksplosif
17. pembentukan magnetic
18.pembentukan elektrohidrolik
19. Pembentukan elektro
20. pencetakan plastic
21.pembentukanserbuk logam
Pada proses-proses tersebut di atas, bahan mengalami perubahan bentuk
menjadi produk jadi atau setengah jadi. Kadang-kadang benda hasil proses tersebut
di atas langsung dapat digunakan seperti pada proses pemutaran logam,
penggilingan dingin,cetak tekan, pembentukan tarik regang atau penarikan kawat.
Mungkin pula produk belum dapat langsung digunakan karena belum memenuhi
persyaratan. Baik ditinjau dari segi dimensi atau penyelesaian permukaan. Untuk itu
masih diperlukan pengerjaan lebih lanjut.
Untuk proses pembentukan elektro, pembentukan serbuk logam dan
pencetakan plastic, benda mula bukan hasil coran. Produk yang dibentuk secara
elektro terjadi karena deposisi elektrolitik dari logam. Pada pola yang bersifat
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konduktif, logam mengendap dari larutan elektrolitik sedang lempeng atau bahan
logam murni merupakan anodanya. Proses ini digunakan untuk membuat alat atau
suku cadang dengan ketebalan yang memerlukan presisi tinggi.
Metode yang digunakan dalam produksi suku cadang atau laras pistol dari
serbuk logam pada dasarnya merupakan proses pemampatan. Serbuk logam
dimasukkan kedalam cetakan logam lalu dipadatkan dengan tekanan tinggi.
Kemudian diperlukan pemanasan untuk mengikat partikel serbuk ini dikenal
sebagai proses sinter.
Plastik dicetak di bawah pengaruh panas dengan atau tanpa tekanan
sehingga bentuknya sesuai dengan pola cetakan.
Pembentukan peledakan, elektrohidrolik dan magnetic adalah proses
dengan laju tinggi, dimana produk dibentuk secara sangat cepat pada tekanan tinggi.
Pemesinan
Dalam memproduksi dikenal berbagai operasi pemesinan, sebagai berikut :
A. Proses pemotongan geram secara tradisional meliputi proses :
1. pembubutan
7. Penggergajian
2. Penyerutan
8. potong tarik
3. Pengetaman
9. pemfrisan
4. penggurdian
10. Penggerindaan
5. pengeboran
11. Hobbing
6. pelebaran
12. Routing
B. Proses pemesinan bukan tradisional meliputi proses :
1. Ultrasinik
5 . Fris kimia
2. Erosi loncatan api
6. Pemotongan abrasi
3. laser optic
7. Permesinan oleh berkas elektron
4. Elektro kimia
8. proses busur plasma.
Proses kelompok A umumnya diterapkan pada proses produksi yang
memerlukan ketelitian yang relative tinggi, dimana logam dipotong menjadi geram
yang halus. Peralatan dilengkapi dan digerakkan oleh motor. Geraknya ulak – alik
atau berputar, sementara benda kerja atau pisau potong yang bergerak. Perhatikan
gambar 1.2 mesin serut merupakan mesin ulak-alik atau berputar, karena benda
kerja bekerja bolak balik sedang pisau potong yang berputar tidak bergerak. Pada
mesin lainnya seperti mesin potong, benda kerja diam sedang pisau potong
bergerak. Pada mesin bubut benda kerja perputar sedang pisau potong diam. Pada
mesin bor, justru alat bor berputar sedang benda kerja diam.
Proses kelompok B umumnya diterapkan pada proses produksi yang
memerlukan ketelitian tinggi, yang tidak terdapat pada kelompok A. Pada
pemesinan ultrasonok. Logam digerus secara bertahap oleh butiran amril yang
dihanyutkan dalam cairan dan mengenai permukaan logam dengan kecepatan
tainggi. Cairan tersebut digerkkan oleh generator ultrasonik.
Pada pemesinan loncatan listrik dan pemesinan busur listrik, digunakan busur
khusus sehingga dengan mengikis bahan yang bersifat penghantar.
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Leser optic adalah suatu berkas foton yang kuat dan dapat menimbulkan suhu yang
sangat tinggi sehingga dapat memotong atau mengelas logam.
Pada pemesinan kimia, logam terkikis secara kimiawi atau terkikis dengan
menggunakan proses pelapisan terbalik (katub anoda diberi muatan negatif)
Penyelesaian permukaan
Untuk menghasilkan permukaan yang licin, datar dan bagus, atau menghasilkan
lapisan pelindung, dapat dilakukan dengan bantuan berbagai opersi penyelesaian
permukaan sebagai berikut :
1. Proses polis
7. Penghalusan rata
2. Proses gosok amril
8. Pelapisan semprot logam
3. proses menghilangkan geram
9. lapisan anorganik
4. pelapisan listrik
10. Pelapisan fosfat (Parkerizing)
5. Penghalusan lubang bulat
11. anodisasi
6. Penggosokan halus.
12. Seradisasi
Dalam kelompok proses ini terdapat proses yang hamper-hampir tidak
merubah dimensi, sasarannya hanya menghaluskan permukaan. Proses lain seperti
menggerinda, akibat hilangnya sebagaian logam yang digerinda akan menghasilkan
benda dengan dimensi yang diinginkan sekaligus menghasilkan penyelesaian
permukaan yang baik. Dalam proses seperti koter, lap dan polis, permukaan dihalus
kan dan goresan-goresan dihilangkan dan dapat dikatakan hamper tidak ada
perubahan dimensi. Super finish adalah cara penyelesaian permukaan yang
menghilangkan geram. Pelapisan dan proses ditujukan untuk menghasilkan
permukaan yang tahan korosi atau permukaan yang lebih halus dan tidak merubah
dimensi.
Penyambungan
Produk yang terdiri dari dua atau lebih bagaian memerlukan proses penyambungan
yang terdiri dari :
1. Proses pengelasan
5. proses penyambungan
2. Proses solder
6. Proses pengelingan
3. proses mematri
7. proses penyambungan dengan baut
4. Proses sinter
8. Proses perekatan dengan lem.
Pada proses pengelasan, bagian logam dijadikan satu dengan cara
mencairkannya. Disini diperlukan panas dengan atau tanpa tekan. Solder dan
mematri adalah dua proses sejenis dimana diantara dua logam ditambahkan logam
lain dalam keadaan cair. Proses sinter mengikat partikel logam dengan cara
pemanasan. Perekat dalam bentuk serbuk, cairan, bahan padat dan pita, banyak
digunakan untuk menyambung logam, kayu, kain atau plastic.
Perubahan sifat Fisis
Ada beberapa proses yang merubah sifat fisis bahan dengan cara pemanasan
pada suhu tinggi atau dengan penarikan bahan secara berulang-ulang. Proses yang
dapat merubah sifat bahan adalah :
1. Perlakuan panas
3. pengerjaan dingin
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2. Pengerjaan panas
4. Benturan peluru (shot peening)
Perlakuan panas mencakup berbagai proses yang menghasilkan perubahan sifat dan
struktur logam. Meskipun pengerjaan panas dan dingin terutama dimaksudkan
untuk merubah bentuk logam, namun proses-proses tersebut besar pengaruhnya
terhadap struktur dansifat logam. Shot peening terutama menyangkut suku cadang
kecil seperti per dan ditujukan untuk meningkatkan daya tahan terhadap fatik
(kelelahan).
1.2.5.

Industri Dasar

Klasifikasi Industri
Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan industri. Salah satunya adalah
klasifikasi industri menurut sector tertentu seperti industri tekstil, industri keramik,
industri mesin dan logam, industri kima, industri keramik, industri baja, industri
perkapalan dan lain-lain. Dapat juga industri diklasifikasikan menurut volume
produksinya yaitu :
1. Industri dengan produksi besar-besaran
2. industri dengan produksi sedang
3. industri dengan produksi berdasarkan pesanan.
Yang dimaksud industri dengan produksi besar-besaran adalah bila volume
produksi melebihi 100.000 produksi tiap tahun, meskipun pendapat ini masih bisa
diperdebatkan. Pemasaran pada sector industri ini sudah sangat teratur dan volume
produksi tidak tergantung pada pesanan perorangan .mesin yang dipergunakan
bersifat khusus dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Harga satuan sangat
minim. Sebagai contoh barang diproduksi secara besar-besaran antara lain ; korek
api, tutup botol, pensil, kendaraan bermotor, baut dan skrup, ring, bola lampu,
kawat, paku, air dan lain-lain.
Perduksi yang dihasilkan oleh industri sedang jumlahnya cukup besar dan bersifat
kontinu, namun jenisnya amat beragam dibandingkan bagian suku cadang yang
dihasilkan secara besar-besaran sebagaimana disebutkan diatas tadi. Selain itu lebih
tergantung kepada pemesanan. Mesin – mesin yang digunakan lebih bersifat
serbaguna meskipun tidak selalu demikian, tergantung kepada jenis dan jumlah
pesanan jumlah produk berkisar antara 2500 sehingga 100.000 tiap tahun,
tergantung pada bentuk dan tingkat kerumitannya contoh kelompok industri ini
antara lain : percetakan buku dan majalah, surat kabar , televise, radio dan lain-lain.
Industri pesanan lebih fleksibel dan produknya terbatas dan sangat
tergantung pada pesanan dan permintaan pasar. Peralatan produksi pada industri
pesanan lebih fleksibel dan bersifat serbaguna, karyawan harus memiliki keakhlian
yang tinggi dan harus mampu melakukan berbagai tugas, tergantung pada bagian
dan produk yang akan dibuat. Besar “lot” berkisar antara 10 sampai 500 produk tiap
tahun dan umumnya proses produksi mulai dari bahan baku hingga produk dalam
jumlah yang tergantung pada pemesanan. Perubahan produk sering kali terjadi dan
kadang-kadang jumlah tergantung pada pemesanan. Perubahan produk sering kali
terjadi dan kadang-kadang jumlah keuntungan yang didapat melebihi kelompok
industri lain. Jenis produk kelompok ini meliputi antara lain; pesawat terbang,
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kapal, kendaraan khusus, katub untuk perminyakan dan alat pengukur listrik khusus
.
Klasifikasi menurut produk
Industri juga dapat dikelompokkan menurut produk seperti :
1. Industri pengolahan bahan makanan
2. industri listrik dan elektronika
3. industri kendaraan bermotor dan transportasi
4. industri perkakas dan peralatan untuk plambing, pemanasan dan
pendinginan
5. industri konstruksi (bangunan)
6. Industri alat rumah tangga dan pengerjaan kayu
7. industri produk batu batuan, kerang, keramik dan gelas.
8. Industri logam besar dan lain-lain.
1.2.6.

Perkembangan produksi di masa Mendatang
Sejak tahun 1820, ketika mesin mulai digerakkan secara mekanik, bentuk
mesin semakin kokoh, kecepatan gerak dan kecepatan umpan semakin besar dan
ketelitian meningkat pula. Kecepatan gerak dan kecepatan umpan yang lebih tinggi
menyebabkan peningkatan suhu dan pengurangan umur perkakas. Oleh karena itu
dikembangkan baja perkakas yang baru. Dalam perkembangannya, alat dan pisau
potong kini dapat mencapai kecepatan hingga 60.000 meter per menit. Hasil
penelitian menunjukkan bila kecepatan pemotongan melampaui 30.000 meter per
menit, suhu justru turun.
Secara umum dapat dikatakan bahwa hamper semua mesin atau proses
dapat diatur kerjanya secara otomatis. Semuanya tergantung dari factor-faktor
ekonomis. Suatu mesin dapat digerakkan secara terus menerus untuk suatu periode
waktu tertentu, sedang bahan dapat diumpankan secara otomatis. Adakalanya
pengumpanan bahan dan atau pengambilan produk dilakukan oleh operator. Disini
proses pengerjaan terdiri dari beberapa tahap yang bersifat otomatis. Termasuk
kelompok mesin otomatis adalah mesin sekrup otomatis dan mesin bubut dengan
pengumpan “magasin” atau ‘hopper”
Bila dirasa perlu untuk meningkatkan jumlah operasi mesin, dapat
dilaksankan denga cara membuat kombinasi beberapa jenis mesin. Mesin standart
atau mesin khusus dapat digunakan bersama rangkaian konveyor atau unit transfer
untuk memindahkan produk dari mesin yang satu ke mesin berikutnya. Dalam
hubungan ini, maslah control dan sinkronisasi memegang peranan yang penting.
Selama 25 tahun terakhir ini perkembangan mesin dengan control numeric
melaju dengan pesat sekali. Mulai dari mesin bubut yang kecil sampai mesin fris
raksasa telah menerapkan control dengan pita ( tape control). Perkembangan ini
merupakan salah satu perubahan terbesar dalam kemajuan industri pemesinan.
Gejala ini diperkirakan akan berlangsung terus dan membuka kemungkinan
terciptanya jenis mesin da jalur produksi yang terkendali. Suatu perusahaan yang
memiliki staf teknik yang mempu, ditunjang oleh perencanaan dan kreativitas disain
yang baik, akan dapat merakit mesin yang efisien dengan menggunakan landasan
mesin, kepala pemotong, penggerak fluida atau penggerak sejenis yang dapat dibeli
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di pasaran bebas. Berbagai perusahaan menghasilakan komponen-komponen
tersebut. Oleh karena itu, dapat diperkirakan akan terbuka banyak kemungkinan
untuk merancang beraneka ragam mesin. Dapat dimengerti bahwa klasifikasi jenis
mesin akan makin sulit.
Karena ada kecenderungan untuk menggunakan bahan yang lebih kuat,
keras,ulet dan mempunyai penampilan yang indah, diperkirakan proses pemotongan
tanpa geram akan meningkat. Jumlah bahan yang perlu dihilangkanlewat
pemotongan juga akan berkurang. Baik biaya pemotongan maupun harga bahan
yang terpotong ( yang terbuang ) merupakan beban tambahan. Kerap kali biaya
proses pemotongan tanpa geram lebih mahal, namun berkurangnya bahan yang
hilang karena terpotong mungkin dapat mengimbanginya. Meningkatnya penerapan
proses perubahan bentuk logam, penempaan, pemutaran, upsetting, penggilingan
dan cetak tekan merupakan bukti nyata.
Akhir – akhir ini terlihat perkembangan kearah pembuatan peralatan
gergaji yang lebih teliti sehingga pekerjaan penyelesaian dapat dikurangi. Gerinda
menjadi suatu cara pemotongan dan penyelesaian permukaan logam yang penting.
Selain itu terdapat pula kecenderungan untuk mengembangkan mesin-mesin dengan
control numeric yang lebih fleksibel. Perhatian ini tertuju pada mesin yang mudah
deprogram untuk berbagai cara pemotongan logam. Generasi berikutnya adalah
generasi mesin dengan control numeric.
Selain itu perlu juga diketahui adanya perkembangan secara terus menerus
dalam pengolahan logam dan bukan logam dari bahan baku alamiah atau sintetis
dengan tujuan utama mengurangi limbah, menghemat energi dan meningkatkan
kepercayaan produksi.
1.3. Otomatisasi dan Kontrol Numeric
Istilah otomatisasi berasal dari industri otomotif untuk menggambarkan cara
yang digunakan dalam mengendalikan berbagai mesin dan untuk meneruskan benda
kerja antar mesin secara otomatis. Pengendalian dilakukan pada suatu atau
seperangkat mesin sesuai kebutuhan. Termasuk di dalamnya mesin yang
meletakkan dan meneruskan produk dari suatu mesin ke mesin lainnya, inspeksi dan
akhirnya mengeluarkan produk dari mesin.
Yang tercakup dalam pengertian otomatisasi adalah suatu proses
spesifikasi untuk suatu suku cadang atau produk tertentu, dimana pengendalian dan
fleksibilitas mesin terhadap produk lain bersifat terbatas.
Koordinasi belum tentu sama dengan otomatisasi. Dalam otomatisasi
mencakup pengendalian sendiri. Suatu mesin dapat dikatakan otomatis bila mampu
mengendalikan dirinya bila batas limit tertentu dilampaui. Peningkatan mekanisasi
mencakup pengendalian otomatis dari proses secara keseluruhan.
Pada pengendalian numeric, mesin yang digunakan dalam proses
dikendalikan oleh data numeric yang disimpan pada pita atau kartu. Otomatisasi
umumnya tidak fleksibel karena didisain untuk suatu produk atau proses tertentu.
Lain halnya dengan control numerik, dimana mesin dasar 9bukan mesin khusus)
dikendalikan olej informasi yang tersimpan sedemikian sehingga operator yang
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terlatih dapat mengendalikan mesin tersebut. Karena system semacam ini harus
memiliki fleksibilitas untuk dapat melaksanakan berbagai operasi pada bermacammacam jenis bahan, maka system ini kurang sesuai untuk memproduksi besarbesaran. Untuk produk besar-besaran lebih cocok mesin otomatis.
1.3.1.

Proses Memproduksi dalam Industri Kapal
Dalam industri kapal dikenal dua jenis produk yaitu produk berupa kapal
baru sebagai suatu utility dan produk berupa jasa seperti jasa pemeliharaan kapal
dan perbaikan kapal. Dalam rangka pembuatan kapal baru maupun
pemeliharaan/perbaikan kapal yang sudah ada diaplikasikan berbagai proses
produksi. Dalam proses produksi industri kapal perlu diperhatikan adanya dua hal
penting. Pertama, bahan/material yang diproses sangat banyak ragamnya, mulai
dari logam 9ferro dan non ferro), kayu bermacam jenis, bahan sintetis (plastik,
fiberglass) sampai semen, bermacam kain dan lain-lain. Kedua, berhubungan denga
dimensi bahan yang beragam, mulai dari yang kecil sampai yang banyak dijumapi
dalam rangka membangun dan atau memelihara / memperbaiki kapal, lebih
diutamakan untuk proses memproduksi bahan logam.
1.3.2.

Proses Perubahan Bentuk
Proses pengecoran dijumpai dalam rangka pembuatan baling-baling ,
linggi haluan atau buritan, rantai jangkar , jangkar, blok dan bagian-bagian mesin,
bermacam perlengkapan kapal seperti bolard dan lain-lain.
Proses pengerolan dijumpai dalam rangka pembuatan pipa berdiameter besar, plat
lambung kapal dengan bentuk silindris dan lain-lain bagaian dengan bentuk
permukaan dua dimensi.
Proses penumbukan dijumpai dlam rangka pembuatan plat lambung kapal dengan
permukaan tiga dimensi seperti pada bagian buritan dan atau haluan kapal.
Proses pemukulan dijumpai dalam rangka penyetelan plat kapal, pembentukan
permukaan yang mengalami deformasi (perubahan bentuk) akibat pengelasan.
Proses pembengkokan dijumpai dalam rangka pembuatan face bermacam bentuk
profil seperti senta, pelintang dan lain-lain.
Proses pengguntingan dijumpai dalam rangka memotong plat dengan berbagai
ketebalan dan memotong profil bermacam ukuran.
Proses pemotongan nyala dijumpai dalam rangka fabrikasi elemen badan kapal,
baik dari bahan berupa pelat maupun profil, dalam rangka penyetelan / pemasngan
bagian-bagian kapal.
1.3.3.

Proses Pemesinan
Proses pembubutan dijumpai dalam rangka pembuatan poros seperti poros
baling – baling, porors kemudi, dalam rangka pembuatan bermacam stang/spindle,
dalam rangka pembuatan poros engkol dan poros antara mesin dan masih banyak
lagi.
Proses penyerutan atau pengetaman dijumpai dalam rangka pembuatan permukaan
rata dari baja untuk pondasi mesin pokok, mesin Bantu, kompresor, bantalan poros
dan lain-lain dudukan mesin/pesawat/mekanisme.
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Proses pengeboran dijumpai dalam rangka pembuatan lubang baut pada berbagai
macam flendes, cover manhole, cover katup, cover tempat oli mesin poko/Bantu
dan lain-lain.
Proses penggergajian dijumpai dalam rangka pemotongan benda yang berbentuk
bulat seperti poros, batangan besi bulat dan lain-lain jenis.
Proses pemfrisan dijumpai dalam rangka pembuatan bermacam poros (membuat
rumah pasak), pembuatan bermacam bentuk roda gigi dan lain-lain pekerjaan
sejenis.
Proses penggerindaan dijumapi dalam rangka penghalusan permukaan seperti
pembersihan bekas pemotongan dengan nyala, pembersihan bekas/sisa dan lain-lain.
Proses penyelesaian permukaan
Proses ini tidak banyak dijumpai dalam pengerjaan bagian bangunan kapal,
tetapi lebih banyak dijumpai dalam pengerjaan bagian permesinan dan listrik kapal.
1.3.4.

Proses Penyambungan
Proses pengelasan dijumpai dalam banyak pekerjaan yang berhubungan
dengan pembuatan da perbaikan badan kapal.
Proses solder dijumpai dalam rangka perbaikan motor listrik penyambungan elemen
kumparan dengan bagian kolektor motor)
1.3.5. Proses Perubahan Sifat – fisis
Proses perubahan sifat fisis dalam industri perkapalan dijumpai dalam berbagai
proses teknologi, baik dalam bidang pembuatan kapal baru maupun perbaikan
kapal. Termasuk kedalamannya antara lain adalah
1. Proses pembuatan roda gigi, dimana bahan dasarnya berupa logam yang
relative lunak sehingga mudah dilakukan pemesinan (pembuatan gigi),
kemudian permukaan roda gigi diperkeras melelui proses pengerjaan panas
atau pelapisan permukaan.
2. Proses menghilangkan tegangan sisa dalam bentuk deformasi yang timbul
akibat pengelasan, dilakukan dengan jalan memanaskan daerah yang
mengalami deformasi sampai temperature tertentu, kemudian didinginkan
dengan jalan disiram air atau disemprot dengan angina, tergantung ketebalan
pelat yang mengalami deformasi.
3. Proses perbaikan poros baling-baling atau poros kemudi dengan jalan
pemopokan las dan kemudian dibubut. Sebelum pengelasan dilaksanakan,
diadakan pemanasan pendahuluan (pre heating) pada bagian poros yang akan
dilas. Hal ini dimaksudkan untuk melunakkan material poros, sehingga selama
pengelasan tidak terjadi keretakan pada poros.
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1.4. Soal-Soal Latihan
Soal Uraian
1. Jelaskan istilah ilmu pengetahuan dan Teknologi dan istilah teknologi
mekanik!.
2. Berikan 2 contoh proses perubahan sifat fisis material yang dijumpai dalam
pembuatan kapal..
3. Jelaskan istilah otomatisasi
pada dunia indutri berkaitan dengan
perkembangan industri dimasa mendatang!
4. Jelaskan Kriteria dasar yang melandasi produksi ekonomis.
5. Bagaimana cara untuk menentukan bahan yang tepat untuk memilih bahan
logam untuk keperluan pelat kapal.
Soal Pilihan Tunggal
Petunjuk : Beri tanda pada huruf “S” bila pernyataan berikut adalah salah dan
Beri tanda lingkaran pada huruf “B” bila pernyataan berikut adalah benar.
1.

S–B

2.
3.

S–B
S – B

4.

S–B

5.

S –B

6.

S–B

7.

S– B

8.

S–B

9.

