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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pengecoran logam dapat dilakukan dengan pasir cetak sebagai media cetak.

Pengecoran dengan media cetak pasir banyak digunakan karena tidak

membutuhkan biaya yang mahal serta proses yang relatif lebih mudah. Sedangkan

di sisi lain proses ini hanya dapat menghasilkan produk yang terbatas dan tidak

dapat di produksi secara masal. Pengecoran dengan media cetak pasir juga sering

mengalami kecacatan pada hasil coran. Cacat yang terjadi bisa berbagai macam

jenisnya tergantung pada penyebab cacat itu sendiri.

Sering terjadinya cacat pada hasil coran bisa diakibatkan dari cetakan pasir itu

sendiri. Temperatur yang tinggi dari coran logam ini sering mengakibatkan

cetakan mudah rusak dikarenakan perubahan temperatur yang drastis. Kekuatan

cetakan tersebut sangat berpengaruh pada hasil coran setelah dingin.

Berdasarkan masalah tersebut maka pada Tugas Akhir ini, penulis mengangkat

judul yang berkaitan dengan proses masalah tersebut, yaitu “Analisa Pengaruh

Pre-Heat Pada Pembuatan Cetakan Pasir Silika di Balai Besar Logam dan

Mesin”. Hal ini dikarenakan pentingnya cetakan untuk proses pengecoran logam.

Proses awal ini sangat menentukan hasil akhir. Pre-heat itu sendiri bertujuan

untuk meminimalisasi kerusakan cetakan saat coran yang bertemperatur tinggi

dimasukan kedalam cetakan.

Untuk menentukan kelayakan pasir agar dapat dijadikan sebagai media cetak

diperlukan beberapa proses pengujian dan analisa kekuatan cetakan pasir tersebut

hingga dinyatakan layak atau tidak untuk dijadikan sebagai media cetak

pengecoran logam. Sebelum melakukan analisa kekuatan cetakan pasir, ada

beberapa tahapan pengujian pasir terlebih dahulu diantaranya yaitu uji distribusi

pasir, uji kadar air, uji kuat tekan, uji LOI (Loss Of Ignition) dan uji SEM

(Scanning Electron Microscopy). Setelah semua tahapan selesai barulah dapat

dianalisa kekuatan cetakan pasir tersebut.
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1.2 Tujuan dan Manfaat

Tugas Akhir ini secara umum mempunyai tujuan yaitu mengetahui proses

pelaksanaan dari suatu kegiatan proyek/industri logam dan pemesinan sehingga

memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Tujuan khususnya adalah:

1. Menentukan pengaruh pre-heat terhadap cetakan pasir.

2. Menentukan korelasi antara pre-heat dengan sifat cetakan.

3. Menganalisa ikatan pada cetakan pasir akibat proses pre-heat.

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan bahan literatur bagi

pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

1.3 Batasan Masalah

Batasan dan lingkup pembahasan pada Tugas Akhir ini mencakup:

1. Bahan yang digunakan adalah campuran pasir, resin 2% pasir, dan katalis

25% resin.

2. Pengujian uji distribusi pasir, uji kadar air, uji kuat tekan, uji LOI (Loss Of

Ignition) dan uji SEM (Scanning Electron Microscopy).

3. Analisa kekuatan cetakan dengan proses pre-heat.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini penulis menguraikan latar belakang, tujuan dan manfaat

penulisan, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

laporan Tugas Akhir.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang dasar teori mengenai pengecoran pada umumnya dan

cetakan pasir khususnya.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang alur dan proses penelitian dan penyusunan laporan

Tugas Akhir.
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BAB IV Data dan Analisis Hasil Percobaan

Bab ini berisikan pembahasan data dan hasil pengujian pada pasir cetak serta

analisa hasil pengujian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pengujian pasir cetak

dengan berbagai metode.

Daftar Pustaka

Lampiran


