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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Modul Inspeksi dan Pengujian Benda Tuang dimaksudkan 

sebagai bahan belajar mandiri peserta diklat SMK program keahlian Teknik 

pengecoran. Setiap kegiatan belajar diberikan penjelasan singkat yang 

mudah difahami dan berhubungan langsung dengan aplikasi dalam 

pengecoran. Setelah itu dengan lembar kerja yang telah tersedia 

diharapkan peserta diklat dapat memahami dan mempraktekkan lebih 

mendalam uraian materi yang dibahas. 

Peserta diklat diharapkan aktif belajar sendiri dengan tuntunan 

modul ini. Peran guru adalah membantu peserta diklat yang kurang dapat 

memahami uraian materi maupun tugas, sehingga proses belajar berjalan 

lancar. Peserta diklat diharapkan mempelajari modul ini dari awal hingga 

akhir, dan mengerjakan semua tugas.  

Guru sebagai nara sumber untuk pemelajaran modul ini diharapkan 

menambah wawasan dengan membaca buku-buku dalam daftar pustaka, 

dan buku penunjang lainnya. Dengan demikian peserta diklat yang bisa 

dengan cepat menyelesaikan belajarnya dapat diberikan soal pengayaan. 

Tugas yang diberikan pada modul ini telah diusahakan sebagian 

besar berhubungan langsung dengan bidang keahlian para peserta diklat.  

 

 

 
Yogyakarta,  Desember 2004 
Penyusun, 
 
 
Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 
 
 
A. DIAGRAM PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 

Diagram ini menunjukan tahapan atau tata urutan kompetensi yang 

diajarkan dan dilatihkan kepada peserta didik dalam kurun waktu yang 

dibutuhkan serta kemungkinan multi exit-multi entry yang dapat 

diterapkan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 
 

M 9.1 A Menggambar dan membaca sketsa 
M 9.2 A  Membaca gambar teknik  
M18.1 A  Menggunakan perkakas tangan 
M18.2 A  Menggunakan perkakas bertenaga/operasi digenggam 
M13.3 A  Bekerja secara aman dengan bahan kimia dan industri 
M13.4 A  Bekerja dengan aman dalam mengolah logam/gelas cair 
M4.1 A Operasi tanur peleburan  

M4.18 A  Operasi mesin kerja kayu secara umum 
M4.2 A Pengecoran tanpa tekanan 
M7.5 A Bekerja dengan mesin umum 
M4.4 A Mempersiapkan dan mencampur pasir untuk cetakan 

pengecoran logam 



 vii 

M4.12 A  Assembling pola plat 
M4.6 A Mengoperasikan mesin cetak dan mesin inti 
M4.3 A  Mengoperasikan mesin pengecoran bertekanan  
M4.7 A Penuangan cairan logam 
M4.8 A Pembersihan dan pemotongan produk pengecoran 
M4.9 A Inspeksi dan pengujian benda tuang 

M4.11 A  Membuat pola resin 
 
 
B. KEDUDUKAN MODUL 

 
Untuk mempelajari modul Pengoperasian Mesin Pengecoran 

Bertekanan peserta diklat harus sudah Membaca Gambar Teknik, 

Bekerja Secara Aman dengan Bahan Kimia, dan Pengecoran 

Tanpa Tekanan.  
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GLOSSARIUM 

 

Cacat benda tuang  : Bentuk atau keadaan yang tidak sesuai dengan 

criteria kualitas yang dipersyaratkan produk benda 

hasil penuangan. 

Cacat permukaan  : Cacat yang terdapat pada bagian kulit benda tuang. 

Cacat dalam  : Cacat yang terdapat dibawah permukaan kulit 

benda tuang. 

Dye-penetrant  : Pengujian permukaan dengan bantuan cairan 

penetran dan developver. 

Magnetografi  : Pengujian cacat tuang dengan jalan menjadikan 

magnet benda uji yang kemudian ditaburi serbuk 

magnet pada permukaannya. 

Pemeriksaan  : Meneliti keadaan benda tuang baik bagian luar 

maupun dalam dengan alat indera mata atau 

dengan alat bantu. 

Pengujian  : Meneliti sifat-sifat mekanis bahan baja dengan 

menggunakan peralatn uji yang terstandar. 

Pengujian Visual  : Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan 

indera mata langsung. 

Pengujian merusak  : Pengujian yang mengakibatkan cacat pada benda 

tuang. 

Radiografi  : Pengujian bagian dalam pada benda tuang dengan 

menggunakan pancaran sinar X atau gamma. 

Sampel  : Benda yang ditentukan untuk diuji karkteristiknya. 

Spesimen  : Benda yang dibuat menjadi bahan uji menurut 

standar pengujian.  

Ultrasonik  : Pengujian bagian dalam benda tuang dengan 

memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi 

tinggi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. DESKRIPSI 

 Modul ini berjudul Inspeksi dan Pengujian Benda Tuang. Maksud 

dari modul ini yaitu pemeriksaan dan pengujian produk yang dibuat melalui 

proses penuangan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk mengetahui cacat atau 

karakterisasi bahan atau konponen yang dihasilkan dari proses tuang. 