S–B

10. S – B

Berikut ini adalah jenis mesin perkakas dimana benda kerja diam
sedang alat dalam keadaan bergerak : mesin bor, mesin fris, mesin
gurdi.
Semua logam paduan harus mengandung unsure Fe
Proses penyelesaian permukaan dibagi menjadi tiga proses yaitu
proses pengikisan logam, proses polis, dan proses pelapisan
logam.
Istilah Teknologi sebagai aplikasi Ilmu – ilmu kealaman
mengandung tiga unsur prosedur , keuangan dan mesin.
Untuk perkembangan teknologi industri untuk mencapai laju
produksi tinggi, mesin yang bekerja dilengkapi robot otomatis.
desain fungsional yang sederhana tidak selalu dibarengi estetika
dalam produksi ekonomis..
Untuk pekerjaan sesuai pesanan General purpose mesin jarang
digunakan..
pengklasifikasian proses produksi ada dua macam yaitu proses
untuk mengubah bahan dan proses untuk mengubah sifat fisis..
Desain untuk produksi berskala besar harus sedemikian hingga
dapat dibuat dengan menggunakan mesin yang mampu
memproduksi masal dengan mudah.).
harga suatu produk tergantung dari harga bahan baku,biaya mesin,
upah tenaga tanpa memperhatikan overhead.
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Soal Pilihan Ganda
Petunjuk : Pilihlah jawaban dan cantumkan pada lingkaran yang tersedia :
A. – bila pernyataan a dan c benar.
B. – bila pernyataan b dan d benar.
C. – bila pernyataan a,b dan c benar.
D. - bila semua pernyataan adalah benar.
1. Proses yang dapat merubah sifat bahan adalah :
Jawaban a. Perlakuan panas
b. Pengerjaan panas
c. Pengerjaan dingin
d. Benturan peluru (shot peening)
2. Sifat yang diperlukan suatu bahan selama proses pembentukan:
Jawaban
a. Mampu mesin
b. Mampu las
c. Mampu kempa
d. Tahan terhadap panas
3. Harga suatu produk tergantung:
Jawaban
a. Bahan baku
b. biaya mesin
c. upah tenaga
d. penyimpanan
4. Proses yang terjadi dalam industri perkapalan:
Jawaban
a. Pengerolan
b. Penumbukan
c. pemotongan
d. pengikatan
5. Proses pemotongan geram secara tradisional meliputi:
Jawaban
a. Pembubutan
b. Hobbing
c. Potong tarik
d. Penggurdian
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BAB II
DASAR – DASAR ILMU BAHAN (LOGAM)
2.1. Pemilihan Bahan
Penentuan bahan yang tepat pada dasarnya merupakan kompromi antar
berbagai sifat, lingkungan dan cara penggunaan serta sampai dimana sifat bahan
dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Di bawah ini disebutkan beberapa sifat teknis yang harus diperhatikan dalam
rangka memilih bahan (logam) untuk sustu keperluan:
a. Sifat mekanik bahan meliputi :
Modulus elastisitas - Daya tahan terhadap tekuk, torsi, geser
- Batas mulur
- Peka takik
- Kekuatan tarik
- Fatik takik
- Sifat fatik (kelelahan) - Perbandingan kuat /berat
- Keuletan
- Impak
- Tahanan aus
- kekerasan
b. Sifat yang diperlukan selama proses pembentukan :
- mampu mesin (machine ability)
- Mampu las (weld ability)
- Kharakteristik pengerjaan dingin
- Karakteristik pengerjaan panas
- Mampu tempa
c. Sifat – sifat penting sehubungan dengan pengaruh lingkungan :
- Daya tahan terhadap korosi
* dalam cuaca/lingkungan biasa
* dibawah pengaruh unsur kimia, minyak, gemuk, korosi lubang.
- Daya tahan terhadap panas
- Daya tahan terhadap keausan
- Pelapukan
2.2. Pengelompokan Bahan
Secara garis besar, bahan yang digunakan dalam teknik dapat
dikelompokkan dalam dua kelompok besar :
a. Bahan logam :
- Ferrous metal seperti besi, baja, dan paduannya
- Non ferrous metal seperti aluminium, tembaga, seng, magnesium , titan
b. Bahan bukan logam :
- Bahan organic seperti plastic, produk minyak bumi, kayu, kertas, karet,
kulit.
- Bahan anorganik seperti mineral, semen, keramik, gelas grafit.
Kekuatan besi umumnya lebih rendah, daya tahan terhadap korosi lebih
tinggi serta harga lebih mahal bila dibandingkan dengan baja. Bahan organic
umumnya lebih tahan terhadap panas dibandingkan dengan bahan organic. Dalam
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table berikut tercantum beberapa jenis logam yang banyak digunakan dalam industri
manufacturing. Umumnya logam sangat jarang digunakan dalam keadaan murni,
kecuali untukkeperluan khusus. Kebanyakan logam merupakan paduan yang terdiri
dari beberapa unsure. Banyak sedikitnya unsure paduan berpengaruh pada nilai
yang terdapat dalam table.
Jenis logam
Besi dan Baja
Besi cor kelabu
Besi cor putih
Baja
Bukan besi
Aluminium
Tembaga
Magnesium
Seng (tuang)
Timah
Nikel

Kekuatan tarik
(Mpa)

Keuletan
(%)

Titik cair
(◦C)

Kekerasan
(Brinnell)

110-207
310
276-2070

0-1
0-1
15-22

1370
1370
1425

100-150
450
110-150

83-310
345-689
83-345
48-90
552-1034
414-1103

10-35
5-50
5-15
2-10
--15-40

660
1080
650
785
1800
1450

30-100
50-100
30-60
80-100
158-266
90-250

2.3. Struktur dan Sifat Logam
Dalam keadaan padat logam mempunyai bentuk kristal dimana atom-atom
logam tersusun mengikuti pola geometri tertentu sewaktu membeku. Dikenal 7
sistem kisi ruanguntukkristallogam kubik, tetragonal, ortorhombik, monoklinik,
triblinik, heksagonal, rhombohendral. Bentuk dan ukuran sel satuan dari kisi
tersebut dapat ditentukan secara difraksi sinar X
Kisi kubik pemusatan ruang (KPR) atau body centered cubic (BCC)
mempunyai atom pada tiap sudut kubus dan sebuah atom di tengah tiap sisinya.
Termasuk bentuk kisi seperti ini adalah ; besi (α-Fe)pada suhu ruang, khrom,
molibden, vanadium dan tungsten (wolfram).
Kisi kubik pemusatan ruang (KPS) atau face centered cubic (FCC) mempunyai
atom pada tiap sudut kubus dan sebuah atom di tengah tiap sisinya. Termasuk
bentuk kisi seperti ini adalah : besi (γ -Fe) pada suhu tinggi, aluminium, perak,
emes,tembaga dan nikel. Kisi heksagonal tumpukan padat (HTP) terdapat pada
logam seperti : helium, cadmium, titanium dan magnesium.
Besi (Fe) memiliki struktur yang berbeda pada suhu yang berlainan. Sifat
ini disebut alotropi. Pada suhu ruang besi mempunyai struktur kubik pemusatan
ruang dan disebut alpha (α-Fe) dan pada suhu diatas 910°C struktur besi berubah
menjadi kubik pemusatan sisi atau disebut besi gamma (γ-Fe). Sifat logam sangat
erat kaitannya dengan strukturnya. Logam dengan struktur HTP umumnya kurang
kenyal dan rapuh bila ditekuk atau mengalami pemesinan. Logam KPS biasanya
lebih kenyal.
Pada umumnya campuran/paduan logam akan menghasilkan susunan atom
yang berlainan dengan logam induknya. Tambahan atau campuran tertentu dapat
menghasilkan larutan padat substitusi. Sebagai contoh, kuningan merupakan paduan
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antara tembaga dan seng. Disini atom-atom seng bisa menggantikan atom-atom
tembag dalam kisi.
Karbon dalam besi membentuk larutan padat interstisi. Karena ukuran
atom karbon lebih kecil dari pada atom besi, maka atom karbon akan dapat
menempati ruang kosong di sela-sela atom besi dalam kisi.
Ikatan antar logam terbentuk bila beberapa logam tertentu membentuk
paduan dan struktur kisi menjadi sangat rumit. Ikatan seperti ini akan mencair pada
suhu tertentu dan mempunyai konduktivitas serta keuletan yang lebih rendah, akan
tetapi memiliki kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan denga
paduan yang mempunyai struktur kisi KPS, KPR atau HTP. Contoh paduan dengan
ikatan antar logam adalah sistim aluminium – tembaga, tembaga-magnesium dan
timah putih-antimon.
2.3.1. Pembentukan Butir
Pada saat logam cair membeku, atom-atom mengatur diri melalui suatu
pola geometris tertentu. Mula-mula terbentuk inti yang kemudian tumbuh menjadi
kristal dengan susunan kisi yang teratur. Inti tersebut terjadi sewaktu logam cair
mulai membeku sedang arah pertumbuhannya acak. Pada saat kristal yang satu
bertemu dengan kristal lainnya yang sedang tumbuh, pertumbuhan kedua kristal
tersebut terhenti. Permukaan singgung kedua kristal disebut batas butir.
Pada umumnya pertumbuhan kristal tidak merata. Pertumbuhan dalam arah
tertentu mungkin lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pada arah yang lain.
Pertumbuhan tersebut menyerupai dahan-dahan dan ranting suatu pohon. Dari sini
timbullan istilah kristal tersebut dendrit.
Butir logam dapat dilihat dengan mikroskop, setelah permukaan logam
dihaluskan, dipoles dan dietsa dengan asam tertentu yang dapat menempilakan batas
butir logam.
Besar ukuran butir tergantung pada laju pendinginan dan pada proses
pengerjaan panas atau proses pengerjaan dengin sewaktu logam dibentuk. Logam
dengan butiran yang halus umumnya mempunyai kekuatan dan keuletan lebih baik
dibandingkan dengan logam dengan butiran yang kasar. Hal ini disebabkan pada
proses deformasi, logam berbutir halus mempunyai hambatan untuk slip yang lebih
besar. Logam berbutir kasar lebih mudah pemesinannya, lebih mudah dikeraskan
melalui perlakuan panas dan memiliki daya hantar listrik dan daya hantar panas
yang lebih baik serta akan mengeras secara merata. Logam berbutir halus tidak
mudah retak sewaktu dicelup 9 didinginkan dengan tiba – tiba).
Untuk mengendalikan pertumbuhan butir, pada logam cair dapat
ditambahkan zat tertentu. Pemberian aluminium pada baja pada dapat menghasilkan
butir halus. Besar butir biasanya ditentukan oleh sifat-sifat yang dikehendaki. Pada
kuningan yang dipakai sebagai selonsong peluru, butir yang besar akan
mempermudah proses pembentukannya, akan tetapi butir yang lebih halus akan
menghasilkan permukaan yang lebih halus dan kekuatan yang lebih tinggi.
Kekerasan maupun ukuran butir tergantung pada riwayat termal logam.
Pencelupan logam panas dari suhu tinggi akan meningkatkan kekerasan logam
tersebut, sedang pendinginan perlahan – lahan dari suhu yang tinggi akan melunak
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logam, meningkatkan ketangguhan, meniadakan tegangan dan meningkatkan
keuletan logam
2.3.2. Sifat Bahan
Sifat bahan mencakup ; berat jenis, tekanan uap, muai panas, daya hantar
panas, sifat listrik , magnit dan sifat teknik lainnya. Yang dimaksud dengan sifat
teknik adalah Kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan torsi, modulus elastisitas
dan kekerasan. Dua sifat utama suatu logam adalah kekuatan tarik dan kekerasan.
2.3.3. Kekuatan Tarik
Kekuatan tarik merupakan salah satu sifat bahan yang dapat digunakan
untuk
memperkirakan
kharakteristik
bahan
sewaktu
mengalami
lenturan/deformasi/perubahan bentuk dan waktu pemesinan. Kekuatan tarik
ditentukan dengan percobaan tarik .
Bila benda mengalami perubahan bentuk akibat menerima beban
sedemikian sehingga batas elastis tidak terlampaui, kemudian beban berhenti
bekerja terhadap benda tersebut, maka benda akan kembali ke bentuk semula.
Dalam daerah limit elastic, regangan akibat beban sebanding dengan beban. Dengan
demikian maka hubungan antara tegangan dan regangan merupakan garis lurus. Bila
batas elastis dilampaui, bahan tidak akan kembali ke bentuk semula, setelah beban
berhenti bekerja.Modulus elastis menjadi cirri khas kekuatan bahan dan dapat
ditentukan dari kemiringan bagian liniair kurva tegangan regangan (lihat Kuliah
mekanik Teknik ).
2.3.4. Kekuatan Geser, Tekanan, dan Puntir.
Belum ada standar pengujian umum untuk menentukan kharakteristik geser
atau torsi. Secara umum dapat diberlakukan ketentuan, bahwa kekuatan geser
sekitar 50% dari kekuatan tarik sedang kekuatan punter sekitar 75% dari kekuatan
tariknya.kekuatan tekan (kompresi) mudah ditentukan untuk benda yang rapuh,
karena bahan mudah patah. Tetapi untuk benda yang ulet (duktil), kekuatan tekan
baru berarti bila ditentukan besar deformasinya. Kekuatan tekan untuk besi cor
(termasik bahan yang rapuh) kurang lebih 3-4 kali kekuatan tariknya. Untuk baja
(termasuk bahan yang ulet), kekuatan tekannya sulit ditentukan.
2.3.5. Keuletan (Ductility)
Salah satu sifat bahan adalah keuletan. Bahan yang ulet akan mudah
ditekuk, ditarik, diregang, dibentuk atau dirubah bentuknya secara permanent.
Bahan dengan keuletan yang tinggi biasanya tidak rapuh dan tidak terlampau keras.
Sebaliknya, bahan yang keras biasanya rapuh dan kurang ulet.
Percobaan impak dan percobaan fatik
Suatu jenis logam mungkin sangat keras dan kuat namun tidat tahan
terhadap beban kejut atau impak. Cara pengujian yang lazim dilakukan untuk
mengetahui ketahanan terhadap beban kejut adalah percobaan charpy. Dalam
percobaan tersebut diukur besarnya energi dalam joule yang diperlukan untuk
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mematahkan benda uji dan hasilnya merupakan indicator ketahanan logam terhadap
beban kejut.
Kekuatan luluh (yielding point) suatu logam dapat digunakan untuk perhitungan
dalam mendesain suatu konstruksi, terutama untuk beban yang bersifat statis. Untuk
beban periodic/ berulang harus diketahui batas ketahanan atau kekuatan fatik logam
tersebut. Percobaan ketahanan atau keuletan fatik dilakukan terhadap benda uji
dengan bentuk tertentu. Kemudian benda diberi pembebanan periodic kemudian
dihitung sampai berapa siklus beban maka benda uji patah. Dari hasil pengujian
dapat digambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara beban dalam pascal
dan jumlah siklus hingga terjadi perpatahan. Kurva ini disebut kurva batas
ketahanan dan dipergunakan untuk keperluan perhitungan desain konstruksi yang
mengalami beban periodik.
2.3.6. Kekerasan
Ada beberapa cara untuk menentukan kekerasan suatu benda. Di
lingkungan industri untuk mengukur kekerasan digunakan metode pengukuran
ketahanan terhadap penetrasi bola kecil, kerucut atau piramida. Prinsip kerjanya
sebagai berikut: mula-mula alat tekan ditekankan ke dalam bahan dengan beban
tertentu. Kemudian beban dinaikkan dan kekerasan dibaca sebagai selisih
kedalaman penetrasi yang ditimbulkan oleh beban akhir dan beban mula-mula.
Skala kekerasan tergantung pada bentuk, jenis penekanan dan beban. Dalam industri
dikenal apa yang disebut sebagai kekerasan Rockwell dan kekerasan Brinell.
Pengukurean kekerasan termasuk ke dalam jenis percobaan tidak merusak dan
ditetapkan dalam inspeksi berbagai suku cadang, juga untuk mengendalian mutu
pada proses perlakuan panas, pembentukan dingin maupun pembentukan panas.
Bila dari hasil pengukuran menunjukkan hasil kekerasan merata pada berbagai
tempat, maka dapat disimpulkan bahwa sifat – sifat mekanis suatu benda adalah
seragam (homogen).
2.4. Pembuatan Besi dan Paduannya
Besi dan baja merupakan logam yang banyak digunakan dalam teknik. Sekitar
95% dari seluruh produk logam di dunia berupa besi dan baja.
2.4.1.

Pembuatan Besi Kasar
Dilakukan melalui 2 cara menggunakan tanur tinggi dan proses reduksi
langsung
Tanur tinggi
Bahan utama besi dan baja adalah besi kasar yang dihasilkan dalam tanur
tinggi. Bijih besi yang dicampur dengan kokas dan batu gamping dilebut dalam
tanur ini. Komposisi kimia besi yang dihasilkan tergantung dari jenis biji besi yang
digunakan. Jenis biji bsi yang digunakan adalah hematite, magnetit, siderite dan
himosit. Hematit paling banyak digunakan karena kadar besinya tinggi sedang
kandungan kotoran relative rendah.
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Dalam tanur, campuran biji besi, kokas dan gamping dipanaskan dengan udara
panas sampai dengan suhu 500°C kokas terbakar secara efektif dan mendorong
terbentuknya
karbon monoksida (CO) yang bereaksi dengan biji besi,
menghasilkan besi dan gas dioksida (CO 2 ).
Batu gamping berfungsi sebagai fluks yang mengikuti kotoran-kotoran yang
terdapat dalam biji besi, membentuk terak cair yang lebih ringan dari besi dan yang
mudah dipisahkan dari besi. Komposisi besi kasar yang dihasilkan tanur dapat
dikendalikan melalui pengaturan kondisi operasi dan pemilihan susunan campuran
bahan baku. Skema tanur dapat dilihat pada buku Teknologi Mekanik I.
Proses reduksi langsung
Pada proses ini bijih besi bereaksi dengan gas atau bahan padat, tereduksi
membentuk besi spon. Proses ini diterapkan di PT. Krakatau steel (SK) Cilegon.
Disini bijih besi (pelet) direaksikan dengan gas alam dalam 2 unit pembuat besi
spons, masing – masing berkapasitas 1.000.000ton/tahun. Besi spon yang berbentuk
butiran kemudian dioleh lebih lanjut dengan menggunakan dapur listrik. Disini, besi
spon dan besi bekas (scrap) dan paduan ferro dilebur dan diolah menjadi billet baja.
Skema proses produksi baja di KS adalah sebagai berikut:

2.4.2.

Pengolahan besi kasar
Besi kasar yang dihasilkan melalui tanur tinggi memerlukan pengolahan
lebih lanjut. Umumnya besi kasar dituangkan dalam cetakan untuk nantinya
dicairkan kembali atau diolah langsung dalam dapur tertentu. Hasil pengolahan
lanjut dari besi kasar adalah : besi karbon rendah (wrought iron), baja, besi cor, besi
mampu tempa atau besi cor nodular. Jenis logam ferro ditentukan oleh berapa kadar
karbon terdapat didalamnya dan tergantung pada proses peleburan kembali atau
proses pengolahannya.
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Gambar (1) Proses pengolahan besi
Tanur untuk mengolah besi

Setiap proses dapur mempunyai karakteristik yang berlainan. Bahan dan
sumber energi yang digunakan juga berlainan. Pembuatan baja pada dasarnya
adalah proses pemurnian besi kasar dilanjutkan dengan perpaduan sedemikian
sehingga memenuhi persyaratan kimia tertentu. Uraian tentang berbagai jenis tanur
dapat dilihat pada buku teknologi Mekanik I B.H Amstead.
2.5. Logam Besi dan Baja.
Logam ferrous dapat digolongkan dalam beberapa kelompok berdasarkan
komposisi kimianya, khususnya kadar karbonnya, sifat-sifat mekanis dan
kegunaannya.
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2.5.1. Besi karbon rendah
Besi karbon rendah (wrought iron) mengadung C<0,1% dengan terak halus
antara 1-3% yang tersebar secara merata di dalamnya, merupakan hasil proses
puddling atau peoses Aston.
Proses Puddling
Pada proses puddling, besi kasar dan besi bekas dilebur dalam dapur puddling
manual yang kecil 9kapasitas 230kg), dipanaskan dengan kokas, minyak atau gas.
Setelah bebas dari kotoran, produk yang berbentuk campuran dari besi dan terak,
dituang dari dalam dapur kemudian digiling untuk memisahkan terak.
Proses Aston
Pada proses Aston, besi kasar dilebur dalam kupola dan dimurnikan dalam
bejan Bessemer. Logam murni kemudian dituang ke ladel yang mengandung
sejumlah terak. Karena suhu terak lebih rendah, logam cair cepat membeku, gas-gas
yang larut selanjutnya bebas dengan disertai letupan-letupan sehingga logam pecah
menjadi bagian – bagian kecil. Kepingan ini mengendap menjadi besi spons. Besi
karbon rendah yang dihasilkan mempunyai komposisi sebagai berikut: C<0,03%
Si± 0,13%; S≤0,02%, F± 0,18%; dan Mn<0,1%. Partikel terak yang merupakan
±2,5% dari seluruh masa, akan tampak sebagai garis-garis hitam.
Logam ini digunakan untuk pembuatan pipa dan produk lain yang tahan karat
seperti suku cadang tertentu pada industri perkapalan, perkerataapian, pertanian,
perminyakan. Selain tahan korosi.
Logam ini digunakan untuk pembuatan pipa dan produk lain yang tahan karat
seperti suku cadang tertentu pada industri perkapalan, perkeretaapian, pertanian,
perminyakan. Selain tahan korosi, logam ini juga mudah dilas, sangat ulet dan
mempunyai daya lekat lapisan pelindung yang tinggi.
2.5.2.

Baja
Merupakan paduan yang terdiri dari besi, karbon dan unsure lainnya. Baja
dapat dibentuk melalui proses pengecoran atau penempaan (pencanaian). Karbon
merupakan salah satu unsure terpenting karena dapat meningkatkan kekerasan dan
kekuatan baja.
Baja merupakan logam yang paling banyak digunakan dalam teknik, dalam
bentuk pelat, lembaran, pipa, batang, profil dan sebagainya.
Secara garis besar, baja dapat dikelompokkan menjadi ; baja karbon dan
baja paduan.
Baja Karbon
1.
2.
3.

Baja karbon rendah (C<0,30%)
Baja karbon sedang (C<0,30%≤C≤0,70%)
Baja karbon tinggi(0,70%≤C<1,40%)

Baja paduan
1.
Baja paduan rendah (jumlah unsure paduan khusus <8,0%)
2.
Baja paduan tinggi(jumlah unsure paduan khusus ≥8,0%)
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Kegunaan
1.
Baja karbon rendah untuk ; kawat, baja profil, sekrup, ulir dan baut.
2.
Baja karbon sedang untuk : rel kereta api, as, roda gigi, suku cadang kekuatan
tinggi, suku cadang dengan kekerasan sedang sampai tinggi.
3.
Baja karbon tinggi untuk perkakas potong seperti pisau, pahat, gurdi, tap dll.
Baja paduan yang merupakan ± 15% dari seluruh produksi baja, mempunyai
kegunaan khusus karena sifatnya yang unggul disbanding dengan baja karbon. Pada
umumnya baja paduan memiliki :
1. Keuletan yang tinggi tanpa pengurangan kekuatan tarik
2. kemampuan kekerasan sewaktu dicelup dalam minyak atau di udara sehingga
dengan demikian maka kemungkinan retak atau distorsinya kurang.
3. Tahan terhadap korosi dan keausan, tergantung pada jenis paduan.
4. Tahan terhadap perubahan suhu, sehingga sifat fisiknya tidak banyak berubah.
5. Memiliki kelebihan dalam sifat-sifat metalurgi, seperti butir halus.
2.5.3. Ingot Baja
Sejenis baja yang cara pembuatannya dituang dalam cetakan tertentu yang
hasilnya merupakan bahan untuk membuat kawat, batang kawat, plat baja, pipa atau
baja profil. Cara membuatnya ingot baja yang panas dirol, ditekan atau ditarik
menjadi dibentuk tertentu.
Struktur ingot yang berbeda dapat diperoleh dengan meniadakan atau
mengendalikan terbentuknya gas selama proses pembekuan berlangsung. Dibedakan
baja killed yaitu baja yang telah mengalami deoksidasi dan selama pembekuan tidak
terjadi pelepasan gas serta baja rimmed yaitu baja yang sama sekali tidak
mengalami deoksidasi atau hanya sedikit sekali mengalami deoksidasi.
Disamping kedua cara seperti tersebut di atas, dikenal juga proses
pengolahan baja secara kontinyu. Dalam proses ini, pembekuan mulai terjadi saat
baja mendingin waktu melalui cetakan.
2.5.4.

Besi Cor
Besi cor adalah paduan antara besi-karbon-silikon dengan unsure tambahan
lainnya. Kadar karbon cukup tinggi sehingga besi cor bersifat rapuh dan tidak dapat
ditempa. Besi cor mempunyai sifat fisis/mekanik berbeda-besa. Keadaan ini
dipengaruhi oleh kadar unsur paduan di dalamnya seperti karbon, silicon, mangan,
fosfor dan belerang.
Baja Kasar
Besi kasar yang dihasilkan oleh tanur tinggi tidak cocok untuk benda coran dan
dilebur kembali dalam dapur kupola atau dapur jenis lainnya.
Besi cor kelabu
Dinamakan demikian karena patahannya berwarna keabu-abuan, mengandung
karbon berbentuk serpihan grafit, kekuatan tarik berkisar antara 140 – 415 Mpa,
keuletan sangat rendah. Komposisi besi cor kelabu adalah sebagai berikut :
Unsur
Kadar (%berat)
Karbon(C)
3,00-3,50
Silikon (si)
1,00-2,75
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Mangan(mn)
0,40-1,00
Fasfot(P)
0,15-1,00
Belerang
0,02-0,15
Besi (Fe)
Sisanya
Besi cor putih
Mempunyai bidang perpatahan berwarna putih, karena karbon disini terikat
sebagai karbida -Fe 3 C, bersifat keras sehingga sulit dimesin. Besi cor putih dibuat
dengan cara menuangkan besi cair ke dalam cetakan logam serta dengan mengatur
komposisi kimianya.
Bila dikehendaki adanya permukaan yang tahan aus seperti untuk roda kereta api,
rol untuk menggerus dan plat penghancur batu, maka proses pendinginannya
dilakukan secara cepat (chill).
Besi cor mampu tempa
Dibuat dari besi cor putih yang mempunyai komposisi sebagai berikut :
Unsur
Kadar (%berat)
Karbon(C)
1,75-2,30
Silikon (si)
0,85-1,20
Mangan(mn)
<4,0
Fasfot(P)
<0.20
Belerang
<0,12
Besi (Fe)
Sisanya
Pengolahannya menggunakan dapur kupola, tanur udara atau tanur listrik.
Dikenal proses yang menggunakan 2 dapur berdampingan (system duplex). Dengan
cara ini logam cair dapat dituangkan secara terus mnerus, suhu penuangannya dan
komposisi kimia logam dapat dikendalikan dengan baik.
Benda cor disimpan dalam pot dan diletakkan dalam dapur anil dengan
sirkulasi panas disekitarnya. Waktu anil cukup lama, antara 3-4 hari dengan suhu
antara 815-1010°C . Pada proses ini karbida besi yang keras berubah menjadi modul
grafik temper dalam metric besi murni yang lebih lunak sehingga mudah ditempa.
Besi cor mampu tempa mempunyai kekuatan tarik rata-rata sekitar 380 MPa dengan
perpanjangan sekitar 18%, mempunyai daya tahan terhadap kejutan, mudah
dimesin, banyak digunakan dalam industri perkeretaapian, industri permesinan,
sambungan pipa dan industri pertanian. Salah satu contoh besi cor mampu tempa
adalah besi cor nodular yang mempunyai sifat kuat dan ulet.
Pengaruh unsur kimia dalam besi cor
Karbon, Besi yang mengandung C>2% termasuk kelompok besi cor,
sedang besi cor kelabu mengandung C antara 3-4%. Besarnya kadar karbon
tergantung pada jenis besi kasar, besi bekas dan karbon yang diserap dari kokas
selama proses peleburan. Sifat fisis logam selain tergantung kadar karbon, juga
tergantung pada bentuk karbon yang dipengaruhi oleh laju pendinginan dan kadar
silicon. Kadar silicon yang tinggi memperbesar kemungkinan pembentukan grafit
yang meningkatkan kemempuan pemesinan logam. Kadar karbon yang meningkat
akan menambah kekerasan dan kekuatan besi cor. Sifat besi cor yang keras dan kuat
dapat dirubah melalui perlakuan panas.
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Silikon, sampai kadar 3,25%, silicon bersifat menurunkan kekerasan
logam. Kelebihan silicon akan membentuk ikatan yang keras dengan besi, sehingga
dapat dikatakan bila kadar silicon diatas 3,25%, akan meningkat kekerasan logam.
Mangan, dalam jumlah rendah tidak seberapa pengaruhnya. Dalam jumlah diatas
0,5% mangan bereaksi dengan belerang membentuk sulfide mangan. Ikatan ini
rendah berat jenisnya dan dapat larut dalam terak. Mangan merupakan unsure
deoksids, pemurni sekaligus dapat meningkatkan fluiditas, kekuatan dan kekerasan
besi. Bila kadar mangan ditingkatkan, kemungkinan terbentuknya ikatan kompleks
dengan karbon akan meningkat dan kekerasan besi cor akan meningkat pula.
Mangan yang hilang selama proses peleburan berkisar antara 10-20%Fosfor. Dapat
meningkatkan fluiditas logam cair dan menurunkan titik cair. Kadar fosfor sampai
1% banyak digunakan dlam pengecoran benda benda kecil yang tipis. Pada
pengecoran benda besar tidak diperlukan fluiditas yang besar. Oleh karena itu tidak
diperlukan fosfor dalam kadar yang besar. Sewaktu peleburan umumnya terjadi
peningkatan kadar fosfor 0,02%
Belerang, Belerang termasuk unsure kimia yang merugikan. Oleh sebab itu
selama proses peleburan selalu diusahakan untuk mengikat belerang.
Belerang menyebabkan terjadinya lubang-lubang (blow holes), membentuk ikatan
dengan karbon dan menurunkan fluiditas logam sehingga mengurangi kemempuan
tuang besi cor. Selama proses peleburan besi terjadi peningkatan kadar belerang
sampai 0,03% yang berasal dari bahan bakar.
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2.6. Soal – Soal Latihan
Soal Uraian
1. Jelaskan 2 dari 5 sifat yang diperlukan selama proses pembentukan dalam
rangka memilih bahan logam sesuai dengan kebutuhan !
2. Jelaskan percobaan inpak dan percobaan fatik untuk keperluan perhitungan
desain konstruksi yang mengalami beban periodik.
3. Gambarkan proses pengolahan besi kasar berikut produk yang dihasilkan.
4. Jelaskan keunggulan baja paduan dibandingkan dengan baja karbon..
Soal Pilihan Tunggal
Petunjuk : Beri tanda pada huruf “S” bila pernyataan berikut adalah salah
dan Beri tanda lingkaran pada huruf “B” bila pernyataan berikut adalah benar.
1.

