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BAB IV 

PEMBAHASAN 

D. Gambaran Produk 

Berdasarkan permasalahan dalam pembahasan sebelumnya, ditentukan 

gambaran teknologi Gambar 15. Dengan memperhatikan fungsional dari setiap 

komponen yang ada.   

Gambaran Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Assembly  Moulding Ketel Air 

Keterangan : 

1 Landasan Drag Moulding 

2 Drag Moulding 

3 Casing Drag Moulding 

4 Inti Part 1  

5 Inti Part 2               
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6 Inti Part 3 

7 Inti Part 4  

8 Ketel (Produk) 

9 Casing Cope Moulding 

10 Cope Moulding 

11 Tutup Cope Moulding 

12 Handle                                                      

 

1. Prinsip Kerja Alat 

Prinsip kerja dari alat adalah dengan memasang beberapa komponen inti 

moulding kedalam body moulding bagian bawah, kemudian body moulding 

bagian bawah tersebut digabungkan dengan body bagian atas. Setelah 

terpasang semua komponen , dimulailah pengecoran melalui lubang (getting 

system) cairan alumunium akan mengisi rongga yang telah membentuk pola 

ketel air. Lama pengeringan alumunium ketel air sekitar 10 menit. Alat ini 

dapat diterapkan dalam dua teknik pengecoran yakni : gravity casting dan 

centrifugal casting 

2. Cara Pengoperasian Alat 

a. Siapkan aluminium dan tungku untuk peleburan 

b. Lebur aluminium pada suhu 800℃ sampai aluminium melebur. 

c. Rakit semua  komponen inti menjadi satu bagian kemudian pasang pada 

bagian body bagian bawah dilanjutkan dengan pemasangan body bagian 

atas. 

d. Masukan cairan aluminium yang telah melabur ke dalam lubang (getting 

system) hingga cairan memenuhi sampai lubang. 
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e. Cairan yang masuk ke dalam moulding aluminium akan memennuhi 

rongga dan membentuk pola sesuai bentuk inti moulding. 

f. Alumunium akan mongering dalam waktu 10 menit. 

g. Cara ini adalah salah pengaplikasian dalam teknik pengecoran gravity 

casting. Untuk penerapan pada teknik centrifugal casting prinsipnya 

hamper sama, hanya saja moulding ketel air dipasaang terlebih dahulu 

pada mesin sentrifugal sebelum pengecoran dimulai. 

E. Spesifikasi Alat 

1. Dimensi  : 254x120 mm 

2. Kapasitas  : 5,0645e-5 m
3
  

3. Jenis Cetakan   : cetakan alumunium 

4. Jenis Material  : Mild Steel 

5. Jenis Pengecoran : Gravity Casting dan Centrfugal Casting 

6. Waktu Pengeringan : 15 menit ( Gravity Casting) dan 7 menit  

                                      (Centrifugal Casting) 

F. Uji Fungsional 

Uji fungsional dibagi menjadi 2 pengujian yaitu: 

1. Uji Dimensi 

Pengujian dimensi bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran semua 

komponen part yang dibuat sudah sesuai gambar atau belum. Dalam 

pengujian ini, didapat penyimpangan antara gambar kerja dengan benda kerja. 

Mesikupun demikian, komponen part moulding dapat terpasang dengan 

benar. Perhitungan selisih ukuran dilakukan untuk mengetahui kesalahan 

ketika proses pengerjaan. Metode yang digunakan adalah pengukuran 
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menggunakan jangka sorong untuk mengukur seluruh komponen part 

moulding ketel air. Uji dimensi kemiringan tirus menggunakan bevel 

protector pada komponen inti part 1, 2, dan 3 dengan cara menempelkan 

dipermukaan tirus komponen tsb, jika terlihat ada ada kemiringan yang tidak 

sesuai gambar berarti komponen tersebut terjadi penyimpangan.  