S–B

Baja paduan mempunyai keunggulan tahan terhadap korosi dan
keausan , tergantung pada jenis paduan yang meliputinya.
2. S - B Kekuatan tarik merupakan salah satu sifat bahan yang dapat
digunakan untuk memperkirakan kharakteristik bahan sewaktu
mengalami lenturan/deformasi/perubahan bentuk dan waktu
pemesinan.
3. S – B Kisi kubik pemusatan ruang (KPR) atau body centered cubic
(BCC) mempunyai atom pada tiap sudut kubus dan sebuah atom
di tengah tiap sisinya. Termasuk bentuk kisi seperti ini adalah ;
besi (α-Fe)pada suhu ruang, khrom, molibden, vanadium dan
tungsten (wolfram).
4. S – B Penentuan bahan yang tepat pada dasarnya merupakan kompromi
antar berbagai sifat, lingkungan dan cara penggunaan serta sampai
dimana sifat bahan dapat memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.
5. S – B Sifat yang diperlukan selama proses pembentukan meliputi
mampu mesin dan mampu las saja.
6. S – B Sifat penting logam sehubungan dengan pengaruh lingkungan
tidak dipengaruhi unsure kimia, gemuk atau cuaca.
7. S – B Bahan yang digunakan dalam teknik dikelompokkan dalam tiga
kelompok .
8. S – B Pada umumnya campuran/paduan logam akan menghasilkan
susunan atom yang berlainan dengan logam induknya
9. S –B Kekuatan tarik merupakan salah satu sifat bahan yang dapat
digunakan untuk memperkirakan kharakteristik bahan sewaktu
mengalami lenturan/deformasi/perubahan bentuk dan waktu
permesinan.
10. S – B
Baja merupakan logam yang paling banyak digunakan dalam
teknik, dalam bentuk pelat, lembaran, pipa, batang, profil dan
sebagainya.
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Soal Pilihan Ganda
Petunjuk : Pilihlah jawaban dan cantumkan pada lingkaran yang tersedia :
A. – bila pernyataan a dan c benar.
B. – bila pernyataan b dan d benar.
C. – bila pernyataan a,b dan c benar.
D. - bila semua pernyataan adalah benar.
1. Kegunaan baja karbon tinggi adalah :
Jawaban a. Perlakuan panas
b. Pahat
b. Pisau
c. Gurdi
d. Tap
2. Sifat silicon yang mempengaruhi besi cor:
Jawaban
a. Menurunkan kekerasan logam
b. Membentuk ikatan dengan besi
c. Meningkatkan kekerasan logam
d. Mempunyai batas kadar 3,25 % .
3. Komposisi besi cor kelabu tergantung unsur :
Jawaban
a..Karbon
b. Silikon
c. Mangan
d.Belerang
4. Proses produksi bijih besi yang dipisahkan dengan gas alam akan menjadi:
Jawaban
a. Besi spons
b. Besi bekas
c. Paduan ferro
d. Billet.
5. Yang dimaksud sifat teknik meliputi:
Jawaban
a. Kekuatan tarik
b.Kekuatan tekan
c. Kekuatan torsi
d.kekerasan
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BAB III
MESIN PERKAKAS
3.1. Umum
Mesin perkakas umumnya dibuat dengan menggunakan 2 komponen atau
lebih. Komponen ini meskipun fungsinya berbeda namun mempunyai karakteristik
yang sama persyaratan yang penting untuk suatu mesin perkakas adalah :
- Mempunyai fungsi tertentu
- Mempunyai kekuatan tartentu
- Mempunyai bentuk tertentu
- Mempunyai kemudahan didekati operator
- Mempunyai kemudahan didekati benda kerja
- Mempunyai kemudahan pengeluaran serpihan
- Mempunyai keselamatan dalam penggunaannya.
3.2.

Elmen Dasar Mesin Perkakas

Setiap mesin perkakas dilengkapi dengan sebagian atau seluruh elemen dasar
yang tersebut di bawah ini:
3.2.1.

Kerangka Mesin
1. Struktur
– dasar
– Bangku
– Kolom
– Kepala tetap
– meja
– Peluncur silang
2. Bahan konstruksi
– dari besi cor kelabu atau baja
– Konstruksi baja dilas

3.2.2.

Penggerak
- Penggerak motor listrik
1. Motor arus tukar
2. Motor arus searah
- Penggerak hidraulis
- Penggerak mekanis
- Penggerak pneumatis

3.2.3.
1.

Peralatan Pemegang Benda Kerja.
Untuk benda kerja berputar
– Benda kerja di antara pusat
– Mandril
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2.

– Pencekam
– Leher
– Arbon
– Peralatan khusus
Perkakas atau benda kerja ulak alik (reciprocating)
– Ragum
– Celah T
– Pencekam magnetis
– Dengan magnet tetap
– Dengan magnet arus searah

3.2.4.

Pelayanan Benda Kerja
Setiap mesin perkakas dilengkapi dengan peralatan angkat untuk
mengangkut benda kerja ke dan dari mesin perkakas (katrol, kran radial, kran
mobil, overhead, overhead crane)

3.2.5.

3.3.

Metode Pengendalian
– Dengan tangan (manual)
– Secara mekanis atau hidraulis
– Melalui gerakan nok
– Menggunakan daur pemilih waktu
– Menggunakan pengendali numerik
Mesin Pemotong

3.3.1. Penggolongan Mesin Perkakas
Mesin perkakas dibedakan berdasar 2 hal:
Berdasar jumlah mata potong dibedakan menjadi
1. mesin perkakas dengan mata potong tunggal
2. mesin perkakas dengan mata potaong banyak.
Berdasar cara menggerakkan perkakas dan benda kerja, dibedakan menjadi
1. Mesin perkakas dengan benda kerja tidak bergerak, perkakas bergerak
– Mesin ketam
– mesin kempa gurdi
– Mesin Fris
– Gerinda
2. Mesin perkakas dengan benda kerja bergerak sedang perkakas diam, adalah
– Mesin serut
– Mesin bubut
– Fris pengebor.
Termasuk kedalam mesin perkakas dengan mata tunggal adalah ( gambar 15.2)
- Bangku bubut
1. Benda kerja berputar
2. Perkakas diam
- Mesin pengebor
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1. Benda kerja diam
2. Perkakas berputar
- Mesin ketam untuk benda kerja ukuran kecil
- Mesin serut untuk benda kerja ukuran besar
- Mesin fris horizontal
- Mesin fris vertikal
Elemen structural dasar dalam mesin perkakas konvensional

Gambar(2) Elemen structural dasar dalam mesin perkakas konvensional A. Bangku
bubut B. Mesin pengebor horsontal C. Mesin ketam D. Mesin serut E. Mesin serut
E. Mesin fris horizontal, F. Mesin fris vertical.
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3.3.2.

Karakteristik Mesin Pemotong Dasar

3.4. Mesin Bubut
1.
Fungsi Mesin Bubut.
Mesin bubut adalah mesin perkakas yang fungsi pokoknya adalah memproduksi
benda berbentuk silindris. Disamping itu fungsi lain mesin bubut adalah :
- Membuat permukaan rata, dimana benda kerja dipegang/disangga pada plat
muka/alat pencakam.
- Benda kerja yang dipegang pada plat muka/alat pencekam dapat diberi
pusat, digurdi, dibor, atau dilebarkan lubangnya.
- Memotong ulir.
- Membuat tirus.
2.

Penggolongan Mesin Bubut
Mesin bubut dapat digolongkan menjadi :
1. Pembubutan kecepatan :
– Pengerjaan kayu
– Pemusingan logam
- Pemolesan
2. Pembubutan mesin
– Penggerak puli kerucut bertingkat

31

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

– penggerak roda gigi tangan
– Penggerak kecepatan variabel
Pembubut bangku
Pembubut ruang perkakas
Pembubut untuk kegunaan khusus
pembubut turet:
– turret horizontal jenis ram dan jenis sadel
– Turet vertical stasiun tunggal dan stasiun banyak
– Turet otomatis
pembubut otomatis
mesin ulir spindle tunggal dan spindle banyak
fris pengebor vertical.

3.

Pembubutan Dasar
1. Konstruksi
Pada gambar (3) bagian – bagian penting dari mesin bubut diberi nama
pembubut berkepala roda gigi ini mendapatkan dayanya pada kepala tetap melalui
sabuk V dari motor yang dipasang di bawah. Dari pengendali pada sisi kepala tetap
dapat diperoleh 27 variasi kecepatan. Pembubut dilengkapi dengan pencekam dan
rem listrik untuk start, menghentikan atau menyentakkan benda kerja.

Gambar (3): Pembubut mesin tugas berat.
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Ekor tetep dapat di stel sepanjang bangku (bed) untuk menampung panjang
stok (benda kerja) yang berbeda. Sekerup (ulir) pengarah adalah poros panjang yang
diulir dengan baik, terletak agak di bawah dan sejajar dengan jalur bangku,
memanjang dari kepala tetap sampai ke ekor tetap.
Tepat di bawah ulir pengarah terdapat batang hantaran yang
mentransmisikan daya dari kotak pengubah cepat untuk menggerakkan mekanisme
apron untuk daya hantaran melintang dan memanjang. Bila diperlukan untuk
mengubah kecepatan ulir pengarah atau batang hantaran, dilakukan dengan bantuan
tuas pada kotak roda gigi pengubah cepat yang terletak pada ujung kepala tetap.
Rakitan kereta luncur terdiri dari perletakan majemuk, sadel (pemegang) pahat
dan apron. Tersedia dua hantaran tangan untuk memandu pahat pada gerakan arah
menyilang. Roda tangan yang atas atau engkol untuk mengendalikan gerakan dari
perletakan majemuk yang dapat ditempatkan dalam berbagai kedudukan sudut
untuk membubut tirus pendek. Roda tangan ketiga digunakan untuk menggerakkan
kereta luncur sepanjang landasan, biasanya untuk menarik kembali kekedudukan
semula setelah ulir pengarah membawanya sepanjang pemotongan.
Bagian kereta luncur yang menjulur ke depan dari pembubutan disebut
apron, merupakan dinding ganda yang dicor, berisi kendali, roda gigi dan
mekanisme lain untuk menghantar kereta luncur dan peluncur menyilang,
menggunakan tangan atau daya. Pada permukaan apron dipasang berbagai roda dan
tuas kendali.
2. Ukuran mesin bubut.
Ukuran mesin bubut dinyatakan dalam diameter benda kerja yang dapat
diputar. Contoh mesin bubut 400 mm adalah mesin bubut yang memiliki ruang
bebas cukup di atas rel bangku untuk mengerjakan benda kerja berdiameter 400
mm.
Ukuran kedua diperlukan untuk menentukan kapasitas ukuran selanjutnya
dari mesin yang berhubungan dengan panjang benda kerja. Beberapa pabrik
menyatakan dalam panjang maksimum benda kerja di antara kedua pusat mesin
bubut, pabrik lain menyatakannya dalam panjang bangku.

-

-

3. Pembubut kecepatan.
Merupakan mesin bubut paling sederhana, terdiri dari bangku, kepal tetap, ekor
tetap, peluncur yang dapat distel untuk mendukung pahat.
Penggerak berupa motor kecepatan variable dipasang dalam kepala tetap dan
sabuk puli kerucut bertingkat.
Kecepatan putar umumnya tinggi
Digunakan terutama untuk pembubutan kayu, membuat pusat pada silinder
logam sebelum benda kerja dikerjakan dan untuk pemusingan logam.
4. Pembubut mesin (engine lathe)
Pembubut ini mendapat dayanya dari mesin
Mempunyai cirri tambahan yaitu dapat mengendalikan keceptan spindle,
mempunyai penyangga dan hantaran pahat pemotong tetap.
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-

-

-

Kepala tetap dilengkapi dengan puli kerucut 4 tingkat yang menyediakan 4
kisaran spindle (kalau dihubungkan langsung dengan poros motor yang
merupakan tambahan)
Pembubutan ini dilengkapi dengan roda gigi belakang yang kalau dihubungkan
dengan puli kerucut akan menyediakan 4 kecepatan tambahan.
5. Pembubut bangku (bench lathe)
Pembubut kecil yang dipasang pada bangku kerja
Desain dasarnya sama dengan pembubut kecepatan atau pembubut mesin.

6. Pembubut ruang perkakas (toolroom lathe)
Pembubut ini dilengkapi dengan segala perlengkapan yang diperlukan untuk
pekerjaan perkakas yang diteliti.
- Merupakan pembubut kepala beroda gigi yang digerakkan tersendiri dengan
kecepatan spindel yang jangkauannya sangat luas 9dari kecepatan rendah sampai
kecepatan tinggi).
- Pembubutan ini dilengkapi dengan berbagai perlengkapan antara lain :
a. Perletakan stedi pusat
b. Roda gigi perubah arah
c. ulir pengarah
d. batang hantaran
e. perlengkapan pembuat tirus
f. Piringan ulir
g. Pencekam
h. indicator
i. Perlengkapan leher (collet) ditarik ke dalam
j. pompa untuk media pendingin
-

4.
-

Operasi Mesin Bubut
Dengan menggunakan mesin bubut dapat dilakukan ;
pembubutan
pengeboran
pengerjaan tepi
penguliran
pembubutan tirus
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Pembubutan silindris dan pengerjaan tep

Gambar (4) operasi pembubut A. pahat mata tunggal dalam operasi
pembubutan B. memotong tepi.
Cara paling umum untuk menyangga benda kerja pada mesin bubut adalah
menopangnya di antara kedua pusatnya. Kalau sebuah permukaan harus dipotong
pada mesin bubut maka operasinya dikenal sebagai pengerjaan tepi. Benda kerja
biasanya dipegang pada plat muka atau dalam pencekam karena pemotong tegak
lurus terhadap sumbu putaran, maka kereta luncur harus dikunci pada bangku mesin
bubut untuk mencegah gerkan aksial.
Pembuatan tirus
Banyak suku cadang dan pahat yang dibuat denagan mesin bubut
mempunyai permukaan tirus, bervariasi dari ketirusan curam yang terdapat pada
roda payung dan ujung pusat mesin bubut sampai ketirusan landai pada madril
pembubut
Dalam praktek terdapat banyak standard ketirusan. Ketirusan dalam satuan sistim
internasional tidak mempunyai besaran (satuan). Penggolongan tirus yang banyak
digunakan:
1. Tirus Morse. Banyak digunakan untuk ketirusan tangkai gurdi, leher dan pusat
pembubut. Ketirusannya 0,0502 mm/mm atau 5,052%
2. Tirus Brrown dan sharpe. Terutama digunakan dalam memfris spindle mesin,
ketirusannya 0,0417 mm/mm atau 4,166%.
3. Tirus jarno dan Reed. Digunakan oleh beberapa pabrik mesin bubut dan
perlengkapan penggurdi kecil, ketirusannya 0,0500 mm/mm atau 5,000%.
4. Pena tirus. Digunakan sebagai pengunci, ketirusannya 0,0208 mm/mm atau
2,083% ketirusan luar yang teliti dapat dipotong pada mesin bubut dalam
beberapa cara:
Perlengkapan pembubut tirus. Perlengkapan ini dipasang pada mesin bubut
seperti tampak pada gambar (5) dibautkan pada punggung mesin bubut dan
mempunyai batang pemendu yang dapat dikunci. Pada sudut atau ketirusan yang
diinginkan. Sementara kereta luncur bergerak disepanjang bangku bubut, sebuah
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peluncur di atas batang pahat bergerak masuk atau sesuai denagan penguncian dari
batang jadi, panguncian ketirusan pada batang ditirukan pada benda kerja.

Gambar.(5)Pembubutan tirus dengan menggunakan perlengkapan tirus
a.

b.

Perletakan majemuk terdapat pada kereta luncur mesin bubut, seperti
ditunjukkan pada gambar (5) mempunyai dasar bulat dan diputar ke sembarang
sudut yang diinginkan dari benda kerja. Pahat kemudian dihantarkan ke dalam
benda kerja dengan tangan melalui handle yang tersedia. Cara ini terutama
cocok untuk ketirusan pendek (misal pada pengurangan ketajaman
ujung/batasan benda)

Gambar.(6) Membubut tirus dengan menggunakan perletakan majemuk
Penguncian pusat ekor tetap yang kelebihan, gambar (6) merupakan metode
yang lain. Kalau ekor tetap digerakkan secara horizontal keluar dari kesebarisan
6,4 mm dan sebuah silinder sepanjang 305 mm ditempatkan di antara kedua
pusatnya, ketirusan menjadi 0,0416 mm/mm atau 4,16. tetapi sebuah silinder
panjang 152 mm akan mempunyai ketirusan sebesar 0,0833 mm/mm atau
8,33% sehingga, besarnya ketirusan yang terdapat pada suatu potongan,
tergantung pada panjang dari stok seperti juga pada besarnya kelebihan
penyetelan titik pusat.
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Gambar (7) membubut tirus dengan meng-ofsetkan pusat ekor tetap
Memotong Ulir
Meskipun dimungkinkan untuk memotong segala bentuk ulir, tetapi mesin
bubut biasanya dipilih kalau hanya sedikit ulir yang harus dipotong atau kalau
diinginkan bentuk khusus. Bentuk ulir didapatkan dengan menggerinda pahat
menjadi bentuk yang sesuai dengan menggunakan ukuran yang cocok atau plat pola.
Gambar (7) menunjukkan sebuah pahat yang akan diratakan untuk memotong ulir
V60° dan ukuran yang digunakan untuk memeriksa pusat mesin bubut. Pemotong
berbentuk khusus dapat juga digunakan untuk memotong ulir ini. Pemotong ini
lebih dulu dibentuk menjadi bentuk yang benar kemudian ditajamkan dengan
menggerinda permukaan atasnya saja.

Gambar (8) metoda penguncian pahat untuk memotong ulir pada mesin bubut A.
Hantaran lurus B. Hantaran pada sudut c. Menggunakan ukuran pusat untuk
mengunci pahat pengulir D. metoda penguncian mesin bubut untuk memotong ulirV E. Piringan pengulir.
Dalam megunci pahat untuk ulir V, terdapat dua metoda hantaran pahat.
Pada metode pertama, pahat dapat dihantarkan lurus ke dalam benda kerja, dan ulir
dibentuk dengan mengambil sederetan pemotongan ringan seperti pada gambar (8)a.
Aksi pemotongan terjadi pada kedua sisi pahat.
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Beberapa penggarukan belakang mungkin dapat diperoleh, tetapi tidak mungkin
mengadakan penggarukan samping pada pahat memotong. Metoda ini cocok untuk
bahan semacam besi cor atau kuningan yang sedikit atau tidak dianjurkan untuk
menggaruk samping.
Metode kedua yaitu untuk memotong ulir baja , dengan menghantarkan
pahat masuk pada suatu sudut seperti tampak pada gambar (8)b dan (8)d. Perletakan
majemuk diputar pada sudut 29° , dan dengan menggunakan hantaran menyilang
pada perletakan majemuk, pahat dihantarkan kedalam benda kerja sehingga seluruh
pemotongan dilakukan pada sisi kiri dari pahat. Pahatnya diratakan menjadi sudut
60° sehingga memungkinkan 1° dari sisi kanan pahat untuk menghaluskan sisi ulir
tersebut.
Pahat perlu diberi hantarn positif sepanjang benda kerja pada kecepatan
yang sesuai untuk memotong sejumlah ulir yang diinginkan. Ini dicapai dengan
sederatan roda gigi yang terletak diujung mesin bubut, yang menggerakkan ulir
pengarah pada kecepatan yang diinginkan yang dihubungkan dengan spindle kepala
tetap. Roda gigi ini dapat ditukar untuk memotong setiap jarak bagi dari ulir yang
dikehendaki. Ulir pengarah, kemudian dihubungkan setengah mur pada spron mesin
bubut, yang memberikan penggerak positif untuk pahat.
Setelah mesin bubut distel, sebuah ulir hantaran menyilang distel pada
suatu tanda pada dial micrometer, dan diambil suatu pemotong ringan untuk
memeriksa jarak bagi dari ulir. Pada akhir dari setiap pemotongan yang berurutan,
pahat dikeluarkan dari ulir dengan jalan memutar ke belakang ulir hantaran
menyilangnya. Ini diperlukan karena setiap pemutaran balik dalam ulir pengarah
akan mencagah pengembalian pahat dalam pemotongan sebelumnya. Pahat
dikembalikan ke kedudukan semula, ulir hantaran melintang distel pada tanda
rujukan yang sama, pahat dihantarkan sebesar yang diinginkan untuk pemotongan
berikutnya. Kemudian pemotongan berikutnya dilaksanakan. Operasi ini diulangi
sampai ke kedalaman yang sesuai.
Mesin bubut umumnya dilengkapi dengan indicator dial ulir ditujukkan
pada gambar (8)e. Dekat dengan dial adalah tuas yang dipakai untuk
menghubungkan dan memisahkan ulir-ulir pengarah dengan satu perangkat yang
cocok dari setengah mur dalam kereta luncur. Pada akhiri setiap pemotongan,
setengah mur dipisahkan kemudian dihubungkan kembali pada saat yang tepat
sehingga pahat selalu mengikuti pemotongan yang sama. Indikatornya dihubungkan
kapada ulir pengarah oleh sebuah roda gigi cacing kecil, dan muka piringan yang
berputar diberi nomor untuk menandai kedudukan pada saat setengah mur harus
dihubungkan. Kedudukan pada saat setengah mur harus ditutup tergantung jarak
bagi dari ulir sebagai berikut:
1. Untuk angka genap dari ulir setiap garis pada dial.
2. Untuk angka ganjil dari ulir setiap garis yang bernomor
3. Untuk ulir termasuk setengah ulir setiap garis yang bernomor ganjil
4. Untuk ulir termasuk seperempat ulir kembali ke titik start semula setiap waktu.
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3.5. Soal – Soal Latihan
Soal Uraian
1. Jelaskan 2 dari 7 persyaratan mesin perkakas secara singkat teapi lengkap,
bahwa mesin perkakas mempunyai kekakuan tertentu dan harus
mempunyai kemudahan didekati benda..
2. Jelaskan masin perkakas yang masuk jenis mesin perkakas dengan mata
tunggl !
3. Jelaskan fungsi mesin bubut aelain dapat memproduksi benda yang
berbentuk silindris!
4. Jelaskan bagian-bagian penting dari mesin bubut.
5. Bagaimana cara untuk membuat permukaan tirus dengan mesin bubut.
Soal Pilihan Tunggal
Petunjuk : Beri tanda pada huruf “S” bila pernyataan berikut adalah salah dan
Beri tanda lingkaran pada huruf “B” bila pernyataan berikut adalah benar.
1. S – B Berikut ini adalah jenis mesin perkakas dimana benda kerja
bergerak sedang alat dalam keadaan diam : mesin serut, mesin
bubut, fris pengebor.
2. S – B termasuk mesin perkakas dengan mata tunggal adalah mesin ketam,
mesin serut.
3. S – B Persaratan penting untuk mesin perkakas adalah mempunyai
kekuatan dan bentuk tertentu tetapi tidak memperhatikan
keselamatannya.
4. S – B Elmen dasar mesin perkakas adalah kerangka mesin.
5. S – B Hasil dari pekerjaan mesin fris horizontal meliputi : permukaan,
datar , roda gigi, nok , menggurdi dan melebarkan atau memfris
muka.
6. S – B Mesin bubut digolongkan menjadi pembubutan kecepatan dan
pembubutan mesin.
7. S – B Operasi mesin bubut meliputi pembubutan, pengeboran, pengerjaan
tepi dan penguliran.
8. S – B Pena tirus digunakan sebagai pengunci pada mesin bubut.
9. S – B Perletakan majemuk terdapat pada kereta luncur mesin bubut,
mempunyai dasar bulat dan diputar ke sembarang sudut yang
diinginkan dari benda kerja.
10. S – B Berdasarkan jumlah mata potong mesin perkakas mempunyai mata
potong banyak.

39

Soal Pilihan Ganda
Petunjuk : Pilihlah jawaban dan cantumkan pada lingkaran yang tersedia :
A. – bila pernyataan a dan c benar.
B. – bila pernyataan b dan d benar.
C. – bila pernyataan a,b dan c benar.
D. - bila semua pernyataan adalah benar.
1.

2.

3.

4.

5.

Mesin perkakas dengan benda kerja tidak bergerak , sedangkan perkakas
bergerak adalah :
Jawaban a. Perlakuan panas
a. mesin ketam.
b. Mesin kempa gurdi
c. Mesin gerinda
d. Mesin gergaji
Termasuk mesin perkakas dengan mata tunggal :
Jawaban
a. Bangku bubut
b. Mesin pengebor
c. Mesin ketam
d. Mesin serut
Pada mesin bubut terdapat kriteria:
Jawaban
a. Benda kerja berputar
b. Perkakas dan kereta luncur mengangkat
c. Jenis operasi silinder, menggurdi dan mengebor
d. terdapat alat pahat.
Pembubutan kecepatan dapat terjadi pada:
Jawaban
a. Pengerjaan kayu
b. Pemusingan logam
c. Pemolesan
d. Pengakuan.
Elmen pada mesin bubut meliputi :
Jawaban
a. Gagang pengubah ulir hantaran
b. Kendali spindel
c. ulir pengarah
d. Batang kayu.
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BAB IV
PENGECORAN
4.1

Umum

Proses pengecoran meliputi : Pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan
logam, penuangan logam cor ke dalam cetakan, pembersihan coran dan proses daur
ulang pasir cetakan.
Produk pengecoran disebut coran atau benda cor. Berat coran bervariasi,
mulai dari hanya beberapa ratus gram sampai dengan beberapa ton dengan
komposisi yang berbeda. Hampir semua logam atau paduannya dapat dilebur atau
dicor. Proses pengecoran secara garis besar dapat dibedakan menjadi proses
pengecoran dan proses pencetakan. Pada proses pengecoran, sewaktu logam cor
memasuki rongga cetakan tidak digunakan tekanan. Pada proses cetakan, logam cor
memasuki rongga cetakan menggunakan tekanan ( disebut juga sebagai proses
pengecoran khusus)
Pada proses pengecoran tanpa tekanan, umumnya cetakan dibuat dari pasir,
kadang-kadang dibuat dari bahan plester, lempung, keramik atau bahan tahan api
lainnya. Cetakan dari pasir dipakai hanya sekali untuk setiap pengecoran.
Berdasar jenis pola yang digunakan, terdapat dua cara pengecoran
menggunakan cetakan pasir yaitu pengecoran menggunakan pola yang dapat
digunakan berulang-ulang dan pengecoran menggunakan pola sekali pakai.
Pada cara pertama, pasir dipadatkan disekitar pola yang kemudian dikeluarkan.
Rongga yang terjadi kemudian diisi dengan logam cair menghasilkan benda cor.
Pada cara kedua, pola dibuat dari polisteren atau bahan lain yang setera hanya sekali
dipakai. Pola tidak dikeluarkan dari rongga cetakan. Pada waktu logam cair dituang
ke dalam cetakan, pola terbakar dan menguap melalui pori-pori pasir cetakan.
4.2

Pengecoran Tanpa Tekan

Pembahasan selanjutnya tentang proses pengecoran tanpa tekanan adalah
sebagai berikut:
- prosedur pembuatan cetakan
- Pembuatan pola
- Pemilihan pasir
- Pembuatan inti
- Peralatan mekanik yang diperlukan
- Logam(tidak dibahas lihat ilmu bahan)
- Penuangan dan pembersihan benda cor.
4.2.1. Prosedur Pembuatan Cetakan
Cetakan diklasifikasikan berdasar bahan yang digunakan menjadi
1. Cetakan pasir basah (green-sand mold)
– Cetakan dibuat dari pasir cetak basah.
– Prosedur pembuatannya lihat gambar 5.2
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2. Cetakan kulit kering (skin dried mold) yang dapat ditempuh melalui 2 cara:
– Pasir disekitar pola setebal 10 mm dicampur dengan pengikat sehingga bila
pasir mongering akan terbetnuk permukaan yang keras. Bagian cetakan
lainnya akan terdiri dari pasir basah biasa.
- Seluruh cetakan dibuat dari pasir basah kemudian permukaan yang
bersinggungan dengan pola disemprot atau dilapisi bahan. Bahan kemudian
mengeras bila kena panas dari logam cair yang masuk ke rongga cetakan.
Pelapisan terdiri dari minyak cat, molas,sagu atau bahan sejenis. Permukaan
yang telah diberi lapisan tersebut dikeringkan dengan jalan memberi
hembusan udara atau dipanaskan.
3. Cetakan pasir kering (dry sand mold)
- Cetakan dibuat dari pasir kasar dengan bahan pengikat. Karena harus
dipanaskan sebelum digunakan, maka tempat cetakan terbuat dari logam.
Cetakan pasir kering tidak menyusut sewaktu kena panas dan bebas dari
gelembung udara.
– Jenis cetakan 2/dan 3/ tersebut di atas banyak digunakan pada pengecoran baja.
4.
Cetakan lempung (loam mold)
– Untuk benda cor berukuran besar
– Kerangka cetakan terdiri dari batu bata atau besi yang dilapisi lempung
kemudian diperhalus permukaannya. Cetakan kemudian dikeringkan agar kuat
menahan beban logam cair
– Karena waktu pembuatannya relative lama maka jenis cetakan ini jarang
digunakan.
5. Cetakan furan (furan mold)
– Pasir kering dan tajam dicampur asam fosfor yang dalam hal ini berfungsi
sebagai reagen yang mempercepat proses. Resin furan ditambahkan
secukupnya ke pasir dan campuran diaduk hingga resin tercampur secara
merata. Pasir dibentuk dan dibiarkan mengeras. 9sekitar 1-2 jam)
– Pasir resin furan dapat digunakan sebagai didnding atau permukaan pada pola
sekali pakai.
6. Cetakan (CO 2 )
pasir yang bersih dicampur dengan natrium silikat, kemudian campuran
dipadatkan di sekitar pola. Selanjutnya dialirkan gas CO 2 dan campuran
tamah akan mengeras.
Cetakan ini digunakan untuk bentuk yang rumit dan dapat menghasilkan
permukaan yang licin.
Prose pembuatan cetakan diklasifikasikan menjadi:
1. Pembuatan cetakan di meja(bench molding), proses ini untuk pengecoran
benda-benda kecil
2. pembuatan cetakan di lantai (floor molding), dilakukan untuk benda berukuran
sedang atau besar.
3. Pembuatan cetakan sumuran 9pit molding), digunakan untuk pengecoran
benda berukuran sangat besar. Sumuran berfungsi sebagai drag, diatas dibuat
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4.

suatu kup. Sisi sumuran diperkuat dengan lapisan bata sedang alas ditutup
dengan lapisan sinter yang tebal, dihubungkan dengan saluran pipa pelepasan
gas menuju lantai pabrik. Cetakan sumuran tahan terhadap tekanan tinggi yang
ditimbulkan oleh gas panas, biaya pembuatannya relative murah.
pembuatan cetakan dengan mesin (machine molding). Sekarang sebagian
besar proses pengecoran dilakukan dengan bantuan mesin, memadatkan pasir,
membalik cetakan, membuat saluran masuk.

.

Gambar (9) Prosedur pembuatan cetakan pasir A. Belahan pola diletakkan di atas
papan cetakan, drag siap untuk diisi pasir. B. drag telah dibalik dan pasangan
belahan pola diletakkan di atasnya. Kup siap diisi pasir C. Cetakan telah siap pakai
lengkap inti-kering di tempatnya.
Contoh pembuatan cetakan
Sebagai contoh akan diuraikan pembuatan roda gigi (lihat gambar 5.2)
cetakan dibuat dalam suatu rangka cetak (flask) yang terdiri dari dua bagian, bagian
atas disebut kup dan bagian bawah disebut drag. Kedua bagian kotak cetakan
disatukan pada tempat tertentu dengan bantuan lubang dan pin.
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Prosedur pembuatan cetakan
1. Langkah pertama , belahan pola diletakkan di atas papan yang rata, kemudian
drag diletakkan di atas kayu. Drag diisi penuh dengan pasir, mampatkan secara
manual atau dengan mesin. Pasir yang berlebihan diratakan. Untuk
mempermudah keluarnya gas saat penuangan, pasir ditusuk-tusuk di beberapa
tempat. Taburkan pasir kering di atasnya, ditutup dengan papan yang rata.
2. Drag bersama papan penutup dan papan alas kemudian dibalik. Papan penutup
sekarang berubah menjadi papan alas. Papan alas yang semula berada di bawah,
menjadi di atas , kemudian diambil dan akan tampak belahan pola. Permukaan
pasir diratakan, ditaburi pasir silica kering, yang berfungsi untuk mencegah
bersatunya pasir dari kedua belahan cetakan
3. setelah itu kup diletakkan di atas drag. Selanjuttnya pasang pasak (pin) agar
tidak terjadi pergeseran antar kup dan drag. Letakkan belahan pola diatas
belahan pola yang ada di drag. Pasang pin tirus pada jarak sekitar 25 mm di kiri
kanan pola, yang nantinya menjadi saluran pengalir logam cair. Selanjutnya
kup diisi pasir, dipadatkan , diratakan, diberi lubang pelepasan gas.
4. Selanjutnya adalah mengeluarkan pola dan pin tirus dari dalam cetakan. Untuk
itu keluarkan dulu pin tirus. Kemudian dibuat cawan tuang pada ujung alur
turun sehingga terjadi lubang yang agak besar untuk menuangkan logam cair..
kup kemudian dilepas dan dibalik. Sebelum belahan pola dilepas, pasir
disekitar rongga cetakan diseka dengan kain lembab agar pasir di tepi rongga
cetakan tidak rontok. Belahan pola kemudian dilepas. Sebelum cetakan ditutup
(drag dank up digabung), perlu dibuat saluran masuk (gate) antara rongga
cetakan dan saluran turun. Penampang saluran masuk dekat rongga cetakan
jangan terlalu besar untuk memudahkan pematahannya setelah seleasai
pengecoran.
5. permukaan rongga cetakan dibasahi, diseka dengan lap atau ditaburi serbuk
pelapis yang terdiri dari pasir silicon dan grafit dengan komposisi tertentu
tergantung dari logam yang akan dicor. Pelapisan permukaan rongga cetakan
bertujuan memperhalus permukaan benda hasil pengecoran dan mengurangi
timbulnya cacat.
6. Drag dank up digabung kembali, pin pengikat dipasang dan pengecoran siap
dilaksanakan. Sebelum pengecoran dilaksanakan, cetakan harus diberi beban
pemberat untuk menghindari terangkatnya kup yang dapat menyebabkan
terjadinya aliran logam diantara kedua belahan cetakan. Pada contoh
pengecoran roda gigi, untuk membuat lubang pada roda gigi, sebelum
pengecoran dilakukan, pada rongga cetakan dipasang terlebih dahulu yang
disebut inti.
Cetakan pola sekali pakai
Pola sekali pakai umumnya terdiri dari satu bagian, diletakkan di atas papan
alas dan drag dibuat sebagaimana mestinya. Setelah drag selesai, dibalik dan
dilanjutkan dengan pembuatan kup. Dibuatkan lubang pelepas gas. Tidak
diperlukan lapisan pasir pemisah antara drag dank up, karena drag dank up hanya
dibuka akan mengeluarkan hasil coran. Saluran turun dan system saluran masuk
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biasanya merupakan bagian dari pola. Bahan pola dari polistiren berikut saluran
turun dan saluran masuk ditinggalkan dalam cetakan.
Logam cair lihat gambar (10) dituangkan dengan cepat ke dalam saluran turun,
agar tidak terjadi pembakaran pada polistiren (open flame), tetepi polistiren
menguap dan logam cair mengisi rongga cetakan. Gas yang terjadi akibat
penguapan polistiren terdorong keluar melalui pori-pori pasir yang permeable
menuju lubang pelepasan gas. Untuk mendapatkan permukaan yang mulus, pola
diberi lapisan yang tahan api. Untuk mengimbangi tekanan pada pola maka cetakan
diberi pemberat yang cukup dan ikatan samping yang kuat. Setelah logam membeku
dan dingin, benda cetakan dikeluarkan dan dibersihkan.

Gambar (10) Cetakan pola sekali pakai
Keuntungan pola sekali pakai antara lain;
1. Sangat cocok untuk pengecoran benda dalam jumlah kecil
2. Hasil coran tidak memerlukan pemesinan
3. Menghemat bahan coran
4. Permukaan benda cor mulus
5. Tidak diperlukan pembuatan pola belahan kayu rumit
6. Tidak diperlukan inti atau kotak inti
7. Proses pengecoran jauh lebih sederhana.
Kerugian pola sekali pakai antara lain
1. Pola rusak waktu terjadi proses pengecoran
2. Pola lebih mudah rusak, oleh karena itu memerlukan penanganan yang lebih
sederhana
3. Proses pembuatan pola tidak dapat digunakan mesin mekanik
4. Tidak ada kesempatan untuk memeriksa keadaan permukaan rongga cetakan.
Saluran masuk, penembahan dan karakteristik pembekuan
System saluran masuk (gating system) untuk mengalirkan logam cair kedalam
rongga cetakan, terdiri dari cawing tuang, saluran turun, pengalir dan saluran masuk
tempat logam mengalir memasuki rongga cetakan. Sistem saluran masuk perlu
dirancang secara mantap dengan memperhatikan factor-faktor sebagai berikut:
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1.

Aliran logam hendaknya memasuki rongga cetakan pada dasar atau dekat
dasarnya dengan turbulensi seminimal mungkin, khususnya pada benda tuang
berukuran kecil.
2. pengikisan dinding saluran masuk dan permukaan rongga cetakan harus ditekan
dengan mengatur aliran logam cair atau dengan menggunakan inti pasir kering.
3. Aliran logam cair yang masuk harus diatur sedemikian sehingga terjadi
solidifikasi searah. Solidifikasi hendaknya mulai dari permukaan cetakan
kearah logam cair sehingga selalu ada logam cair cadangan untuk menutupi
kekurangan akibat penyusutan.
4. Usahakan agar slag, kotoran atau partikel asing tidak dapat masuk ke dalam
rongga cetakan.
Cawang tuang yang berdampingan dengan lubang saluran turun biasanya
terdapat pada cetakan yang besar untuk memudahkan penuangan dan untuk
mencegah masuknya terak kedalam cetakan. Cawang tuang harus selalu dalam
keadaan terisi sehingga logam cair mengalir terus menerus. Pada gambar 5.4
tampak adanya saluran penyaring untuk mencegah masuknya terak atau partikel
lainnya ke dalam saluran turun kedua. Dapat juga digunakan sumbat yang terbuat
dari pasir kering atau keramik untuk mengatur aliran logam cair sehingga hanya
cairan yang bersih saja yang dapat masuk rongga cetakan.
Pada cetakan biasanya terdapat riser(penembah) untuk cadangan logam cair
seandainya terjadi penyusutan. Penampanganya cukup besar, sehingga logam tetap
dalam keadaan cair selama mungkin dan letakknya dekat rongga cetakan yang agak
besar dimana diperkirakan akan terjadi penyusutan yang cukup berarti.

Gambar (11) cara pengaliran logam cair ke dalam rongga cetakan
4.2.2. Pola
Jenis Pola
Pada gambar ditunjukkan 7 jenis pola . pola yang paling sederhana (A),
merupakan pola tunggal. Kebanyakan pola terdiri dari beberapa bagaian. Kadangkadang terdiri dari 2 bagian untuk memudahkan pembuatan cetakan.(B). Bagian
atas dari pola terletak dalam kotak cetakan atas. Bagian lainnya terletak dalam kotak
cetakan bawah. Bidang pemisah menentukan belahan pola.
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Pada gambar (12) C tampak pola dengan dua bagian yang terlepas sehingga
memudahkan pengeluaran pola dari cetakan.
Untuk membuat pola dalam jumlah banyak, dapat digunakan pola dalam
jumlah banyak dengan system saluran (gambar D). biasanya pola jenis ini dibuat
dari logam sehingga lebih kuat dan dapat mencegah lenturan akibat udara lembab.
Saluran masuk untuk logam cair terdiri dari bagian penghubung antara masingmasing pola.
Pelat penyambung (match-plate), memudahkan pekerjaan pembuatan
cetakan dengan mesin gambar E). Pelat penyambung dengan belahan pola masingmasing, terdiri dari pelat logam atau kayu dengan pola serta saluran yang dipasang
secara tetap. Pada ujungnya terdapat lubang untuk pemasangannya pada kotak
cetakan standar.

Gambar (12) jenis pola A pola tunggal B., pola belahan atau pola terpisah C Pola terlepas D pola dengan
system saluran. E, pola dengan papan penyambung F. papan penuntun untuk pola roda G Pola sipat; sipat
lengkung untuk inti pasir basah yang besar dan sipat datar untuk alur.
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Papan penuntun (gambar F) dapat digunakan pada pola tunggal atau ganda.
Pola dengan papan penuntun lebih sulit pembuatannya. Cetakan dengan bentuk
beraturan dapat dibuat dengan menggunakan pola putar (gambar G) pola putar
digunakan untuk membuat cetakan mangkok bulat yang besar
Pola sifat datar dpat digunakan untuk membuat alur atau tonjolan. Keuntungannya
mengurangi biaya pembuatan pola tetap yang cukup mahal.
Bentuk pola yang dipakai
Bentuk pola mana yang dipakai, tergantung pada pengalaman si pembuat pola,
biaya yang tersedia dan jumlah cetakan yang akan dibuat. Untuk benda cor yang
besar biasanya pola dibuat tersendiri sesuai bentuk dan ukurannya. Untuk benda
berbentuk simetris dapat digunakan pola sepat atau sejenis. Pada pembuatan pola
dengan mesin biasanya digunakan pola dengan papan penyambuang sekali
pengecoran dapat dibuat beberapa benda cor. Meskipun cukup mahal, namun pola
semacam ini lebih tahan lama.
Bahan Pola
Langkah pertama dalam pembuatan benda cor adalah persiapan pembuatan
pola. Pola ini sedikit berbeda cornya sendiri, meliputi perbedaan suaian pola untuk
mengimbangi penyusutan ukuran, penambahan lainnya selam proses pengecoran
dan juga saat proses pemesinan.
Pola biasanya dibuat dari bahan kayu karena relative murah dan mudah dibentuk.
Karena penggunaan pola pada umunya terbatas, maka tidak ada alas an untuk
membuat pola dari bahan yang a wet.
Sebaliknya pola yang diperlukan untuk produksi dalam jumlah yang banyak
biasnya dibuat dari bahan logam karena lebih tahan lama dalam penggunaannya..
Pola logam tidak berubah bentuk dan umumnya tidak memerlukan perawatan
khusus. Jenis logam yang banyak digunakan adalah kuningan. Besi cor dan
aluminium. Bahan aluminium lebih banyak digunakan karena libih mudah dibentuk,
ringan, dan tahan terhadap korosi. Pola logam biasanya dicor mengikuti pola-pola
induk yang terbuat dari bahan kayu.
Untuk pola sekali pakai dibuat dari bahan stirofoam atau polistiren dengan
3

berat jenis antara 16 – 19,2 kg/m , dengan kekuatan tekan antara 89 – 124 Mpa.
Polistiren dapat diperoleh dalam bentuk lembaran berukuran 3 x 1,3 meter dengan
tebal ± 450 mm. Setelah pembuatan, polisteran perlu dibiarkan selama 45 hari.
Untuk pol akecil dalam jumlah banyak dapat digunakan bola-bola kecil dari
polistiren yang dibentuk dalam setakan logam, dipanaskan dengan uap atau listrik.
Untuk menghaluskan pemukaan benda cor , cetakan disikat, diseka atau
disemprot dengan larutan zirconium. Untuk menutupi pola dapat digunakan pasir
basah, pasir dicampur natrium silikat, pasir furan, pasir lepas atau debu.
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4.2.3. Pasir
Jenis pasir yang digunakan dalam proses pengecoran adalah pasir silica (SiO 2 )
dan pasir cetakan alam. Keduanya banyak ditemukan di berbagai daerah di
Indonesia.
Pasir silica cocok untuk membuat cetakan karena tahan terhadap suhu tinggi
tanpa terjadi penguraian, murah harganya , awet serta butiran pasir bervariasi dari
yang halus sampai yang kasar. Kelemahannya angka muainya tinggi dan
mempunyai kecenderungan untuk melebur menjadi satu dengan logam cor. Karena
kandungan debu cukup tinggi, maka berbahaya bagi kesehatan manusia.
Pasir silica murni tidak bisa dimanfaatkan untuk cetakan karena tidak memiliki daya
rekat. Pencampuran lempung sampai 8-15% dapat meningkatkan daya lekatnya.
Jenis lempung yang banyak digunakan adalah ; kaolin, illit, dan bentonit. Bentonit
adalah jenis abu vulkanik yang telah lapuk.
Pasir cetak alam telah mengandung sejumlah lempung sehingga untuk
membuat cetakan untuk pengecoran besi baja maupun logam non ferro, tinggal
menambahkan air saja. Pasir alam umumnya banyak mengandung bahan organic
sehingga pasir ini kurang baik untuk penggunaan pada suhu tinggi.
Pasir cetak buatan sendiri terdiri dari butiran silica yang telah dicuci, ditambah
lempung 3-5%.Ditambah air kurang dari 5% untuk memperoleh kekuatan cetakan
yang memadahi, oleh karena itu gas yang dilepas menjadi berkurang.
Jenis cetakan ikut menentukan bentuk butiran pasir yang digunakan. Untuk
cetakan yang kecil dan rumit digunakan pasir yang halus, agar menghasilkan benda
cor yang baik. Untuk cetakan benda cor yang besar memerlukan pasir cetak yang
kasar, untuk mempermudah pelepasan gas.Untuk meningkatkan kekuatan cetakan,
digunakan pasir dengan butiran yang tajam berbentuk tak teratur.
Perngerjaan pasir perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui sifatsifatnya, yang berubah karena masuknya kotoran atau karena pengaruh suhu yang
tinggi. Pengujian yang lazim digunakan adalah pengujian mekanik untuk
menentukan sifat-sifat pasir:
1. Permeabilitas, suatu percobaan untuk mengetahui perositas pasir untuk mampu
melepaskan gas dan uap yang terbentuk dari cetakan.
2. Kekuatan, dimana pasir harus mempunyai daya kohesi, kadar air dan lempung
mempengaruhi sifat-sifat kohesi / daya lekat pasir.
3. Ketahanan terhadap suhu tinggi, pasir harus tahan terhadap suhu tinggi tanpa
melebur.
4. Ukuran dan bentuk butiran, ukuran butiran pasir yang harus sesuai dengan sifat
permukaan yang dihasilkan. Butiran harus berbentuk tidak teratur sehingga
memiliki kekuatan ikatan yang memadahi.
Peralatan untuk persiapan pasir cetak
Mutu cetakan ditentukan oleh persiapan pasir sebelum dipergunkan. Pasir
bbaru atau pasir bekas perlu disiapkan terlebih dahulu sehingga memiliki sifat-sifat
sebagai berikut:
1. Bahan pengikat tersebar dengan merata
2. Kadar air terkendali dan permukaan butiran basah
3. Pasir bebas dari kotoran
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4.

Pasir terlepas dan tidak menggumpal sehingga sangat baik untuk membuat
cetakan.
5. Suhu pasir mencapai suhu ruang.
Untuk memperoleh pasir cetak yang baik biasanya digunakan mesin pencampur
atau mesin penggiling. Mesin ini mempunyai dua roda yang menggelinding pada
poros mendatar dan mengitari poros utama vertical. Pasir digiling, ditekan, diaduk
selama beberapa menit sampai terbentuk campuran yang merata antara pasir dengan
bahan pengikat. Selain pasir cetak, dengan mesin ini dapat juga disiapkan pasir
untuk inti.