2. Uji Fungsi 

Setelah melakukan pengujian dimensi, langkah selanjutnya menguji 

fungsi dari semua komponen. Uji fungsi bertujuan untuk mengetahui apakah 

komponen part inti tersebut  dapat berfungsi sebagaimana fungsinya atau 

tidak. Uji fungsi kali ini dilakukan dengan cara menggabungkan semua 

komponen inti moulding menjadi dimulai dari mengecek pasang pasak 

kemudain memasang gabungan komponen tsb pada body bagian bawah . 

 

G. Uji Kinerja 

Alat moulding ketel air dapat dikatakan baik apabila dapat menghasilkan 

produk ketel air yang berbentuk rapi, berdimensi sesuai gambar kerja, dan 

memiliki waktu pengerjaan yang relative singkat dari alat yang sudah ada 

sebelumnya. Dalam pengujian kinerja moulding ketel air didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Moulding Ketel Air hanya dapat mencetak Ketel Air dengan suhu cairan 

aluminium maksimal 800℃ 

2. Uji kinerja dilakukan di dua tempat dengan suhu yang berbeda, pertama 

dilakukan di Bengkel TTG UNY dengan suhu cairan aluminium 700℃ 

Hasil dari uji coba di Bengkel TTG UNY adalah produk aluminium Ketel 
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Air yang mendekati bentuk sempurna. Gayung yang digunakan pada uji 

kinerja ini terlalu kecil sehingga tidak dapat memenuhi seluruh rongga 

moulding dalam satu kali penuangan. 

3. Dimensi yang dihasilkan belum sesuai dengan yang diharapkan pada 

gambar kerja.  

4. Pada saat uji kinerja di Industri Logam W&L, Ketel Air yang dicetak 

tidak bisa lepas dari cetakannya. Hal ini disebabkan oleh lapisan die coat 

yang digunakan hanya mampu menahan sampai dengan suhu maksimal 

800℃. Sedangkan suhu cairan aluminium yang digunakan di Industri 

sebesar 850℃ sehingga menyebabkan lapisan die coat bekerja kurang 

maksimal hingga mengakibatkan cairan aluminium menempel pada 

moulding. 

5. Setelah melakukan evaluasi dan penelitian lanjut, ditentukan jenis 

moulding yang akan dikembangkan selanjutnya yaitu moulding ketel air 

dengan bahan aluminium yang telah melalui proses elektroless 

H. Electroless Plating 

Electroless Plating adalah proses pelapisan logam menggunakan reaksi 

kimia auto katalis melalui beberapa kali perlakuan panas. Logam yang 

yang di electroless plating biasanya mempunyai ketahanan aus, korosi, 

suhu panas, serta ketahanan terhadap kimia tertentu. Dibawah ini adalah 

gambar beberapa specimen aluminium yang telah di electroless plating 

dengan rentang waktu yang berbeda. Kemudian diuji coba terhadap suhu 

800℃ selama 1 menit. 
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Gambar 15. Spesimen aluminium yang telah di electroless plating 

Adapun tebal yang penambahan tebal pada specimen aluminium yang di 

electroless plating seperti yang dijelaskan dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Grafik tebal lapisan electroless plating terhadap lama waktu 

pengovenan. 

Tabel. 3 Penjelasan Gambar 15. 

No Lama Perendaman Ketebalan Lapisan 

Elektroles 

1 1 Jam 25 micron 

2 2 Jam 32 micron 

3 3 Jam 54 micron 

4 4 Jam 60 micron 

5 5 Jam 63 micron 
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I. Kelemahan  

1. Beberapa komponen inti sering lepas ketika digunakan pengecoran 

centrifugal castig. Hal ini lantaran pola penguncian yang diterapkan 

kurang tepat.  

2. Dimensi inti moulding tidak sesuai dengan gambar kerja yang berakibat 

bpada bentuk ketel air yang menyimpang. 

3. Moulding pembentuk bagian luar ketel air yang berada didalam body 

mudah pecah ketika digunakan di teknik centrifugal casting.  

4. Permukaan ketel yang dihasilkan masih relative kasar. 

5. Moulding Ketel Air hanya mampu digunakan pada suhu cairan 

aluminium maksimal 800℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