Gambar (13) Mesin giling pasir cetak.
4.2.4. Inti
Inti digunakan bila dalam suatu cetakan perlu dibuat rongga atau lubang, misal
lubang baut. Inti dapat didefinisikan sebagai bentuk dalam cetakan untuk mencegah
pengisian logam pada bagian tertentu. Bagian ini dapat dibuat sebagai bagaian dari
pola itu sendiri atau dipasang setelah pola dikeluarkan. Dengan demikian inti dapat
membentuk permukaan dalam atau luar dari benda cetak tersebut.
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Gambar.(14) Berbagai jenis inti A. Pola dengan inti pasir basah, B. Inti
pasir kering
yang disangga pada kedua ujungnya c inti pasir kering
vertikal. D Inti pasir kering E Inti pasir kering yang tergantung F Inti
bawah.
4.2.5. Jenis Inti
Inti dapat dibagi dalam dua kelompok; inti pasir basah dan inti pasir kering.
Berbagai jenis inti pada gambar di atas, inti pasir basah (A) merupakan bagian dari
pola dan terbuat dari bahan yang sama dengan bahan dari cetakan. Lubang dalam
benda cetak dibuat dari pasir basah.
Inti pasir kering dibuat secara terpisah dan dipasang setelah pola dikeluarkan,
sebelum cetakan ditutup. Biasanya inti dibuat dari pasir kali yang bersih yang
dicampur dengan bahan pengikat dan dipanaskan sehingga memperoleh kekuatan
tertentu. Contoh inti pasir kering untuk membuat busing silinder, seperti tampak
pada gambar B.
Pada inti vertical(gambar C), ujung atas perlu dibuat tirus sehingga tidak
merusak pasir dalam kup sewaktu membuat cetakan.
Inti yang disangga disalah satu ujungnya harus cukup panjang sehingga tidak dapat
jatuh ke dalam cetakan (gambar D) dan disebut inti berimbang. Inti seperti tampak
dalam gambar E adalah yang disebut inti tergantung. Inti semacam ini berlubang
agar aliran logam dapat berlangsung lancer.
4.2.6. Penuangan dan Penyelesaian Benda Cor
Pada perusahaan pangecoran kecil dan yang bekerja atas order, cetakan
dibariskan di lantai dan begitu selesai dibuat, logam cair dituangkan dari ladel
dengan tangan.Pada perusahaan besar dan yang memproduksi benda cor secara
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masal, cetakan dibariskan di atas ban berjalan dan secara bergiliran logam cair
dituangkan ditempat penuangan yang letaknya berdekatan denagan dapur atau
logam cair diangkut menggunkan overhead crane.
Setelah benda cetakan membeku dan dingin sampai suhu penanganan yang
wajar,cetakan dibongkar. Lokasi pembongkaran cetakan dilengkapi dengan ventilasi
yang baik serta penangkap debu. Pasir bekas dikumpulkan untuk diteruskan
ketempat pengolahan pasir.
Benda coran bukan besi lebih mudah penanganannya, karena suhu pengecoran
lebih rendah dan pasir umumnya tidak menempel pada benda coran. Saluran masuk
dan saluran turun dipukul atau dipotong dengan gergaji. Sikat tangan umumnya
sudah cukup memadahi untuk pembersihan pada tahap pertama.
Benda cor dari besi dan baja umumnya tertutup lapisan pasir dan terak sehingga
lebih sulit membersihkannya. Saluran masuk dan saluran penambah pada benda cor
dari besi lebih mudah memutuskannya, tetapi benda cor dari baja diperlukan
pemotongan menggunakan nyala las atau gergaji potong.
Pembersihan benda cor dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada
ukuran, jenis dan bentuknya. Pada benda cor berukuran agak besar biasanya
digunakan mesin tubling atau mesin putar balik. Kapasitas mesin tubling mencapai
30-45 kg dalam waktu 5-8 menit untuk membersihkan benda cor dari besi tuang
kelabu atau besi tuang mampu tempa . Untuk benda cor yang lebih besar digunakan
mesin pembersih yang mempunyai barel dan benda cor yang bergerak di dalamnya
disemprot dengan mimis. Mimis jatuh ke bawah melalui lubang – lubang konveyor
dan masuk kembali di bagian atas.biasanya mesin dilengkapi dengan penangkap
debu.
4.3

Proses Pengecoran Khusus

Untuk mengecor benda dalam jumlah banyak tidak efisien bila
menggunakan cetakan dari pasir tetapi digunakan cetakan dari logam. Cetakan dari
pasir untuk sekali pakai, sedang cetakan dari logam (cetakan permanent) besa
dipergunakan berkali-kali, sehingga biaya dapat dihemat. Proses pengecoran
menggunkan cetakan permanent dikenal dengan sebutan berbagai pengecoran
khusus. Dikenal berbagai cara pengecoran khusus sebagai berikut:
A. Pengecoran dengan menggunakan cetakan logam:
1. Pengecoran cetak tekan
2. Pengecoran tekanan rendah
3. pengecoran gravitasi atau cetakan permanent
4. Cor tuang (slush)
5. Pengecoran bertekanan atau corthias.
B.
1.
2.
3.

Pengecoran sentrifugal
Pengecoran sentrifugal sejati
Pengecoran semi sentrifugal
Pengecoran sentrifuging
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C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengecoran presisi
Pengecoran dengan pola lilin
Pengecoran dengan cetakan kulit keramik
Pengecoran dengan cetakan plaster
Pengecoran dengan cetakan kulit.
proses pengerasan pola dengan CO 2
Pengecoran dengan cetakan dari kayu, pasir dan dari karet.

D.
1.
2.
3.
4.

Pengecoran kontinyu.
Pengecoran dengan cetakan resiprokal
Pengecoran tarik
Pengecoran dengan pola stationer
Pengecoran pelat langsung.

4.3.1.

Pengecoran Dengan Menggunakan Cetakan Logam
Karena mahal, pengecoran menggunakan cetakan logam hanya digunakan
untuk pengecoran benda cor dalam jumlah banyak. Jenis pengecoran ini cocok
untuk pengecoran benda berukuran kecil dan jarang digunakan untuk pengecoran
benda berukuran besar.
1. cetak tekan (die casting)
Pada proses ini, logam cair dimasukkan ke dalam cetakan dengan bantuan
tekanan. . kemudian logam membeku di bawah tekanan 0,6 – 275 Mpa. Dengan
demikian seluruh rongga cetakan akan terisi dan bentuk permukaan benda coran
akan sesuai dengan bentuk cetakan. Tekanan kerja biasanya berkisar antar 10,3 – 14
Mpa.
Dikenal dua cara pengecoran cetak tekan yaitu cetak tekan ruang panas dan
cetak tekan ruang dingin. Perbedaan pokok kedua cara tersebut terletak pada
penenmpatan tungku peleburan. Pada mesin cetak ruang panas, tungku peleburan
terletak pada mesin dan silinder injeksi terendam dalam logam cair. Silinder injeksi
digerakkan secara pneumatic dan hidraulik. Mesin cetak ruang dingin mempunyai
ruang peleburan terpisah, silinder injeksi diisi logam cair dengan tangan atau secara
hidroulik.
Salah satu keterbatasan pengecoran setak tekan adalah harga mesin dan
cetakan yang cukup mahal. Bila produksi secara besar besaran, hal ini tidak menjadi
masalah. Tetapi bila jumlah produksi terbatas maka harga satuan benda cor akan
menjadi sangat mahal. Umur cetakan logam kurang dengan naiknya suhu logam.
Kadang terjadi efek cil (pembekuan terlalu cepat). Untuk menghindarinya usahakan
suhu logam dinaikkan. Untuk jenis logam yang mempunyai koefisien susut yang
tinggi, benda coran harus secepatnya dikeluarkan.
Dengan bertambah baiknya mutu logam tahan suhu tinggi (heat resisting
metal) untuk cetakan, maka jenis logam paduan untuk di cetak tekan juga
bertambah dan tidak terbatas untuk pengecoran logam yang mempunyai titik lebur
rendah. Besi tuang, besi tuang kelabu, baja karbon rendah dan baja paduan rendah
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dicetak tekan lebih banyak digunakan untuk pembuatan benda cor dari paduan
bukan besi (non ferrous).
Cetakan (die)
Baik untuk cetakan tekan panas atau dingin, bentuk cetakan pada dasarnya
sama. Cetakan terdiri dari dua bagaian dengan maksud untuk memudahkan
pengeluaran benda cor. Agar kedua bagian cetakan tetap. Pada saat cetakan terbuka,
pelat ejector yang terdapat di sisi cetakan bergerak akan maju sehingga pena
mendorong benda cor. Pada cetakan terdapat mekanisme terpisah untuk
menggerakkan pelat ejector atau inti gerak. Umur cetakan tergantung pada jenis
logam yang dicor. Untuk benda cor dari kuningan bisa tahan sampai 10.000 kali
pengisian, sedang untuk benda cor dari seng dapat tahan sampai beberapa juta kali.
Mesin cetak tekan dengan ruang panas.
Logam dengan titik lebur rendah seperti paduan seng, timah dan timbale
dicor pada mesin cetak tekan dengan ruang panas. Benda cor mulai berat 20 gram
sampai dengan 40 kilogram biasanya dicetak secara rangka dalam cetakan ganda.
Salah satu jenis mesin cetak tekan dengan ruang panas ditunjukkan pada
gambar 6.3 mesin cetak ini jenis plunyer, dikendalikan secara hidraulik, baik untuk
menjalankan plunyer penekan maupun untuk membuka atau menutup cetakan.
Leher angsa yang terendam dalam logam cair terisi saat plunyer pada dudukan
teratas. Saat plunyer bergerak turun, lubang pengisi tertutup, logam cair ditekan
masuk ke dalam rongga tekan. Tekanan dapat mencapai 35 Mpa, sehingga
dihasilkan benda coran yang padat setelah logam menjadi padat, tekanan ditiadakan,
cetakan dibuka dan benda cor didorong keluar oleh pena ejector. Saluran turun dan
pengalir dikeluarkan bersamaan dengan benda cor.

Gambar .(15) Mesin cetak tekan plunyer dengan ruang panas
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Terdapat mesin cetak tekan sejenis namun digerkkan dengan udara
(pneumatic). Mesin jenis ini mempunyai leher angsa yang dapat digerakkan turun
naik. Mula – mula cetakan dimasukkan ke dalam logam cair dan diisi di bawah
pengaruh gravitasi. Setelah leher angsa terisi logam cair, leher angsa diangkat
sehingga nozel berhadapan dengan lubang cetakan. Logam cair ditekan secara
langsung dengan udara bertekanan 0,5 – 4,0 Mpa. Setelah logam cair padat, tekanan
udara ditiadakan dan leher angsa diturunkan lagi untuk pengisian ulang. Sementara
itu cetakan dibuka, inti ditarik dan benda cor didorong ke luar.
Mesin cetak tekan dengan ruang dingin
Untuk mencetak kuningan, aluminium dan magnesium memerlukan tekanan
dan suhu pencairan yang lebih tinggi, sehingga diperlukan penyesuaian. Logam
dipanaskan dalam tanur tersendiri. Setelah cair, sejumlah tertentu dituang ke dalam
plunyer yang berdekatan dengan cetakan. Logam cair kemudian ditekankan de
dalam cetakan secara hidraulik. Mesin jenis ini harus kokoh dan kuat karena harus
menehan tekanan cukup besar.
Dikenal dua jenis mesin, yaitu yang mempunyai plunyer vertical dan
horizontal. Pada gambar tampak cara operasi mesin cetak tekan ruang dingin dengin
dengan plunyer vertical dan horizontal. Pada A keadaan cetakan tertutup, inti pada
posisinya dan logam cair dalam ladel, diap untuk dituang. Setelah logam cair
dituangkan, plunyer bergerak ke kiri, mendesak logam cair ke dalam ruang rongga
cetakan (gambar B). Setelah logam menjadi padat, inti diangkat, kemudian cetakan
dibuka. Pada gambar C cetakan telah dibuka dan pada gambar D benda didorong
keluar dari cetakan gerak.
Tekanan operasi antara 40-150 Mpa.Mesin ini dikendalikan secara hidraulik
dan bersifat semiotomatik.
Terdapat mesin cetak tekan hidroulik dengan ruang dingin bertekanan 22 MN
untuk membuat benda cor dari aluminium, kuningan atau magnesium sampai 38 kg.
Mesin ini digunakan untuk membuat blok mesin kendaraan bermotor, rangka mesin
potong rumput atau suku cadang yang lebih kecil dengan cetakan ganda. Mesin ini
dilengkapi dengan dapur dan leher angsa yang dihubungkan dengan ujung injeksi,
merupakan mesin cetak tekan ruang panas berkecepatan tinggi.
Pembuatan benda cetak tekan dari kuningan telah mengalami perkembangan
penting. Kesulitan utama yaitu suhu kerja yang tinggi dan terjadinya oksidasi pada
cetakan telah dapat diatasi dengan jalan menggunakan logam cetakan yang lebih
unggul serta dengan menurunkan suhu pengecoran. Untuk keperluan tersebut,
logam yang akan dicetak tidak dicairkan tetapi cukup dibuat menjadi semi cair atau
plastis. Dengan demikian suhu operasi menjadi lebih rendah. Suhu logam
dikendalikan secara ketat dan logam plastis yang dituangkan ke dalam ruang
kompresi. Tekanan operasi sekitar 68 Mpa, kecepatan cetak mesin mencapai 100200 per jam.
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Gambar.(16) Preses cetak tekan dari bahan kuningan, aluminium,
atau magnesium dalam mesin ruang dingin dengan plunyer horisontal
2. Pengecoran dengan cetakan permanent bertekanan rendah
Pada proses pengecoran dengan cetakan permanent tekanan rendah,
cetakan diletakkan di atas dapur induksi, lihat gambar.
Dapur ditutup rapat dan gas mulia bertekanan dialirkan ke dalam dapur
sehingga logam cair tertekan ke atas melalui saluran batu tahan api, masuk kedalam
rongga cetakan. Kadang-kadang rongga cetakan dibuat vakum untuk mendapatkan
benda cor yang padat dan untuk mempercepat proses pengisian. Benda cor kecil
didinginkan selama beberapa detik. Benda cetak besar dengan bobot sampai 30 kg
memerlukan waktu pendinginan selama 3 menit. Proses ini sangat ekonomis
terutama bila produktivitas berkisar antara 5.000 – 50.000 benda cor pertahun.
Benda cor yang dihasilkan padat, bebas dari inklusi, tepat ukurannya dan juga skrap
kurang dari 10% bahkan dapat mencapai 2 %.
3.Pengecoran dengan cetakan permanent bertekanan rendah
Pada metode ini digunakan cetakan dari logam atau grafit. Permukaan
cetakan umumnya dilapisi dengan bahan tahan api dan carbon dengan maksud
untuk mengurangi efek cil dan memudahkan pengeluaran benda cor. Tidak
digunakan tekanan sama sekali, logam mengalir ke rongga cetakan karena gaya
grafitasi. Diterapkan untuk pengecoran logam besi maupun logam bukan besi.
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Cara ini baik untuk pembuatan benda cor kecil dan sedang seperti piston
aluminium, alat dapur, suku cadang, roda gigi kecil dengan toleransi antara 0,0640,25 mm. Salah satu kerugian proses ini adalah biaya peralatan dan biaya
pemeliharaan cetakan cukup tinggi.
Proses ini mulai digunakan untuk besi cor. Untuk tujuan ini, cetakan
dilapisi pasir sehingga 6 mm. Dengan demikian penggunaan pasir sangat berkurang
dibanding pengecoran menggunakan cetakan pasir. Biaya pembersihan berkurang
sedang tingkat ketelitiannya lebih baik.

Gambar .(17) Cetakan permanent bertekanan rendah
4.Pengecoran tuang
Pengecoran tuang digunakan untuk pembuatan benda cor berlubang
dimana cetakan logam tanpa inti. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang
segera dibalik sehingga logam masih cair dapat mengalir keluar. Benda cor yang
dihasilkan tipis, ketebalan logam tergantung pada efek pendinginan cetakan dan
waktu. Cara ini hanya digunakan untuk pembuatan benda-benda kerajinan, patung,
mainan dan hiasan. Logam yang digunakan meliputi timbale, seng dan logam
lainnya dengan titik lebur yang rendah. Benda cor yang dihasilkan kemudian dicat
atau disepuh sehingga menyerupai perak, emas atau logam mulia lainnya.

57

5.Pengecoran dengan tekanan (pengecoran corthias)
Cara pengecoran mirip dengan pengecoran gravitasi atau proses tuang.
Logam cair tertentu dituangkan ke dalam cetakan terbuka, inti yang pas ditekan
masuk sehingga logam cair didesak masuk ke rongga cetakan. Inti dikeluarkan
secepatnya setelah logam cair mulai membeku, sebagai hasulnya akan didapatkan
benda coran berongga yang tipis.Proses ini dikembangkan oleh Corthias di perancis,
mempunyai penerapan terbatas, khususnya untuk benda-benda kerajinan.
4.3.2.

Pengecoran Sentrifugal
Pengecoran sentrifugal dilakukan dengan menuangkan logam cair ke
dalam cetakan berputar. Karena pengaruh gaya sentrifugal, benda cor akan menjadi
padat, permukaan halus dan struktur logam yang dihasilkan mempunyai sifat yang
unggul. Umumnya cara ini cocok untuk pembuatan benda cor simetris.
Pengecoran sentrifugal umumnya lebih ekonomis dibanding dengan cara
yang lain. Inti, saluran turun atau saluran masuk tidak diperlukan. Kotoran karena
mempunyai berat jenis yang lebih rendah disbanding logam, akan berkumpul
disebelah dalam permukaan benda cor, dan bila perlu dapat dibuang melalui proses
pemesinan. Adanya gaya sentrifugal, memungkinkan dibuatnya benda cor yang
tipis.
Salah satu kesulitan yang timbul dalam menggunakan cetakan logam
adalah adanya pemuaian cetakan akibat kenaikan suhu disebabkan oleh logam cair
dan adanya penyusutan logam saat pembekuan.
Pengecoran sentrifugal yang cukup beragam, mulai ring-ring piston yang
beratnya hanya beberapa gram hingga rol untuk pabrik kertas yang mempunyai
berat hingga 40 ton.
Untuk pengecoran beberapa jenis logam paduan, pengecoran sentrifugal kurang
begitu memuaskan hasilnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan berat jenis unsureunsur paduan. Unsur yang relative lebih berat cenderung memisahkan diri dari
unsur yang ringan, sehingga campuran unsure paduan dalam benda cor menjadi
tidak homogin 9disebut gejala segregasi gravitasi)
Pengecoran sentrifugal dapat dikelompokkan menjadi;
- Pengecoran sentrifugal murni
- Pengecoran semi sentrifugal .
- Pengecoran sentrifuging.
Pengecoran sentrifugal murni
Cara ini banyak digunakan untuk membuat pipa, membuat lapisan(liner)
mesin dan benda simetris lainnya. Cetakan diputar melalui sumbu vertical atau
horizontal dan logam cair dituankan melelui salah satu ujungnya. Akibat putan
timbul gaya setrifugal yang cenderung melempar logam cair kea rah luar kemudian
logam cair melekat padat pada permukaan cetakan. Membentuk permukaan
silindris.
Pada gambar dibawah skema mesin cor sentrifugal untuk membuat pipa
besi atau pipa baja. Cetakan logam diberi lapisan tahan api yang tipis. Ini
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memungkinkan terjadinya proses solidifikasi yang cepat. Cetakan berputar dengan
cepat saat logam cair dituangkan kedalam cetakan dan akan berhenti bila
solidifikasi telah selesai. Benda cor padat dan kotoran terhimpun pada permukaan
sebelah dalam.

Gambr (18) Mesin cor sentrifugal untuk membuat pipa besi atau
baja.
Pengecoran semi sentrifugal
Pada proses ini cetakan diisi penuh dan berputar pada sumbu vertikal. Bila
diperlukan dapat digunakan penambahan atau inti. Karena tekanan di tengah
kurang, strukturnya kurang padat dan mungkin mengandung inklusi atau gelembung
udara. Cara ini banyak digunakan untuk membuat benda cor yang mempunyai
lubang dibagian tengahnya seperti roda
Pada gambar ditunjukkan sebuah skema cetakan susun pada pengecoran
semi sentrifugal yang dapat menghasilkan 5 buah roda.
Pengecoran sentrifuging
Logam cair dituangkan dibagian tengah cetakan. Disekelilingnya terdapat
beberapa rongga cetakan yang dihubungkan secara radial dengan bagian tengah
cetakan. Saat cetakan berputar menimbulkan gaya sentrifugal yang bekerja pada
logam cair, menghasilkan benda cor yang padat . Pada gambar 6.12 ditunjukkan
hasil pengcoran sentrifuging dimana seli cor didapatkan lima benda cor. Bagian
dalam benda cor tidak teratur bentukknya, oleh karenanya diperlukan inti dari pasir
kering. Sentrifuging dapat digunakan baik untuk bentuk simetris maupun bentuk
tidak simetris. Cara ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran gigi, untuk
membuat rahang emas.
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.
Grb. Cetakan susun pada pengecoran
semisentrifugal benda cor

Gbr. Coran dengan rongga berbentuk
tak teratur yang dibuat secara

berbentuk roda

sentrifugal

4.3.4. Pengecoran Presisi (Pengecoran Investmen)
Pengecoran presisi menghasilkan produk dengan permukaan sangat halus
dan dengan ukuran yang teliti. Cara ini dapat diterapkan untuk pengecoran sebuah
pengamat senapan (visir) dari bahan paduan khrom-molibden.
Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada metoda lain, kecuali pengecoran
cetakan cetak, yang menghasilkan benda cor serumit visir.

.
Gambar .(19) Pengecoran presisi ujung pengamat senapan
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Proses pengecoran presisi sangat cocok untuk pembuatan benda cor yang
sulit atau tidak memerlukan pemesinan, juga pengecoran benda yang mengandung
radioaktif.
Keunggulan cara ini antara lain:
- Dapat untuk mengecor benda dengan bentuk yang rumit
- Dapat dihasilkan permukaan yang halus tanpa garis pemisah
- Ketelitian dimensi cukup baik
- Benda cor tidak memerlukan pemesinan lebih lanjut
- Dapat menggantikan proses cetak tekan bila jumlahnya sedikit
Kerugian cara ini antar lain:
- Proses ini relatif mahal
- Terbatas untuk pembuatan benda cor berukuran kecil
- Pelaksanaan sulit, terutama bila diperlukan inti
- Lubang sebesar 1,6 mm dengan kedalaman maksimal 1,5 kali diameter
Terdapat beberapa cara pengecoran presisi seperti:
- Proses pengecoran presisi dengan pola lilin
- Proses kulit keramik
- Pengecoran denga cetakan plester
- Pengecoran dengan cetakan kulit
- Proses pengerasan cetakan denga CO 2
Catatan :
Berhubung dalam industri perkapalan jarang ditemui prose spengecoran
presisi untuk selanjutnya tidak dibahas. Bagi yang berminat dapat mempelajari lebih
lanjut pada buku referensi.
4.3.5.

Pengecoran kontinyu (Continuous Casting)
Berkat penelitian danpercobaan yang telah dilaksanakan selama ini, telah
dapat dihasilkan produk logam dengan pengecoran secara kontinyu dan ekonomis.
Logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang dapat didinginkan secara cepat,
logam yang telah membeku kemudian segera ditarik. Produk yang dihasilkan
mempunyai mutu yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan batang atau bilet
yang dihasilkan secara konvensional. Terdapat beberapa jenis pengecoran kontinyu
:
- proses cetakan resiprokal
- proses asarco
- proses pengecoran kontinyu dengan cetakan kuningan
- proses pendinginan langsung.
Proses cetakan resiprokal
Pada prose cetakan resiprokal, digunakan cetakan dari trembaga yang
didinginkan dengan air. Gerakan cetakan ke bawah diselaraskan dengan laju
pengeluaran slab.
Logam cair dituangkan dalam dapur pemanas kemudian dialirkan ke dalam
cetakan melalui lubang berdiameter 22 mm. Tabung cerat berdiameter 29 mm dan
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Ujung atas cetakan grafis yang terletak dalam logam cair, berfungsi untuk
penembah untuk mengimbangi penyusutan yang mungkin terjadi saat pendinginan
dan sekaligus merupakan saluran pembuang gas. Cetakan dari bahan grafit mudah
dibuat dan umumnya berdiameter antara 10 – 230 mm.
Mula-mula, batang dengan ukuran yang sama dengan produk yang akan
dibuat dijepit diantara rel dan dimasukkan ke dalam cetakan. Sewaktu logam cair
mengalir ke dalam cetakan, ujung batang mencair juga dan terjadi penyatuan logam
cair mengalir dengan kecepatan 3,78 kg/detik.
Laju penuangan logam cair diatur dengan katup jarum yang terletak pada bagian
atas dapur pemanas. Setelah logam membeku dibagian bawah cetakan, slab keluar
dengan kecepatan tetap dan langsung masuk diantara rol penarik. Gerakan rol-rol
tersebut serasi dengan gerakan cetakan sedang rol terletak di atas gergaji sirkel yang
berfungsi untuk memotong slab. Selanjutnya slab yang dihasilkan kemudian di rol
menjadi lembaran dan strip. Dengan proses yang sama dihasilkan juga sejumlah
besar bilet bulat dengan diameter 178-254 mm untuk proses ekstrusi panas.
Proses Asarco
Pada yang tampak pada gambar berbeda dengan prose pengecoran kontiny
lainnya. Perbedaan terletak pada cetakan yang merupakan satu bagian dari dapur
sehingga tidak dijumpai kesulitan dalam mengendalikan aliran logam. Logam cair
mengisi cetakan di bawah gaya gravitasi . kemudian secara berkesinambungan
membeku dan ditarik oleh rol-rol yang terdapat di bawahnya. Hal yang khas disini
adalah cetakan grafit yang didinginkan dengan air, mampu melumas sendiri, tahan
terhadap kejutan suhu, terkikis oleh paduan tembaga.
sempurna. Proses pengecoran dimulai dan logam cair terus menerus
membeku sambil ditarik keluar cetakan. Produk kemudian dipotong sesuai ukuran
yang dikehendaki setelah itu potongan produk diletakkan pada posisi mendatar,
diperiksa dan diluruskan bila perlu.
Proses ini banyak digunakan untuk pengecoran tembaga yang diberi fosfor
dan paduan perunggu standart, produk dapat berpenempang bulat, persegi,
berbentuk pipa atau bentuk khusus lainnya. Sifat – sifat fisis lebih unggul
dibandingkan dengan benda cor dengan cetakan pasir atau cetakan permanen.
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Gambar (20) Proses pengecoran kontinyu
Proses pengecoran kontinyu dengan cetakan kuningan.
Proses pengecoran kontinyu untuk baja karbon dan baja paduan biasanya
menggunakan cetakan dari kuningan atau tembaga dengan ketebalan tetentu dan
diusahakan sedemikian rupa agar cetakan tidak rusak akibat adanya aliran panas
dari logam yang dicor. Cetakan kuningan atau tembaga mempunyai daya hantar
yang tinggi dan tidak mudah ”dibasahi” oleh baja cair. Penampang cetakan antara 7
2

– 57 mm . Logam cair berasal dari ladel mengalir melalui nozzle yang terdapat
dalam kotak tuang.
Salah satu syarat untuk berhasilnya proses ini adalah pendinginan cetakan
dengan cepat, ini berarti umur cetakan meningkat, segregasi berkurang, struktur
kristal lebih halus dan permukaan benda cor menjadi lebih halus.
Logam yang bersinggungan dengan dinding cetakan, beberapa centimeter
dibawah permukaan mulai membeku dan menyusut. Pada saar produk keluar dari
cetakan, harus melalui suatu bagian yang mengendalikan laju pendinginan.
Dibagian ini rol pemandu menghalangi proses pemuaian benda cor. Dibawah bagian
ini terdapat rol yang berfungsi menerik dan mengendalikan kecepatan, setelah itu
produk melelui daerah pemotongan. Proses pemotongan dilakukan menggunakan
nyala oksiasitelen. Kemudian produk dirol, ditempa atau ekstrusi lebih lanjut
menjadi bloom, bilet atau lembaran.
Proses pendinginan langsung
Proses ini digunakan untuk membuat ingo aluminium dan panduannya
secara kontinyu. Logam cair membentuk selubung dalam cetakan tetap vertikal
yang didinginkan dengan air. Mula-mula cetakan ditutup dengan balok atau ingot.
Logam cair dituangkan dari dapur melelui corong dan cerat secara terkendali.
Kecepatan aliran diatur dengan tangan atau secara otomatis agar serasi dengan
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kecepatan nol. Dengan cara ini dapat dihasilkan penampang yang cukup besar.
Panjang ingot dibatasi oleh jangkauan penarikan yaitu antara 2,5 – 3,8 meter, atau
ingot dipotong sesuai permintaan. Penyelesaian permukaan cukup memedahi bila
diperlukan, permukaan dapat dihaluskan terlebih dahulu sebelum dibentuk lebih
lanjut.
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4.4. Soal – Soal Latihan
Soal Uraian
1. Jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam proses pengecoran !
2. Bagaimana prosedur pembuatan cetakan sekali pakai dan produk apa yang
dihasilkan dari proses tersebut!
3. Jelaskan proses pengecoran sentrifugal dan macam pengecoran tersebut!.
4. Sebutkan tahapan-tahapan dalam pengecoran presisi dan pengecoran
tersebut cocok diterapkan dalam produk apa saja!
Soal Pilihan Tunggal
Petunjuk : Beri tanda pada huruf “S” bila pernyataan berikut adalah salah dan
Beri tanda lingkaran pada huruf “B” bila pernyataan berikut adalah benar.
1. S – B Proses pengecoran secara garis besar dapat dibedakan menjadi proses
pengecoran dan proses pencetakan.
2. S –B Berdasar jenis pola yang digunakan, terdapat dua cara pengecoran
menggunakan cetakan pasir dan polistiren.
3. S – B Cetakan pasir basah (green-sand mold) dibuat dari pasir cetak kering.
4. S – B Cetakan lempung digunakan untuk benda berukuran sedang dan sangat
sering dilaksanakan.
5. S – B Proses pembuatan cetakan diklasifikasikan menjadi empat bagian.
6. S– B Pola sifat datar dpat digunakan untuk membuat alur atau tonjolan.
Keuntungannya mengurangi biaya pembuatan pola tetap yang cukup
mahal.
7. S – B Jenis pasir yang digunakan dalam proses pengecoran adalah pasir silica
(SiO 2 ) dan pasir cetakan alam.
8. S – B Pengecoran Sentrifuging dapat digunakan baik untuk bentuk simetris
maupun bentuk tidak simetris, yang banyak digunakan dalam bidang
kedokteran gigi, untuk membuat rahang emas .
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk : Pilihlah jawaban dan cantumkan pada lingkaran yang tersedia :
A. – bila pernyataan a dan c benar.
B. – bila pernyataan b dan d benar.
C. – bila pernyataan a,b dan c benar.
D. - bila semua pernyataan adalah benar.
1.

2.

Keunggulan pengecoran presisi adalah :
Jawaban a. Perlakuan panas
a. Dapat mengecor benda rumit.
b. Ketelitian dimensi baik
c. dihasilkan permukaan halus tanpa garis pemisah
d. Hasil cor tidak memerlukan permesinan lebih lanjut.
Klasifikasi cetakan berdasar bahan yang tepat:
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Jawaban

3.

4.

a. Cetakan pasir basah
b. Cetakan kulit kering
c. Cetkan lempung
d. Cetakan sentrifugal.
Kerugian pola sekali pakai adalah:
Jawaban
a. Pola rusak saat terjadi proses pengecoran
b. Untuk benda – benda yang rumit
c.Pada pembuatannya tidak menggunakan
mekanik.
d. Bisa digunakan berkali-kali.
Beberapa proses pengecoran kontinyu:
Jawaban
a. Pengecoran resiprikal
b. Pengecoran tarik
c. Pengecoran stationer
d. Pengecoran cetak tekan
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mesin

BAB V
PERLAKUAN PANAS
5.1 Perlakuan Panas
Perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam
dalam keadaan padat untuk merubah sifat-sifat fisis logam tersebut. Baja dapat
dikeraskan sehingga tahan terhadap keausan dan kemampuan memotong meningkat.
Baja juga dapat dilunakkan untuk memudahkan permesinan lebih lanjut.
Melalui perlakuan panas yang tepat:
- Tegangan dalam(internal stress) dapat dihilangkan
- Ukuran butir dapat diperbesar atau diperkecil
- Ketangguhan baja dapat ditingkatkan
- Dapat dihasilkan permukaan logam yang keras disekeliling inti yang ulet
Untuk dapat melaksanakan proses perlakuan panas secara tepat, terlebih
dahulu diketahui susunan kimia baja harus diketahui terlebih dahulu. Perubahan
komposisi kimia suatu logam. Khususnya karbon, dapat mengakibatkan perubahan
sifat-sifat fisis logam.
Disamping karbon, baja paduan umumnya mengandung nikel, khromium,
mangan, molibden, tungsten, silikon, vanadium dan tembaga. Karena sifat-sifatnya
yang lebih unggul, baja paduan memiliki kegunaan yang lebih luas dibanding
dengan baja karbon biasa.
Dalam bab ini akan dibahas dasar-dasar perlakuan panas baja karbon, laju
pendinginan yang merupakan faktor pengendali, pendinginan yang cepat yang akan
menghasilkan struktur yang keras dan pendinginan lambat yang akan menghasilkan
struktur yang lunak.
5.2.

Diagram Besi-Karbida Besi

Sebagian dari diagram keseimbangan besi-karbida besi baja tampak pada
gambar di bawah. Bila sepotong baja dengan karbon 0,20% dipanaskan secara
merata secara lambat dan suhunya dicatat pada selang waktu tertentu, akan
diperoleh kurva seperti tampak pada gambar di bawah yang disebut kurva laju
inverse.
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Gambar (20 ) Besi karbida besi-baja.
Sumbu mendatar adalah laju pemanasan atau waktu yang diperlukan untuk
memanaskan atau mendinginkan baja sebanyak 10°C. Kurva ini merupakan garis
vertikal kecuali pada titik-titik dimana laju pemanasan atau pendinginan mengalami
perubahan. Terlihat bahwa pada tiga titik terdapat perubahan dalam laju pemanasan.
Hal yang sama dijumpai sewaktu pendinginan. Tercatat tiga titik perubahan yang
lebih rendah posisinya bila dibandingkan sewaktu pemanasan.
Titik-titik dimana terjadi perubahan struktur disebut titik transformasi dan
diberi lambang Ac1, Ac2 dan Ac3. huruf C adalah huruf permulaan dari sebuah kata
dalam bahasa Perencis Chauffage yang berarti memanaskan. Titik identik yang
diperoleh pada kurva pendinginan disebut Ar1,Ar2 dan Ar3 dimana r diambil dari
bahasa Perancis refroidissement yang berarti mendinginkan.
Perubahan-perubahan yang terjadi pada titik-titik kritis disebut perubahan
alotropik. Pada titik kritis meskipun susunan kimia tetap, baja mengalami perubahan
sifat seperti perubahan tahanan listrik, perubahan struktur atom dan kehilangan sifat
magnetik. Perubahan alotropik adalah perubahan yang mampu balik atau reversibel
pada struktur atom suatu logam yang diikuti dengan perubahan sifat.
Titik – titik kritis tesebut harus diketahui, mengingat perlakuan panas baja
merupakan proses pemanasan di atas daerah ini. Baja tidak dapat dikeraskan kecuali
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bila dipanaskan sampai dengan suhu di atas daerah kritis bawah dan kadang-kadang
di atas daerah kritis atas.
Serangkaian percobaan pemanasan dan pendinginan dapat dilakukan pada
baja dengan kandungan karbon yang berbeda dan bila hasilnya digambarkan sebagai
kurva suhu terhadap kadar karbon maka akan diperoleh suatu diagram serupa
dengan gambar. Diagaram ini yang disebut diagram besi-karbida besi persial hanya
berlaku untuk kondisi pendinginan yang pelan-pelan.
Misal sepotong baja karbon 0,21% dipanaskan disekitar 870 °C . Di atas
titik Ar3 baja merupakan larutan padat dari karbon dalam besi gamma dan disebut
austenit. Atom-atom besi membentuk kisi kubik pemusatan sisi dan bersifat non
magnetik . Bila baja didinginkan sampai suhu di bawah Ar3. Atom-atom akan
membentuk kisi kubik pemusatan ruang. Struktur yang baru ini disebut ferit atau
besi – alpha yang merupakan larutan padat karbon dalam besi-gamma. Pada titik
Ar2 baja menjadi magnetik, dan bila baja didinginkan sampai Ar1, ferit yang
terbentuk akan bertambah. Pada garis Ar1 austenit yang masih ada akan
bertransformasi menjadi struktur batu yang disebut perlit. Perlit akan tampak
sebagai lapisan yang terdiri dari lempeng ferit dan karbida besi berselang-seking.
Disebut perlit karena bentuknya mirip lapisan mutiara (mother of pearl).
Bila kadar karbon 0,80% disebut baja eutektoid dan struktur terdiri dari
100% perlit. Titik eutektoid adalah suhu terendah dalam logam dimana terjadi
perubahan dalam keadaan larutan padat dan merupakan suhu keseimbangan
terendah di mana austenit terurai menjadi ferit dan sementit.
Bila kadar karbon lebih besar dari pada baja eutektoid (>0,80%), perlu
diamati Acm pada diagram besi-karbida besi. Garis ini menyatakan suhu dimana
karbida besi mulai memisah dari austenit. Karbida besi ini dengan rumus kimia
Fe 3 C disebut sementit yang mempunyai sifat sangat keras dan rapuh.
Baja yang mengandung karbon kurang dari baja eutektoid (<0,80%)
disebut baja hipoeutektoid, sedang baja mengandung karbon lebih besar dari baja
eutektoid disebut baja hipereutektoid.
Diagram seperti tampak pada gambar. Cukup memadahi untuk perlakuan
panas baja karena kadar karbon 2,5 dianggap sebagai batas kadar karbon dalam
baja. Untuk mencakup besi cor dengan kador karbon sampai 6,67% dipergunakan
diagram yang diperluas.
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Gambar (21) Kurva laju pemanasan atau pendinginan baja
5.3

Pengerasan (hardening)

Pengerasan adalah proses pemanasan baja sampai suhu di daerah atau di
atas daerah kritis disusul dengan pendinginan yang cepat.
Bila kadar karbon diketahui, suhu pemanasannya dapat dibaca pada
diagram fasa besi-karbida . Besi seperti ditunjukkan pada gambar. Tetapi bila
komposisi kadar karbon tidak diketahui, maka perlu diketahui terlebih dahulu untuk
menetapkan daerah pemanasannya.
Cara terbaik untuk mengetahui kadar karbon suatu baja adalah dengan
jalan memanaskan dan mencelupkan beberapa potong baja pada berbagai suhu
dilanjutkan dengan pengujian kekerasan atau pengamatan menggunakan mikroskop.
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Bila suhu yang tepat telah diperoleh akan terjadi perubahan dalam kekerasan dan
sifat lainnya dari baja tersebut.
Pada setiap operasi perlakuan panas, laju pemanasan merupakan faktor
yang penting. Panas merambat dari luar ke dalam dengan kecepatan tertentu. Bila
pemanasan terlalu cepat, bagian luar akan lebih cepat panas dari bagian dalam
sehingga tidak akan didapat struktur yang merata. Bila bentuk benda tidak teratur,
benda harus dipanaskan secara perlahan-lahan agar tidak mengalami distorsi atau
retak. Makin besar ukuran benda, makin lama waktu yang diperlukan untuk proses
pemanasan, agar diperoleh struktur yang merata.
Kekerasan yang dapat dicapai tergantung pada laju pendinginan, kadar
karbon dan ukuran benda. Pada baja paduan, jenis dan jumlah paduan akan
mempengaruhi kemampuan pengerasan. Perlu dibedakan antara kekerasan dan
kemampuan pengerasan suatu baja.
Untuk baja karbon rendah dan baja karbon sedang pendinginan umumnya
dilakukan dengan jalan pencelupan dalam air. Laju pendinginannya cukup cepat
sehingga diperoleh struktur martensit. Untuk baja karbon tinggi dan baja paduan,
proses pendinginan menggunakan minyak dimana laju pendinginannya tidak
secepat air. Untuk pendinginan yang cepat dapat digunakan air garam atau air yang
disemprotkan. Beberapa janis logam dapat dikeraskan melalui pendinginan udara.
Untuk baja biasa laju pendinginan menggunakan udara terlalu lambat. Untuk benda
berukuran besar biasanya dicelup dalam minyak.
Suhu media celup harus merata agar dapat dicapai suhu pendinginan yang
merata pula. Media pendingin yang digunakan dalam industri harus dilengkapi
dengan perlengkapan pendinginan.
Baja dengan kadar karbon rendah sulit dikeraskan. Dengan meningkatkan
karbon sampai sekitar 0,60% kekerasan akan naik pula. Di atas 0,60% C kenaikan
harga karbon hanya sedikit pengaruhnya terhadap kekerasan. Oleh karena itu di atas
suhu eutektoid, baja dalam keadaan anil tediri dari perlit dan sementit. Baja yang
sebagian besar terdiri dari perlit dapat diubah menjadi baja yang keras.
Benda dengan ukuran yang lebih besar pada umumnya menghasilkan
permukaan yang kurang keras pada kondisi perlakuan panas yang sama. Hal ini
disebabkan oleh terbatasnya jumlah panas yang dapat merambat ke permukaan.
Kekerasan bagian dalam akan lebih rendah dari pada bagian luar. Penggunaan air
garam atau air biasa dapat menurunkan shu permukaan dengan cepat yang diikuti
dengan penurunan suhu bagian dalam benda tersebut sehingga diperoleh lapisan
keras dengan ketebalan tertentu. Hal demikian tidak terjadi pada pencelupan minyak
dimana suhu permukaan lebih lambat dingin namun mungkin masih agak tinggi
sehingga pendinginan terlambat.
5.4

Temper

Baja yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan tidak cocok untuk
digunakan. Melalui proses temper kekerasan dan kerapuhan dapat diturunkan
sampai memenuhi persyaratan penggunaan. Kekerasan akan turun, kekuatan
tarik akan turun pula sedang keuletan dan ketangguhan baja akan meningkat
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pula. Proses temper terdiri dari pemanasan kembali baja yang telah dikeraskan
pada suhu di bawah suhu kritis d.isusul dengan pendinginan. Meskipun proses
MI. menghasilkan baja yang lebih Iunak, proses ini berbeda dengan proses
anil karena disini sifat-sifat fisik dapat dikendalikan dengan cermat. Struktur
akhir hasil temper baja yang dikeraskan disebut martensit temper.
5.5

Anil

Tujuan utama proses aril adalah pelunakan sehingga baja yang keras
dapat dikerjakan melaluui pemesinan atau pengerjaan ding in. Hat ini
dilaksanakan den-an memanaskannya sedikit di atas suhu kritis Ac 3 ,
dibiarkan sampai suhu merata dan disusul dengan pendinginan secara pelan pelan sambil dijaga agar suhu dibagian luar dain dalam kira -kira sama.
Bila logam yang telah dikeraskan kemudian dipanaskan di atas
daerah laitis, struktur kembali menjadi austenit dan perdinginan pelan -pelan
memungkinkan terjadinya transformasi dari austenit menjadi struktur yang
lebih tunak. Perlu dicatat bahwa suhu anil untuk baja hipereutektoid harus
lebih rendah, yaitu di sekitas garis Ac,. Bila suhu melampaui garis Acm
akan terjadi pengendapan butir-butir yang sementit keras. Martensit akan
berubah seluruhnya menjadi perlit bila dipanaskan di atas daerah kritis
bawah, disusul dengan pendinginana secara pelan-pelan. Sementit bebas
yang terdapat dalam baja tidak akan terpengaruh oleh perlakuan panas ini.
Suhu pemanasan proses anil tergantung pada komposisi, sedang
untuk ba}a karbon dapat dilihat pada diagram besi - karbida besi (gambar
7.2). Laju pemanasan ditentukan oleh oleh bentuk dan variasi uk~uran benda
dan harus diusahakan agar suhu merata. Bila suhu anil telah merata, baja
didiamkan beberapa lama (sekitar 45 menit untuk ketebalan 25 mm pada
penampang yang paling besar). Agar kekerasan minimal dan keuletan
maksimal, laju pendinginan harus lambat. Untuk ini dapat dilakukan
pendinginan dalam dapur.
.
Pada proses anil, makin tinggi kadar karbon makin lambat laju
pendinginannya.
5.6

Normalisasi dan Speroidisasi

Proses normalisasi terdiri dari pemanasan baja 10 - 40 °C di atas daerah
kritis atas disusul dengan pendinginan udara. Proses ini biasanya diterapkan
pada baja karbon rendah dan sedang atau baja paduan agar setruktur butiran
lebih merata. Proses ini juga untuk menghilangkan tegangan dalam atau untuk
memperoleh sifat-sifat yang diinginkan. Umumnya setelah digiling atau dicor,
baja mengalami proses normalisasi.
Proses speroidisasi adalah proses perlakuan panas yang menghasilkan
struktur dengan sementit berbentuk speroidal. Baja dipanaskan pelan-pelan
sampai mencapai suhu sedikit di ba , wah daeran kritis dan dibiarkan untuk
beberapa waktu.Hasil yang samaa diperoleh dengan pemanasan dan pendinginan
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berulang di atas dan di bawah daerah Ac 1 . Sementit yang bulat meningkatkan
kemampuan pemesinan baja. Perlakuan panas ini biasa diterapkan pada baja
hipereutektoid yang memerlukan proses pemesinan.
5.7 Pengerasan permukaan
Termasuk proses pengerasan permukaan adalah proses: karburisasi ,
karbonitriding, cyaniding,nitriding, pengerasan induksi, pengerasan nyala dan
pengerasan endapan.
5.7.1. Proses Karburisasi
Karbunsasi aadalah proses pengerasan permukaan yang telah dikenal
orang sejak dulu. Best dipanaskan di atas suhu Ac 1 dalam ;Iingk - cngan vang
mzngandung karbon, baik dalam bentuk padat, caia atau gas. Besi pada suhu
sekitar suhu kritis mempunyai afinitas terhadap karbon. Karbon diabsorbsi
ke dalam logam membentuk larutan padat dengan besi dan lapisan luar
memilihi karbon kadar tinggi. Bila
dibiarkan lebih lama, karbon
rnernpunyai kesempatan untuk berdifusi ke bagian-bagian sebelah dalam.
Tebal Iapisan tergantung pada waktu d.an suhu perlakuan panas.
Dibedakan tiga macam karburisasi: karburisusi padat (puck
carburizing), karburisasl gas (gas carburizing) dan karburlsasi cair (Iiquid
carburizing).
Karburtsasi padat, termasuk cara yang sudah lama dikenal. Bahan
dimasukkan dalam kotak tertutup dan ruangan diisi dengan arang kay u atau
kokas. Proses memakan waktu cukup lama dan banyak diterapkan untuk
memperoieh lapisan antara 0,75 sampai 4 mm.
Karburisasi gas adalah proses karburisasi menggunakan gas alan
hidrokarbon atau propan (gas karbit). Cara ini unttik - karburisasi bagianbagian yang kecil, yang dapat dicelupkan langsung setelah pemanasan
dalam dapur. Hetebalan yang diperoleh antara 0,01 ,sampai 0,75 mm.
Pada karburisasi cair, baja dipanaskan di atas suhu Ac 1 , dalam
dapur garam cyanida sehingga Karbon dan sedikit - nitrogen dapat berdifusi
ke dalam lapisan luar. Proses ini mirip dengan proses cianiding, hanya
disini kulit luar mempunyai kadat karbon yang lebih tinggi dan kadar
nitrogen yang lebih rendah. Karburisasi cair dapat diguna.kan untuk
membentuk lapisan setebal 6,35 mm, meskipun umumnya lapisan tidak melebihi 0,64 mm. Cara ini baik dilakukan untuk pengerasan permukaan
benda berukuran kecil dan sedang.
Baja karbon rendah dengan kadar C =0,15 % umumnya dikeraskan
melalui proses pencelupan. Selama proses karburisasi kadar karbon lapisan
luar dapat ditingkatkan sampai 0,9 - 1,2 %; Baja dengan kadar karbon yang
berbeda dengan sendirinya memerlukan perlakuan panas khusus,
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mengingat adanya perbedaan suhu kritis pada lapisan -lapisan yang
berbeda.

5.7.2.

Proses karbonitriding
Karbonitriding, sianiding kering atau nikarbing adalah suatu
proses pengerasan permukaan dimana baja dipanaskan di atas suhu kritis di
dalam lingkungan gas dan terjadi penyerapan karbon dan nitrogen. Dapat
digunakan gas amonia atau gas yang kaya akan karbon. Lapisan keras yang
tahan aus mempunyai ketebalan antara 0,08 sampai 0,75 mm.
Keuntungan proses karbonitndirg adalah bahwa kemampuan
pengerasan lapisan luar meningkat bila ditambahkan nitrogen sehingga dapat
dimanfaatkan untuk baja yang relatif murah.
5.7.3.

Proses Cyaniding

Cyaniding, disebut juga karbonitriding cair merupakan proses dimana
terjadi absorbsi karbon dan nitrogen untuk memperoleh permukaan yang keras
pada baja karbor rendah yang sulit dikeraskan.
Baja yang dikeraskan dimasukkan ke dalam dapur yang mengandung
garam cyanida natrium, suhu pemanasan sedikit di atas daerah Ac 1 .Lama
permanasan tergantung pada permukaan yang akan dikeraskan. Untuk
mendapatkan permukaan yang keras, benda kemudian dicelupkan d.alam air
atau minyak. Tebal lapisan antara 0,10 sampai 0,40 mm. Cyaniding terutama
diterapkan untuk perlakuan panas benda berukuran kecil.
5.7.4.

Proses Nitriding

Nitriding adalah proses pengerasan permukaan dimana digunakan
bahan dan suhu pemanasan yang berlainan.Logam dipanaskan sampai sekitar
510 ° C di dalam Iingkungan gas amoniak untuk beberapa waktu . Nitrogen yang diserap oleh
logam akan membentuk nitrida keras yang tersebar merata pada permukaan logam. Untuk proses ini telah
sejenis logam paduan khusus. Aluminium sebayak 1 – 1,5 % berkombinasi dengan gas membentuk partikel
yang stabil dan keras. Suhu pemanasan berkisar antara 495-565 ° C
Pada nitriding cair digunakan gararn cyanida cair sedang, suhunya
dipertahankan di bawah daerah transformasi. Penyerapan nitrogen lebih mudah
sedang karbon yang menyerap lebih sedikit dibandingkan dengan prosses
cyaniding atau karburisasi. Dapat dicapai ketebalan antara 0,03 sampai 0,30
mm.
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Proses nitriding menghasilkan ,permukaan yang sangat keras dengan
kekerasan a.ntara 900 sampai I100 Brineil. Baja nitriding karena pengaruh
unsur padua.n tertentu lebih kuat dibanding baja biasa dan lebih mudah proses
perlakuan panasnya.
Perlakuan nitriding tidak rnempengaruhi struk-tur dan sifat-sifat bagian
dalam karena tidak memeriuk-an pencelupan, sedang kemungkinan terjadinya
distorsi, retak atau perubahan lainnya kecil sekali. Permukaan luar tahan korosi,
khususnva dalam air, kabut air garam, alkali, minyak kasar atau gas alam.
5.7.5.

Proses Pengerasan Induksi

Penggunaan arus induksi dalam industri semakin berkembang.
Termasuk kedalamnya penggunaan arus listrik untuk pencairan Iogam,
pengerasan dan perlakuan panas seperti pemanasan permukaan untuk
penempaan;pemanasan untuk sinter, brazing dan lainnya.
Arus bolak balik berfrekuensi tinggi berasal dari pembangklt tenaga
listrik, konverter merkuri, oscilator spark atau oscilaror tabung: Frekuensi yang
digunakan umumnya tidak melebihi 500.000 Hz. Untuk benda tipis umumnya
digunakan frekuensi tinggi sedang untuk benda tebal atau berukuran sedang
digunakan arus dengan frekuensi rendah.
Pemanasan induksi memberikan hasil yang cukup baik pada pengerasan
permukaan poros engkol dan permukaan sejenis yang harus tahan aus. Berbeda
dengan pengerasan biasa, disini susunan kimia baja tidak berubah karena
pemanasan berlangsung sangat cepat dan pencelupan permukaan tidak
berpengaruh atas bagian dalamnya. Pengerasan yang diperoleh melalui
pengerasan induksi sama dengan pemanasan biasa dan tergantung pada kadar
karbon.
Blok induksi yang berfungsi sebagai kumparan primer transformator
ditempat.kan disekeliling benda yang akan dipanaskan. Arus berfrekuensi tinggi
yang mengalir melalui blok ini akan meninbulkan arus induksi pada permukaan
benda. Blok induktor yang mengelilingi permukaan yang dipanaskan
dihubungkan dengan saluran air yang berlubang lubang halus. Setelah baja
dipanaskan sampai suhu yang diperlukan, air disemprotkan sehingga terjadi
proses pencelupan.
Keuntungan metode ini adalah kecepatan pemanasan yang tinnggi.
Untuk memanaskan baja sampai kedalaman 3,2 milimeter hanya diperlukan
beberapa detik saja. Waktu pemanasan tergantung dari frekuensi, daya listrik
dan ketebalan pengerasan yang diinginkan. Biaya investasi yang inginkan bisa
diimbangi dengan biaya operasi yang rendah. Dengan metode ini,baja karbon
sedang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan alay peralatan sederhana, sehingga
dapat dihindari penggunaan baja paduan yang mahal harganya.
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5.7.6.

Proses Pengerasan Nyala
Dasar pengelasan nyala sama dengan pengerasan induksi yaitu
permanasan yang cepat disusul dengan pencelupan permukaan. Tebal lapisan
yang mengeras tergantung pada kemampuan pengerasan bahan, karena selama
proses pengerasan tidak ada penambahan unsur unsur lainnya.
Pemanasan dilakukan dengan nyala oksi asetilen yang dibiarkan
memanasi permukaan logarn sampai suhu kritis. Pada alat pemanas juga
dipasang pula saluran aliran air pendingin sehingga secera setelah suhu kr itis
tercapai, permukaan Iangsung disemprot dengan air. Bila dikendalikan dengan
baik maka bagian dalam tidah terpengaruh. Ketebalan Iapisan yang mengeras
tergantung dari wa ktu pemanasan dan suhu nyala.
Proses pengerasan nyala dapat dilakukan dalam dua cara:
pengerasan stasioner dan pengerasan progresif.
Pada pengerasan stasioner, baik nyala maupun benda yang akan
dikeraskan berada dalam k -eadaan diam: Pengerasan bersifat setempat.
Pada pengerasan progresif, nyala dan benda yang akan dikeraskan
bergerak satu sama lainnya. ketika nyala bergerak, benda segera didinginkan.
Benda dapat juga berputar sambil dipanask -an. Bila benda telah mencapai suhu
yang diinginkan, ketika benda berputar dicelupkan. Pengerasan progresif ini
biasanya diterapkan pada benda herja yang kecil dengan wak -tu pemanasan yang
singkat; Sambil benda berputar, nyala dapat digerakkan pada arah poros
perputaran.
Proses pengerasan nyala menghasilkan permukaan yang keras dengan
inti yang ulet. Benda-benda berukuran besar dapat dikeraskan tanpa
memanaskan seluruh permu.kaan benda: Tebal lapisan yang dikeraskan dapat
dihendalikan dengan baik,. permukaan bebas kerak dan peralatan mudah
dipindahkan.

5.7.7.

Proses Pengerasan Endapan
Pengerasan endapan hanya dapat dlterapkan pada logam paduan dimana
daya larut suatu komponan brkurang dengan turunnya suhu.
Paduan dipanaskan untuk beberapa waktu sehingga terbentuk paduan
yang homogen, kemudian didinginkan dengan cepat sampai suhu ruang. Paduan
masih berupa larutan padat yang l e w a t jenuh - suatu keadaan yang tidak
stabil. Paduan bersifat lunak namun karena berada pada keadaan tidak stabil,
akan mulai mengendap bila dibiarkan pada suhu ruang. Proses ini disebut proses
pengerasan sepuh alamiah (natural aging).
Proses pengerasan sepuh buatan (artificial aging) agak berbeda
dengan proses sepuh alamiah. Pada proses pengerasan sepuh buatan, paduan
dipanaskan pada suhu tertentu sehingga, proses pengendapan dipercepat. Makin
tinggi suhu, makin cepat proses pengendapan dan kekerasan akan bertambah.
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Berbagai paduan dapat mengalami pengerasan sepuh. Syarat pokok yang
harus dipenuhi adalah bahwa daya larut harus berkurang, dengan menurunnya
suhu, sehingga dapat terbentuk larutan padat lewat jenuh.
Paduan Al, Cu, Ni dan Mg dapat dikeraskan melalui proses pengerasan
endapan,
juga baja tahan karat (stainless steel).

5.8.

Soal-Soal Latihan
Soal Uraian
1. Jelaskan hal – hal yang dihasilkan dengan dilakukannya perlakuan panas!..
2. Berikan 2 contoh proses perubahan sifat fisis material yang dijumpai dalam
pembuatan kapal..
3. Untuk menetapkan suhu kritis dalam proses hardening suatu logam, perlu
terlebih dahulu diketahui kandungan karbon dalam logam. Bagaimana cara
mengetahui kadar karbon dalam logam. Bagaimana cara mengetahui kadar
karbon dalam logam bila tidak ada data!.
4. Jelaskan titik titik trasformasi yang terdapat pada kurva besi karbida.
5. Bagaimana cara untuk menentukan bahan yang tepat untuk memilih bahan
logam untuk keperluan pelat kapa!.
Soal Pilihan Tunggal
Petunjuk : Beri tanda pada huruf “S” bila pernyataan berikut adalah salah dan
Beri tanda lingkaran pada huruf “B” bila pernyataan berikut adalah benar.

1.

S–B

Berikut ini adalah termasuk proses pengerasa permukaan kecuali
pengerasan endapan.
2. S –B Tujuan proses anil adalah pelunakan baja sehingga mampu
dikerjakan tanpa menggunakan mesin.
3. S – B Proses penyelesaian permukaan dibagi menjadi tiga proses yaitu
proses pengikisan logam, proses polis, dan proses pelapisan
logam.
4. S – B Perubahan alotropik adalah perubahan yang mampu balik atau
reversible pada struktur atom suatu logam.
5. S – B Melalui perlakuan panas yang tepat dapat dihasilkan permukaan
bahan yang keras disekeliling inti yang ulet.
6. S – B Kekerasan yang dapat dicapai pada proses perlakuan panas
tergantung pada laju pendinginan, kadar karbon dan ukuran
benda.
7. S – B Termasuk dalam proses pengerasan permukaan antara lain adalah :
proses temper, proses karburasi, proses anil dan proses nitriding.
8. S – B Pengklasifikasian proses produksi ada dua macam yaitu proses
untuk mengubah bahan dan proses untuk mengubah sifat fisis.
9. S – B Pengerasan adalah proses pemanasan baja sampai suhu di daerah
atau di atas daerah kritis disusul dengan pendinginan yang cepat.
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10. S – B Pada setiap operasi perlakuan panas, laju pemanasan merupakan
faktor yang penting.

Soal Pilihan Ganda
Petunjuk : Pilihlah jawaban dan cantumkan pada lingkaran yang tersedia :
A. – bila pernyataan a dan c benar.
B. – bila pernyataan b dan d benar.
C. – bila pernyataan a,b dan c benar.
D. - bila semua pernyataan adalah benar.
1.

2.

3.

4.

Termasuk proses pengerasan permukaan adalah :
Jawaban a. Perlakuan panas
a. . Karburisasi
b. Pengerjaan dingin
c. pengerasan endapan
d. Benturan peluru (shot peening)
Dibedakan tiga macam karburisasi antara lain:
Jawaban
a. Puck carburizing
b. solid carburizing
c. gas carburizing
d. carbon carburizing
Sifat teknik utama suatu logam adalah:
Jawaban
a. Kekuatan tekan/tarik
b. Modulus elastisitas
c. Kekerasan
d. Kekuatan torsi
melalui perlakuan panas yang tepat:
Jawaban
a. Tegangan dalam dapat dihilangkan
b. Dapat dihasilkan permukaan bahan yang keras
c. Ukuran butir dapat diperbesar/diperkecil
d. Ketangguhan bahan dapat ditingkatkan.
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BAB VI
PENGELASAN
6.I. Pegertian Umum
Pengelasan adalah suatu proses penyambungan logam dimana logam
menjadi satu akibat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan. Dapat juga
didefinisikan sebagai ikatan metalurgi yang ditimbulkan oleh gaya tarik
menarik antar logam. Sebelum atom-atom membentuk ikatan, permukaan yang
akan menjadi satu perlu terlebih dahulu bebas dari gas atau oksida -oksida. Bila
dua permukaan yang rata dan bersih ditekan, beberapa kristal akan tertekan dan
bersinggungan. Bila tekanan diperbesar, daerah persinggunngan. Bila tekanan
diperbesar, daerah persinggungan akan bertambah luas. Lapisan oksida yang
rapuh akan pecah, logam mengalami deformasi plastik. Batas antara permukaan
dua kristal dapat menyatu dan terjadilah sambungan. Proses ini disebut
pengelasan dingin.
Bila disamping tekanan, permukaan tadi juga dipanaskan, kedua
permukaan akan melebur dan terjadilah sambungan las.Semakin tinggi suhu
keuletan logam induk bertambah dan difusi atom akan bertambah cepat. Bahan
bukan logam pada batas permukaan akan melunak dan selanjutnya akan pecah
atau hancur tertekan oleh perubahan plastic logam induk.
Sambungan dibawah pengaruh panas dan tekanan lebih efisien, namun
kekuatannya ditentukan oleh ikatan antar atom.
Berbagai proses pengelasan telah dikembangkan, tergantung pada cara
pemanasan dan peralatan yang digunakan.
6.2 Klasifikasi Proses Pengelasan
Secara umum proses pengelasan dapat diklasifikasikan ke dalam 13
kelompok proses ;
a. Pengelasan patri
h.Pengelasan laser
c. Pengelasan tempa
i. Pengelasan gesekan
d. Pengelasan gas
j.Pengelasan termit
e. Pengelasan tahanan
k.Pengelasan alir
f. Pengelasan induksi
l.Pengelasan dingin
g. Pengelasan busur
m.Pengelasan letup
h. Berkas elektron
Masing-masing kelompok pengelasan dibagi dalam beberapa jenis
pengelasan. Dalam industri perkapalan banyak digunakan pengelasan gas dan
pengelasan busur.
Pengelasan gas terdiri dari:
- Pengelasan udara-asetilen
- Pengelasan oksiasetilen
- Pengelasan Oksihidrogen
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- Pengelasan Tekanan
* Pengelasan busur listrik terdiri dari:
- Pengelasan busur menggunakan eiektrode karbon:
- Elektode terlindung
- Elektrode tak terlindung
- Pengelasan busur menggunakan eiektrode logam:
- Elektode terlindung yang terbagi menjadi :
- Pengelasan busur terlindung
- Pengelasan titik busur
- Pengelasan hidrogen atom
- Pengelasan gas inert
- Pengelasan busur terendam
- Pengelasan lantak
- Pengelasan terak elektro
- Elektode tak terlindung yang terbagi menjadi :
- Pengelasan logam polos
- Pengelasan lantak
Beberapa proses pergelasan memerlukan pemukulan, pengerolan atau
penekanan untuk menyatukan Iogamnya. Proses lain melelehkan logam dan
tidak memerlukan tekanan. Pada proses yang melibatkan tekanan memerlukan
penekanan umumnya permukaan logam yang akan disambung memerlukan
pemanasan supaya terjadi kohesi. Suhu pemanasan masih di bawah titik cair,
namun bila logam rnulai mencair, lagam cair harus dilokaIisir.. Kebanyikan
sambungan las terjadi pada , suhu cair dan memerlukan penambahan bahan
(filler). Sambunaan Ias dapat juga dibuat dengan menuangkan Iogam cair di
antara dua kepingan logam yang akan disambung.
Permurkaan yang bersih akan menghasilkan sambungan las yang jauh
lebih kuat, oksida permukaan harus dibuang karena dapat saja terperangkap
dalam logam yang sedang , membeku. Sering kali digunakan fluks yang dapat
melarutkan oksida dalam terak yang kemudian mengambang di atas logam cair
dan melindungi logam dari kontaminasi udara.
Pada pengelasan busur listrik, elek~troda diselubungi dengan fluks.
Pada pengelasan gas, tempa atau busur rendam diperguna.kan fluks dalam
bentuk serbuk. Pada proses pengelasan Iainnya, di sekitar tempat las diadakan
lingkungan bukan oksidasi. Peristiwa oksidasi mungkin terjadi dengan cepat
pada suhu tinggi. Oleh sebab itu faktor kecepatan perlu diperhatikan pada
proses pengelasan.

6.3 Beberapa Proses Penyambungan Logam
Secara umum, teknologi proses panyambungan logam dapat
dikelompokkkan menjadi: proses. penyolderan, proses.pematrian, proses
pengelingan dan proses pengelasan. Penyolderan dan pematrian merupakan
proses penyambungan yang tidak memerlukan kekuatan seperti penyambungan
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komponen- komponen listrik dan bagian-bagian kecil lainnya. Pengelingan dan
pengelasan untuk penyambungan 1ogam yang memerlukan kekuatan atau
komponen-komponen yang berukuran relatif besar.
Untuk selanjutnya teknologi proses penyambungan logam akan lebih
difokuskan pada proses penyambungan pengelasan yang banyak dijumpai dalam
industri perkapalan.
6.3.1. Sambungan Pengelasan
Agar sambungan las cukup kuat, maka sambungan tersebut harus
dirancang sesuai dengan penggunaannya. Pada gambar 3:4 ditunjukkan
beberapa jenis sambungan las.
Sambungan-sambungan tersebut masih dibagi lagi berdasar ketebalan,
atau ukuran logam yang akan disambung. Misal, sambungan tumpul dapat
dibagi lagi dalam beberapa jenis sambungan tumpul sesuai dengan ketebalan
bahan yang akan disambung. Sambungan untuk las tempa berbeda dalam cara-cara persiapannya, sehingga tidak serupa dengan sambungan yang telah
digambarkan tadi. Sambugan tumpang dan las tumpul biasanya digunakan pada
pengelasan resistensi yang memerlukan persiapan yang lebih teliti dan
permukaan yang lebih bersih dibanding dengan proses-proses lainnya. Untuk
pengelasan gas dan pengelasan busur digunakan bentuk sambungan yang sama.
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Gambar (22)
Jenis sambungan las. A, Sambungan tumpul, B. Sambungan tumpul dengan alur
V tunggal• C Sambungan tumpul dengan alur V ganda (untuk pelat tebal). d.
Sambungan tumpul dengan alur U (untuk coran tabal), L. Sambungan tekuk
(untuk I o g a m t i p i s ) , l : Sambungan tumpul dengan pita lapis. G. Sambungan
tumpang dengan las sudut tungga1 atau ganda). H, Sambungan tumpul tekuk
tunggal atau ganda. 1. Sambungan tumpul T, j. Sambungan sisi (untuk pelat
tipis) Sambungan sudut (pelal tipis). l. Sambungan sumbat.
6.3.2. Proses Pengelasan Tempa
Merupakan proses penyambungan tertua yang dikenal manusia. Proses
terdiri dari pemanasan logam yang selanjutnya ditempa (dipukul) sehingga
terjadi penyambungan logam. Pemanasan dilakukan di dapur kokas (banyak
dilakukan), atau di dapur minyak dan dapur gas. Pengelasan tempa
menggunakan tangan banyak dilakukan untuk penyambungan benda-benda
kecil. Sebelum disambung Kedua ujung. dibentuk terlebih dahulu sedemikian
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sehingga bisa disambungkan. Proses penempaan dimulai dari bagian tengah
menuju ke sisi sehingga oksida atau kotoran-kotoran lainnya akan tertekan ke
luar (disebut proses scarfing).
Baja karbon tendah dan besi tempa cocok untuk proses ini karena
memiliki suhu pengelasan yang besar (lambat menjadi dingin). Makin
meningkat kadar karbon suatu logam, daerah pengelasan makin berkurang.
6.3.3. Proses Pengelasan dengan Gas
Kelompok ini mencakup semua proses pengelasan dimana digunakan
campuran gas sebagai sumber panas. Jenis gas yang lazim digunakan adalah gas
alam, asetilen dan hidrogen yang dicampur dengan oksigen. Pengelasan
oksihidrogen dengan suhu maksimum dapat mencapai 1984 ° C
Merupakan Proses pengelasan gas pertama yang digunakan secara komersial.
Hidrogen dihasilkan dari proses elektrolisa air atau dengan mengalir uap di atas
kokas.
6.3.4. Proses Pengelasan dengan Nyala Oksiasetilen
Dalam proses ini menggunakan nyala gas Campuran oksigen dan asetilen
untuk memanaskan logam sampai mencapai titik cair logarn induk. Pengelaan
dapat dilakukan dengan atau tanpa logam pengisi.
Oksigen berasal dari proses elektrolisa atau pencairan udara. Oksigen
komersial berasal dari proses pencairan udara, dimana oksigen dipisahkan dari
nitrogen. Oksigen disimpan dalam tabung baja dengan tekanan kerja 1 4 M p a
Iihat gambar (23)
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Gambar (23) Silinder dan katup pengatur tekanan untuk pengelasan oksiasetilen
G a s a s e t i l e n ( C 2 H 2 ) dihasilkan meialui reaksi kimia antara
kalsium karbida dengan a i r d a l a m suatu alat yang disebut generator
asetilen. Gelembung-gelembung gas asetilen naik dan endapan yang terjadi
adalah kapur tohor. Reaksi kimia yang terjadi adalah:
CaC, + 2H,0 = Ca(OH) 2 = Ca(OH) 2 +
C2 H2
Natrium
karbida

air

kapur tohor
.

gas
asetilen

Di bawah ini tampak skema nyala las oksiasetilen berikut sambungan gasnya
gambar (24)
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Gambar (24) Skema nyala las oksiasetilen dan cadangan gasnya.
Sifat nyala dapat diatur melalui pengaturan perbandingan tertentu antara
campuran gas oksigen, dan asetilen. Tiga sifat pokok nyala yang dapat diperoleh
adalah: nvala bersifat reduksi, netral dan oksigen.
Nyala Netral diperlihatkan pada gambar 8.7 yang umumnya digunakan
pada pekerjaan pengelasan dan pemotongan. Kerucut nyala bagian dalam pada
ujung nyala memerlukan perbandingan oksigen, dengan asetilen sebesar kira –
kira 1 : I dan skema hasil reaksinya seperti tertera pada gambar. Kerucut ini
dikelilingi oleh selubung nyala luar yang berwarna kebiru-biruan. Oksigen yang
diperlukan nyala ini berasal dari udara. Suhu maksimum antara 3300-3500 ° C
tercapai pada ujung nyala kerucut.

Gambar (25) Nyala netral dam suhu yang dapat dicapai pada ujung pembakar
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Bila terdapat kelebihan asetilen, nyala akan berubah. Akan dijumpai
tiga daerah dan bukannya dua. Di antara kerucut yang menyala dan selubung
luar akan terdapat kerucut antara tinang benvarna keputih-putihan., yang
panjangnya ditentukan oleh banyaknva asetilen yang berlebihan. Nyala ini
yang disebut nyala reduksi atau nyala karburasi digunakan dalam pengelasan
logam monei, nikel, berbagai jenis baja dan bermacam-macam bahan
pengerasan permukaan logam nonferrous.
Bila nyala diatur sedemikian sehingga memberikan kelebihan oksigen
akan diperoleh nyala yang mirip dengan nyala netral, hanya kerucut nyala
bagian dalam lebih pendek dan selubung luar lebih jelas warnanya, Nyala
yang bersifat oksidasi ini hasus digunakan dalam pengelasan fusion dari
kuningan dan perunggu serta tidak dianjurkan untuk pengelasan lainnya.
Kegunaan dan keuntungan pengelasan oksiasetilen sangat banyak,
peralatan reiatf murah da.n tidak banyak memtrlukan biaya pemeliharaan.
Peralatan mudah dibawa dan dapat digunakan di luar maupun di dalam
bengkel. Dengan teknik pengelasan yang tepat, hampir semua jenis logam
dapat dilas dengan oksiasitelen. Peralatan pengelasan oksiasetilen dapat juga
digunakan untuk pemotongan logam.
6.3.5. Pemotongan Nyala Oksiasetilen
Pemotongan logam dengan nyala merupakan salah satu proses produksi
yang penting. Nyala untuk pemotongan berbeda dengan nyala untuk pengelasan.
Karena di sekitar lubang utama yang dialiri oksigen murni terdapat beberapa
lubang kecil untuk nyala pemanas mula. Nyala pemanas mula sama dengan
nyala Ias dan berfungsi untuk memanaskan baja sebelum proses permotongan
dilaksanakan.
Prinsip dasar prases pematongan nyala adalah sifat afinitas oksigen
terhadap besi dan baja. Pada suhu biasa, reaksi ini berjalan lambat. Akan tetapi
dengan naiknya suhu, reaksi berlangsung lebih cepat dan terbentuklah lapisan,
okida. Bila baja mencapai suhu pijar merah kemudian dialiri pancaran oksigen
murni pada permukaannya , reaksi berlangsung seketika dan baja terbakar
berubah menjadi oksida besi.
Diperlukan sekitar 0,00225 m3 oksigen untuk rnen oksidasi 1 cm 3 besi.
pemotongan nyala aksiasetilen bisa mencapai ketebalan besi atau baja 760 mm.
Proses pemotongan nyala oksiasetilen dapat juga digunakan untuk pematongan
1ogam di bawah permukaan air. Untuk itu a1at potong dilengkapi tiga slang satu
untuk gas pemanas mula, sebuah lagi untuk oksigen dan sebuah lagi untuk
udara bertekanan. Udara bertekanan digunakan untuk menciptakan
gelembung udara di sekitar ujung nyala sehingga air di sekitar ujung
nyala terhalau dan nyala gas bisa berlang sung secara stabil. Biasanya gas
hidrogen digunakan sebagai pemanas mula karena gas asetilen tidak
aman untuk digunakan pada tekanan tinggi akibat kedalaman air.
Disamping cara pemotongan secara manual, telah dikembangkan berbagai
alat potong mekanis dan mesin potong otomatis sehingga dapat
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melaksanakan pemotongan mengikuti berbagai pola potong. Pada gambar
8.9 ditunjukkan skema mesin potong otomatis yang dilengkapi dengan
alat pencacah atau alat kontrol untuk mengatur gerakan nyala sesuai
dengan pola potong yang dikehendaki.

Gambar (26) Gambar skematis mesin pemotong dengan nyala oksiasetilen.
Proses kontrol yang paling sederhana diatur dengan tangan
sesuai pola potong yang dikehendaki. Biasanya mesin potong diatur
secara elektris mengikuti pola baja tertentu sedangkan kecepatan
gerak dapat diatur secara tepat. Alat kontrol yang lebih maju adalah
mata elektrik yang dapat mengindera garis -garis gambar sehingga
pola logam tidak diperlukan lagi.
Pemotongan nyala menggunakan kontrol numerik (numeri cal
control cutting-NC cutting) dapat melaksanakan pemotongan dengan
ketelitian yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan efisiensi
proses pemotongan. Program pemotongan meliputi semua fungsi
mesin potong, termasuk pengendalian kecepatan, pemanasan mul a,
urutan pemotongan, pengaturan tinggi nyala dan gerakan dari
pemotongan yang satu ke pemotongan berikutnya. Operasi -operasi
ini disalin dalam bahasa kontrol dari bagan -bagan sederhana,
dimasukkan dalam disket. Modifikasi tertentu memungkinkan
pemotongan dengan busur plasma.
Adanya cara pemotongan oksiasetilen menjadikan bentuk
yang semula memerlukan penempaan atau pengecoran dapat
dikerjakan dengan proses pemotongan. Mesin potong nyala yang
dapat menggantikan operasi mesin yang tidak memerlukan ketelitia n
banyak digunakan dalam industri perkapalan, industri konstruksi,
pekerjaan pemeliharaan dan pembuatan berbagai benda dari
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lembaran pelat baja. Besi cor paduan bukan besi dan paduan dengan
kadar mangan yang tinggi sukar dipotong dengan proses ini.
6.3.6. Las Resistensi Listrik
Pada proses ini arus listrik yang cukup besar dialirkan melalui logam
sehingga menimbulkan panas pada sambungan, dan di bawah pengaruh tekanan
terbentuklah sambungan las.
Las resistensi listrik merupakan proses penyambungan lembaran logam tipis.
Biasanya perlatan hanya cocok untuk satu jenis penyambungan las. Pada proses ini
sambungan mengalami tekanan selama proses pemanasan yang diatur dengan
cermat sedang prosesnya sendiri berlangsung sangat cepat. Hampir semua jenis
logam dapat dilas dengan las resistensi listrik, kecuali beberapa logam seperti timah
putih, seng dan timbel agak sulit dilas.
Jumlah panas yang ditimbulkan dalam proses ini dapat dihitung dengan rumus
A²Ώt dimana A adalah kekuatan arus dalam ampere
Ώ adalah tahanan listrik antara elektrode yang digunakan dalam ohm
T adalah waktu dalam detik.
Besar arus pengelasan dibatasi oleh kemempuan transformator. Arus
sekunder ini diatur dengan mengatur jumlah lilitan dalam kumparan primer seperti
tampak pada gambar(26).

Gambar (26) Diagram alat las titik
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Untuk memperoleh sambungan las yang baik, ketiga variabel yaitu
arus, tahanan dan waktu perlu diperhatikan dan ditentukan secara cermat.
Besaran masing-masing variabel tergantung pada tebal, jenis bahan serta
ukuran benda yang dilas serta jenis eiektrode yang digunakan. Dari ketiga
variabel, faktor waktu adalah yang sangat menentukan hasil sambungan. Perlu
tenggang waktu antara saat sambungan las mulai dibentuk (tekanan diberikan),
arus mulai mengalir dan dibiarkan beberapa saat sampai sambungan las
terbentuk, arus dihentikan namun tekanan tetap ada sampai sambungan las
menjadi dingin agar tidak terjadi busur antara elektrode dan sumbungan, baru
sambungan diangkat /dipindah.
Tekanan pada sambungan dapat berasal dan tenaga manusia, tekanan
mekanik, udara, pegas atau hidraulik.
Termasuk dalam proses perigelasan dengan resitensi listrik adalah: las
titik, las proyeksi, las kampuh, las tumpul, las nyala, las perkusi dan las induksi
(selanjutnya lihat buku referensi).
6.4. Las Busur
Pada las busur sambungan Ias terjadi karena panas yang ditimbulkan
oleh busur listrik yang terjadi antara benda kerja dau elektrode las. Elek -trode
atau logarn pengisi dipanaskan sampai mencair dan diendapkan pada
sambungan sehingga terjadi sambungan las.
P -roses las busur adalah sebagai berikut. Mula-mula terjadi kontak
antara elektrode dan benda kerja sehingga terjadi aliran arus listrik. Setelah itu,
dengan segera pisahkan elektrode dari benda kerja pada jarak tertentu sehingga
terbentuklah busur listrik. Energi listrik dirubah menjadi energi panas. Selama
busur terjadi, suhu dapat mencapai 5.500 ° C.
,
Arus searah maupun arus bolak balik dapat digunakan untuk las busur.
Untuk tujuan tertentu (las dalam ruangan kapal agar aman} lebih diutamakan
penggunaan arus searah. Alat las arus searah terdiri dari generator arus searah
atau ohmvormer (perubah arus bolak baik menjadi arus searah}, dengan
kharakteristik tertentu sehingga dapat menghasilkan busur yang stabil. Mesin
las arus searah dapat mencapai kemampuan 1000 amper dengan tegangan
terbuka 40 - 95 volt. Pada saat proses pengelasan berlangsung, tegangan busur
18 - 40 volt. Penggunaan mesin las arus searah dapat dilakukan dengan Polaritas
langsung yaitu bila elektrode dihubungkan dengan terminal negatif atau dengan
polaritas terbalik yaitu bila elektrode dihubungkan dengan terminal positif .
Berdasar jenis elektrodenya dibedakan Ias busur dengan elektrode
karbon dan las busur dengan elektrode logam.
6.4.1. Las busur Elektrode Karbon
Las busur. dengan elektrode karbon masih digunakan secara terbatas.
Dalam industri perkapalan digunakan dalam proses agouging yaitu proses
menghilangkan slak sebelum pengelasan dilaksanakan. Busur karbon
merupakan sumber panas dan busur ini digerakkan seperti pada proses
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pengelasan biasa. Bila diperlukan, dapat pula dipergunahan logann pengisi. Las
elektrode karbon merupakan las busur yang pertama dikembangkan.

6.4.2. Las Busur Elektrode Logam
Bila elektrade logam mengenai benda kerja kemudian ditarik dengan
cepat, ma.ka akan terjadi busur. Karena panas, ujung elektrode akan mencair
dan sebagian besar akan terkumpul di daerah cair. Sebagian kecil menguap dan
sebagian lagi tersebar sebagai percikan halus di sekitar lasan. Dengan
menggerakkan elektrode secara beraturan dan mempertahankan jarak tertentu
antara elektrode dengan benda yang dilas akan terbentuk busur yang merata,
electrode makin susut dan menjadi satu dengan logam induk membentuk
sambungan las.
Untuk pekerjaan las biasa seperti pada industri perkapalan dalam
rangka pembuatan badan kapal, hasil pengelasan menggunakan mesin 1as arus
searah dan arus bolak balik tidak jauh berbeda. tetapi polaritas pengelasan
menggunakan mesin las arus searah sangat berpengaruh terhadap mutu
pengelasan.
Mesin las arus bolak balik terdiri dan transformator statis dan tidak
mempuryai bagian yang bergerak, efisiensi tinggi, kehilangan energi sewak tu
tanpa beban dapat diabaikan, biaya pemeliharaan dan harga pembelian relatif
rendah. Berdasar spesifikasi NEMA (National Electrical Manufacturer
Associatian), mesin Ias arus bolak- balik dibuat dalam 6 kapasitas: 150, 200,
300, 500, 750 dan 1000 Amper.
Umumnya logam bukan besi dan berbagai paduan lainnya tidak dapat
dilas dengn mesin las arus bolak balik karena elektrode yang ada tidak
dikembangkan untuk hal tersebut.
Kecepatan pengelasan dan keserbagunaan mesin las arus bolak balik
dan arus searah relatif sama. Namun untuk mengelas pelat yang tebal dimana
digunakan elektrode las berdiameter besar, Ias arus bolak balik lebih cepat.
Mein las arus searah dapat digunakan untuk berbagai jenis elektroda baik
karbon maupun logarn. Hal ini mungkin terjadi karena polaritas pengelasan bisa
diganti ganti sesuai dengan elektrode yang digunakan. Pada mesin las arus bolak
balik polaritas berubah setiap saat. Oleh sebab itu harus dipilih elektrode yang
dapat beroperasi pada dua polaritas tersebut. Mesin las arus bolak balik
beroperasi pada tegangan yang lebih tinggi oleh sebab itu bahaya terkena
tegangan lebih tinggi bila dibanding dengan mesin las arus searah.
6 . 4 . 3 . Elektrode Las Logam
Dikenal 3 jenis elektrode las logam: elektrode polos, elektrode fluks dan
elektode berlapis tebal. Elektrode polos terbatas penggunaannya yaitu terbatas
untuk besi tempa dan baja lunak. Biasanya digunakan polaritas langsung.
..
Mutu lasan dapat ditingkatkan dengan memberikan lapisan fluks yang
tipis pada kawat las. Fluks membantu melarutkan dan mencegah terjadinya
oksida yang tidak diinginkan.
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Kawat las berlapis tebal merupakan jenis elektrode yang paling banyak
digunakan (95 %) pada berbagai proses pengelasan komersial.
Pada gambar (27) diperlihatkan skema penggunaan kawat las berlapis.
Lapisan membentuk selubung gas di sekeliling busur yang berfungsi untuk
mencegah terjadinya oksida atau nitrida logam. Selain itu, lapisan slag
membentuk lapisan pelindung pada benda kerja. Dengan demikian, selama
proses, pengelasan, pemukaan benda terlindung dari proses oksidasi.

Gambar (27) Diagram skema nyala busur
6.4.4. Lapisan Pembungkus Elektrode Las Logam
Elektrode yang dilapisi terak dan fluks digunakan pada pengelasan
logam dan paduan bukan besi. Beberapa unsur paduan tidak stabil dan bila tidak
di lindungi mudah teroksidasi. Adanya lapisan yang tebel juga memberi peluang
bagi penggunaan ukuran (diameter) elektrode yang lebih besar, arus listrik yang
lebih besar dan kecepatan pengelasan yang tinggi.
Fungsi lapisan pada elektrode logam adalah:
a. Membentuk lingkungan pelindung
b. Membentuk terak dengan sifat-sifat tertentu untuk melindungi logam cair
c. Memungkiakan posisi pengelasan atas kepala dan vertikal
d. Menstabilkan busur
e. Menambah unsur padua.n pada Iogam induk
f. Memurnikan logam secara metaluragi
g. Mengurangi percikan logam pengisi
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h.
i.
j.
k.
l.
m.

Meningkatkan efisiensi pengendapan
Menghilangkan aksida dan ketidakmurnian
Mempengaruhi kedalaman penetrasi busur
Mempengaruhi bentuk manik
Memperlambat kecepatan pendinginan sambungan las
Menambah logam las yang berasal dari serbuk logam lapisan pelindung
Fungsi tersebut diatas tidak berlaku umum, karena jenis lapisan elektrode
ditentukan oleh jenis pekerjaan pengelasan. Komposisi lapisan elektrode juga
menentukan polaritas elektrode.
Komposisi lapisan dapat dibagi atas bahan organik dan anorganik atau
campuran keduanya. lapisan anorganik dapat dibagi lagi dalam campuran fluks
dan campuran pembentuk terak. Unsur- unsur utama yang digunakan adalah
a. Unsur Fembentuk terak: SiO 2 , MnO 2 , dan Fe O 2 , AlO 3 kadang-kadang
b.
c.
d.
e.

digunakan tetapi menurunkan stabilitas busur.
Unsur yang meningkatkan sifat busur: Na 2 O, CaO, MgO dan TiO 2
Unsur deoksidasi: grafit, aluminium dan serbuk
kayu
Bahan pengikat: natrium silikat, kalium silikat dan asbes
Unsur paduan untuk meningkatkan kekuatan sambungan las: vanadium,
Sirkonium, sesium, kobalt, molibden, aluminium, nikel, mangan dan
tungsten.

6.4.5. Las busur Gas Dengan gas Mulia Sebagai Pelindung
Pada proses ini, sambungan terjadi oleh panas yang ditimbulkan oleh
busur antara elektroda logam dan benda verja yang dilindungi terhadap
pengaruh lingkungan oleh gas mulia seperti argon, helium; CO 2 atau campuran
gas Iainnya.Ada dua cara dalam proses ini:
a. Yang menggunakan elektroda wolfram dengan logam pengisi (TIG weldingtungsten inert gas).
b. Yang menggunakan elektrode terumpan (MIG welding-metal inert gas)
Keduanya dapat dilakukan secara manual atau otomatis dan
tidak
memerlukan ifluks atau lapisan kawat las untuk melindungi sambungan las.
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Gambar (28) .Diagram proses las busur wolfram gas mulia.
Skema TIG welding dapat digunakan arus bolak-balik atau arus searah,
tergantung pada jenis logam yang akan dilas. Arus searah denga polaritas langsung
digunakan untuk mengelas baja, besi cor, paduan tembaga dan baja tahan karat.
Polaritas terbalik jarang digunakan. Arus bolak-balik digunakan untuk aluminium,
magnesium, besi cor dan beberapa jenis logam lainnya. Las TIG umumnya dilakukan
dengan tangan.
Karena gas mulia untuk pelindung elektroda cukup mahal harganya, proses ini
sebaliknya digunakan untuk pengelasan lembaran pelat tipis.
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Garnbar (29) Diagram proses las busur logam gas (electrode terumpan)
Pada TIG welding dapat digunakan arus bolak balik atau arus,searah,
tergantung pada jenis logam yang akan dilas. a r u s searah dengan polaritas
langsung digunakan untuk mengelas: baja, besi , cor, paduan ternbaga dan baja tahan
karat. Polaritas terbalik jarang digunakan . Arus bolak- balik digunakan untuk
aluminiun, magnesium, besi cor dan beberapa jenis logam lainnya. Las TIG umumnya
dilakukan dengan tangan.
Karena gas mulia untuk pelindung elektroda cukup mahal harganya, proses
ini sebaiknya digunakan untuk pengelasan lembaran pelat yang tipis.
Pada MIG welding, antara benda kerja dan elektrode terumpan terdapat Las
pelindung. Logam pengisi yang berasal dari elektrode pindah mealui busur
terlindung. Efisiensinya lebih tinggi dan kecepatan pengelasan jauh lebih baik.
Logam mengendap dalam lingkugan yang mencegah terjadinya kontaminasi.
Pada proses ini, seperti terlihat pada gambar (29), kawat terumpan secara
kontinyu melalui ujung silinder yang dihubungkan dengan sumber arus.
Polaritas. terbalik (arus searah) membentuk busur yang stabil dan menghasilkan
panas maksimal. Cara ini umum diterapkan pada aluminium, magnesium,
tembaga dan baja Polaritas langsung dengan gas argon menghasilkan
pengumpanan yang tinggi akan tetapi busurnya kurang stabil dan banyak
percikan.Gas karbon dioksida(CO 2 ) sering digunakan pada pengelasan baja
karbon dan baja paduan rendah. Karena daya tembusnya tinggi, mutu lasan baik
dan kecepatan las juga tinggi. karena gas terurai menjadi karbon monooksida
(CO) dan oksigen (0,) pada suhu tinggi, biasanya terdapat fluks di dalam kawat
atau di luarnya.
Pengelasan elektrode terumpan biasanya dilakukan secara otomatik.
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6.4.6. Mesin Ias Busur Otomatik
Dalam industri perkapalan banyak dijumpai rnesin las elektrode
terumpan dan mesin las tomatis. Unit mesin dilegkapi dengan berbagai alat
kontrol yang mengumpan kawat secara otomatis dan menggerakkan kepala las
atau bendakerja dengan kecepatan yang beraturan. Ada sistim kontrol yang
dapat menyesualkan laju umpan elektrade dengan perubahan tegangan busur.
Bila tegangan bertambah, busur bertambah panjang , laju umpan bertambah.
Bila tegangan berkurang maka busur menjadi pendek dan laju umpan berkurang.
Tujuan utama adanya alat kontrol adalah adanya panjang busur yang merata.
Sistim kontrol yang lain lebih menitik beratkan pada pangaturan laju umpan
yang tetap. Hasi1 yang baik adalah panjang busur yang merata dan dapat
dicapai asalkan digunakan sumber dava dengan tegangan konstan. Eiekrtrode
dan logam lasan cair terlindung dari, oksida oleh gas argor, helium atau gas
karbon dioksida.
Pengelasan menggunakan mesin hanya akan memberikan keuntungan
ekonomis bila volume pekerjaan las cukup banyak. Biaya invesiasi cukup
tinggi. Alat peralatan harus sesuai dan setiap benda kerja mempunyai bentuk
dan ukuran yang sama. Kadang-kadang diperlukan jig atau alat pemegang
ainnya untuk menempatkan benda kerja dalam posisi yang tepat. Mesin las
otomatik mempunyai kecepatan las yang tinggi dan mutu hasil lasan yang
seragam.
6.4.7. Pengelasan Busur Rendam

Gambar (30) Skema pengelasan busur rendam

P ad a p ro a se s i ni lo g a m ca ir d i li nd u n g i o le h la p is a n fl u ks s el a ma
p ro se sp e n g ela s a n b er l a n g s u n g. Pada gambar (30) terlihat elektrode pejal
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yang diumpankan secara terus-menerus. Busur listrik tertutup oleh serbuk fluks
sepanjang alur las dimana proses pengelasan berlangsung didalamnya.
Panas yang ditimbulkan oleh busur mencairkan logam dan sekaligus
mencairkan sebagian dari serbuk fluks. Bahan ini terapung di atas logam cair,
membentuk selubung yang mencegah terjadinya percikan maupun oksidasi
merugikan. Setelah dingin terak membeku dan mudah dihilangkan sedang serbuk
fluk yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan lagi.
Proses ini hanya dapat digunakan untuk pengelasan datar, kadang-kadang
digunakan untuk mengelas sudut atau las lingkaran. Untuk mencegah tumpahnya
logam cair perlu dipasang landasan tembaga atau batu tahan api. Arus listrik yang
digunakan cukup tinggi antara 300 samapai 1000 ampere sehingga laju
pemindahan logam cukup besar dan kecepatan las cukup tinggi. Daya tembus
cukup tinggi sehingga pelat logam dapat dilas sekali jalan. Pelat tipis bisa dilas
secara langsung tanpa persiapan kampuh, sedang untuk pelat tebal perlu dibuatkan
persiapan kampuh las terlebih dahulu.
Pengelasan busur rendam dilakukan pada baja karbon dan baja panduan
atau logam bukan besi lainnya.

6.4.8. Pemotongan Dengan Busur Plasma
Pada api plasma, gas dipanaskan oleh busur wolfram hingga suhu
yang sangat tinggi, gas crionisir dan berubah menjadi penghantar listrik.
Gas dalam kondisi ini disebut plas ma. Api biasanya dirancang
sedemikian rupa sehingga gas mengalir ke busur melalui lubang halus.
Akibatnya suhu plasma naik dan konsentrasi energi pada daerah benda
kerja yang kecil menyebabkan benda mencair dengan cepat. Ketika aliran
gas meninggalkan nozel, gas ber kembang dengan cepat dan membawa
serta logam cair, sehingga proses pemotongan berjalan terus. Karena
panas yang timbul tidak tergantung pada reaksi kimia, api ini dapat
digunakan untuk memotong logam
Api yang menghasilkan plasma dapat dibedakan menjad i:
transfered plasma torch dan nontransfered plasma torch.
Pada api plasma yang tidak dapat ditransfer, sirkuit busur
dibentuk dalam api itu sendiri dan plasma dipr oyeksikan dari nozel. Api
semacam ini digunakan untuk menyemprotkan logam.
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Gambar (31) Skema perbandingan dua proses pemotong dengan busur
gas helium (non constricted transferred arc). B.
Pemotongan dengan busur plasma (transferred arc).
Api plasma yang ditransfer, yang digu nakan untuk memotong,
ditunjukkan pada gambar (31). Benda kerja menjadi anoda dan busur
terbentuk dalam pancar gas sampai ke benda ke rja. Intensitas transfer
panas, dan efisiensi ditingkatkan hingga
proses ini cocok untuk
pemotongan logam.
Api pernotong heliarc yang terlihat pada gambar (31)A tidak membtsi bentuk
busur dan dapat digunakan untuk mengelas maupun memotong berbagai logam.
Bila digunakan sebagai api pemotong maka rapat arus ditingkatkan dan digunakan
campuran gas argon-hidrogen. Ketebalan pemotongan terbatas hingga 13 mm.
Untuk Pemotongan cepat dan teliti seperti tampak pada gambar (31)B lebih
memuaskan hasilnya. Api terbatas pada celah yang sempit pada ujung nyakla
sehingga menghasilkan besi berkecepatan tinggi yang dengan mudah mencairkan
logam besi. Suhu lebih tinggi dan ketebalan logam yang dipotong mencapai 100
mm.seperti tampak pada gambar 8.25B lebih memuaskan.
Gas yang digunakan pada api plasma adalah argon, hydrogen dan nitrogen.
Memberikan hasil yang terbaik.
Untuk operasi dengan tangan, busur ditimbulkan dalam lingkungan
argon dan setelah itu,dialirkan campuran hydrogen yang cepat. Campuran 80 % argon
dengan 20 % hydrogen diguna.kan dalam operasi-pemotongan dengan arus listrik
yang dapat rnencapai 400 amper. Untuk arus yang lebin tinggi digunakan campuran
65 : 35. Gas nitrogen hanya digunakan untuk memotong baja tahan karat secara
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mekanik. Karena timbulmnya uap yang beracun, diperlukan adanya sistim ventilasi
yang baik.
Busur plasma dapat digunakan untu.k operasi tangan rnaupun mesin. Karena
cepatnya operasi proses ini sedi.kit sekali penogaruhnya atas kharakteristik metalurgi
atau sifat fisik logam yang berdekatan dengan alur pemotongan logam. Busur plasma
banyak digunakan untu.k pemotongan aluminium, baja tahan karat, tembaga dan
magnesium.
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6.5. Soal – Soal latihan
Soal Uraian
1. Jelaskan secara umum proses penyambungan logam dan macam
kelompoknya!
2. Sebutkaan fungsi dari lapisan pada electrode logam !
3. Jelaskan tentang 5 (lima) perbedaan antara tabung untuk menyimpan
acetylen dan tabung untuk menyimpan oksigen.
4. Jelaskan prinsip kerja las busur, gambarkan skema nyal busur dan sebutkan
bagian – bagiannya.
5. Jelaskan perasamaan (3 buah) dan perbedaan (2 buah) antara MIG welding
dan TIG welding.
Soal Pilihan Tunggal
Petunjuk : Beri tanda pada huruf “S” bila pernyataan berikut adalah salah
Beri tanda lingkaran pada huruf “B” bila pernyataan berikut adalah benar.
1.

S – B

Berikut ini adalah jenis elektrode las logam : elektrode polos,
elektrode fluks dan elektrode berlapis tebal.
2. S – B Elektrode yang dilapisi terak dan fluks digunakan pada
pengelasan logam dan paduan bukan besi.
3. S – B Unsur paduan untuk meningkatkan kekuatan sambungan las:
vanadium,
Sirkonium,
sesium, kobalt, molibden,
aluminium, nikel, mangan dan tungsten.
4. S – B Termasuk dalam proses perigelasan dengan resitensi listrik
adalah: las titik, las proyeksi, las kampuh, las tumpul, las
nyala, las perkusi dan las induks.
5. S – B. Sambugan tumpang dan las tumpul biasanya digunakan pada
pengelasan resistensi yang memerlukan persiapan yang lebih
teliti dan permukaan yang lebih bersih dibanding dengan
proses-proses lainnya
6. S – B Baja karbon tendah dan besi tempa cocok untuk proses
pengelasan tempa karena memiliki suhu pengelasan yang
besar (lambat menjadi dingin).
7. S – B Teknologi proses penyambungan logam lebih difokuskan pada
proses penyambungan pengelasan yang banyak dijumpai
dalam industri perkapalan.
8. S – B Pengklasifikasian teknik pengelasan bukan cold welding didasarkan
hanya oleh dari mana dan bagaimana sumber panas untuk
pengelasan didapat.
9. S – B
Penggunaan mesin las arus searah dapat dilakukan dengan
polaritas langsung ( electrode dihubungkan dengan terminal
negatif).
10. S – B Penggunaan fluks butiran pada las busur hanya terdapat pada
pengelasan busur rendam.
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Soal Pilihan Ganda
Petunjuk : Pilihlah jawaban dan cantumkan pada lingkaran yang tersedia :
A. – bila pernyataan a dan c benar.
B. – bila pernyataan b dan d benar.
C. – bila pernyataan a,b dan c benar.
D. - bila semua pernyataan adalah benar.
1.

2.

3.

4.

5.

Dalam industri perkapalan banyak dijumpai pengelasan gas antara lain :
Jawaban
a. Pengelasan udara asetilen
b. Pengelasan Oksiasetilen
c. Pengelasan Oksihidrogen
d. Pengelasan Tekanan.
Jenis sambungan pengelasan antara lain :
Jawaban
a. Sambungan tumpul
b. Sambungan tekuk
c. Sambungan sumbat
d. Sambungan tumpang.
Dikenal tiga jenis elektrode las logam antar lain:
Jawaban
a. Elektrode polos
b. Elektrode logam
c. Elektrode fluks
d. Elektrode seng
Busur plasma banyak dipakai untuk pemotongan antara lain :
Jawaban
a. Aluminium
b. Belerang
c. Tembaga
d. seng
pada pengelasan busur rendam:
Jawaban
a. Bila pengelasan ke kanan, tabung pengumpan fluks
berada di kanan
b. Jenis arus yang digunakan A-C
c. Logam las tertutup terak
d. Elektrode yang digunakan terlapis
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PRAKATA PENULIS
Sebagai suatu benua maritime, Indonesia memiliki luas wilayah seluruhnya
5 juta kilometer persegi dimana sebagian wilayahnya (68%) beruapa lautan, sedang
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sisanya (32%) berupa daratan yang tersebar disekitar 17.500 buah pulau besar dan
kecil. Dari perbandingan luas lautan dan daratan tampak bahwa masa depan bangsa
Indonesia akan

sangat

tergatung pada

seberapa jauh bangsa

Indonesia

memanfaatkan lautan.
Untuk dapat memanfaatkan lautan, bangsa Indonesia perlu menguasai
IPTEK, terutama yang berhubungan dengan laut.. Salah satunya adalah IPTEK
tentang perkapalan, sebab berbagai kegitan manusia di lautan, baik untuk
eksplorasi, ekpluitasi dan kegiatan lainnya tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan
sarana yang disebut kapal.
IPTEK perkapalan terdiri dari 3 kelompok
pengoperasian kapal, IPTEK tentang perancangan

yaitu IPTEK tentang

kapal dan IPTEK tentang

pembangunan dan pemeliharaan/perbaikan kapal. Salah satu materi yang mendasari
tentang pemahaman mengenai IPTEK perkapalan adalah pengetahuan tentang
proses manufaktur atau disebut juga sebagai teknologi mekanik.
Kapal adalah suatu bangunan teknik yang biasanya bisa berpindah tempat
melalui media air, dengan tenaga sendiri atau ditarik dengan tenaga dari luar, untuk
memenuhi fungsi tertentu dengan aman serta tidak mencemari lingkungan
sekitanya.
Dari fungsinya , kapal dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain kapal
niaga, kapal ikan dan kapal perang. Sebagi bangunan teknik, kapal bisa dibangun
dengan bahan berupa baja, kayu, aluminium, fibre glass atau ferrocement. Antar
berbagai fungsi kapal dan berbagai bahan untuk membuat kapal dapat ditarik halhal yang bersifat umum. Oleh sebab itu untuk standard pembelajaran hanya dibahas
tentang kapal niaga ( kapal barang dan tanker) yang terbuat dari bahan baja.
Dalam buku ini dibahas konsep dasar tentang pengertian manufaktur,
perkembangn proser memproduksi, klasifikasi industri danprospek perkembangan
proses produksi di masa mendatang.
Proses memproduksi tidak terlepas dari factor bahan yang dikenai proses
produksi. Oleh sebab itu pada mata kuliah ini dibahas kembali secara sekilas
tentang dasar – dasar ilmu bahan terutama tentang logam, sifat-sifat logam,
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pengelompokan bahan logam, struktur dan sifat logam, pembuatan besi dan
paduannya, logam besi dan logam baja.
Untuk memproduksi suatu benda diperlukan peralatan yang sesuai. Karena
dalam buku ini dibahas mesin perkakas, tentang persyaratan mesin perkakas, elmen
dasar mesin perkakas, mesin pemotongan, mesin bubut dan operasi mesin bubut.
Salah satu proses manufaktur dalam industri adalah proses pembentukan
bahan atau benda. Oleh karena itu, dibahas tentang pengecoran secara umum,
pengecoran tanpa tekan dan pengecoran khusus.
Perlakuan panas merupakan salah satu proses yang sering dijumpai dalam
industri manufaktur. Karenanya dibahas pengertian dari perlakuan panas, diagram
besi karbida besi, proses pengerasan, temper, anil, normalisasi dan speroidisasi dan
pengerasan permukaan
Kapal baja pada dasarnya terbuat dari susunan pelat baja dan profil baja
yang disambung melalui proses pengelasan. Karenanya dibahas tentang pengertian
dasar pengelasan, klasifikasi proses pengelasan dan beberapa proses penyambungan
logam. Pada akhir isi buku ini dibahas penerapan berbagai proses manufaktur pada
industri perkapalan.
Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa pada umumnya dalam
memperoleh pemahaman dasar yang komprehensif tentang proses manufaktur pada
umumnya, terutama tentang

proses pembuatan dan perbaikan kapal, untuk

selanjutnya akan sangat bermanfaat dalam mempelajari mata kuliah-mata kuliah
lebih lanjut yang berhubungan dengan IPTEK perkapalan tetutama teknik produksi
kapal dan teknik reparasi kapal.

Surabaya, November 2009

Intan Baroroh
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