Adapun isi modul meliputi kemampuan evaluasi benda tuang, kemampuan 

mengidentifikasi cacat benda tuang, kemampuan menguji benda tuang dan 

kemampuan untuk menentukan tindakan perbaikan produk tuang. 

Kompetensi ini diberikan dalam batas waktu standar 100 jam. Modul lain 

yang menjadi pendukung yaitu modul M4.2A, modul M9.2A dan modul 

M13.4A. Modul tersebut mendasari peserta diklat untuk dapat dengan 

mudah meguasai kompetensi ini. Setelah mempelajari dan menguasai modul 

ini diharapkan peserta diklat memiliki kemampuan dalam memeriksa dan 

menguji benda tuang sekaligus mampu memberikan laporan hasil 

pemeriksaan dan pengujian pada pihak yang berwenang. Penguasaan 

kompetensi ini memiliki peranan yang penting dalam industri pengecoran, 

dalam usaha peningkatan kualitas produk. 

 

B. PRASYARAT 

Untuk mempelajari ini maka peserta diklat diharuskan telah 

menguasai kemampuan awal yaitu : 

1. Membaca gambar kerja dalam proses penuangan 

2. Pengujian dan pemeriksaan material teknik 

3. Pemeriksaan struktur mikro 

4. Pengujian mekanis 
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C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 Untuk dapat melakukan proses belajar dengan efektif maka harus 

diperhatikan petunjuk berikut.  

1. Petunjuk untuk peserta diklat 

a. Langkah-langkah belajar yang ditempuh 

b. Perlengkapan yang harus dipersiapkan. 

c. Hasil pelatihan. 

d. Prosedur sertifikasi. 

2. Peran guru dalam proses pemelajaran. 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap belajar. 

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan 

praktek baru dan menjawab pertanyaan peserta diklat 

mengenai proses belajar peserta diklat. 

d. Membantu peserta diklat dalam menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 

f. Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat 

kerja untuk membantu jika diperlukan. 

g. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya. 

h. Melaksanakan penilaian 

i. Menjelaskan kepada peserta diklat tentang sikap pengetahuan 

dan keterampilan dari suatu kompetensi yang diperlukan untuk 

dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran 

selanjutnya. 

j. Mencatat pencapaian kemajuan peserta diklat. 
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D. TUJUAN AKHIR 

 Tujuan akhir dari proses pembelajaran ini yaitu agar peserta diklat 

menguasai kompetensi pemeriksaan dan pengujian bahan tuang atau 

tempa. Adapun sub-kompetensi yang harus dikuasai meliputi ; 

1. Peserta diklat mampu mengevaluasi benda tuang yang ditunjukkan 

dengan kinerja dapat memahami gambar produk tuang/tempa 

dengan benar apabila peserta diklat diberi gambar kerja. Peserta 

diklat mampu memilih dan menggunakan alat ukur untuk mengukur 

produk tuang/tempa dengan tepat, cermat dan teliti. 

2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi cacat benda tuang /tempa. 

Kemampuan ini dibuktikan dengan criteria kinerja ; 

a. peserta diklat mampu mengambil dan menyiapakan sampel 

sesuai dengan prosedur dan operasi standar. 

b. Peserta diklat mampu memngidentifikasi dan memisahkan 

benda tuang yang cacat. 

c. Peserta diklat mampu mengidentifikasi dan mengetahui 

penyebab cacat tuang. 

   

3. Peserta diklat mampu menguji benda tuang/tempa dengan prosedur 

dan operasi standar. Kriteria keberhasilan ditunjukkan dengan kinerja 

apabila peserta diklat dihadapkan pada benda tuang maka ; 

a. Mampu menguji cacat permukaan benda tuang/tempa secara 

visual dengan prosedur dan operasi standar. 

b. Mampu melakukan pengujian mekanis seperti kekuatan tarik, 

kekerasan, kekuatan impak, kekuatan tekan dan mampu 

bengkok dengan prosedur dan operasi standar. 

c.  Mampu melakukan pengujian tidak merusak seperti pengujian 

radiografi, ultrasonic dengan prosedur dan operasi standar.  

d. Mampu membuat catatan dan laporan seluruh pengujian 

secara akurat sesuai dengan prosedur dan operasi standar. 
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4. Peserta diklat mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan 

prosedur dan operasi standar. Kriteria keberhasilan ditunjukkan 

dengan kinerja apabila peserta diklat dihadapkan pada data cacat 

benda tuang/tempa maka : 

a. Mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan prosedur 

dan operasi standar.  

b. Mampu menerapkan pengetahuan proses pengecoran yang 

dikuasai untuk mengadakan perbaikan proses untuk 

menghilangkan kesalahan produk tuang. 
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E. KOMPETENSI. 
 

MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
? Prosedur pengambilan 

sampel yang benar 
diterapkan sesuai dengan 
prosedur operasi standar 

 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Mengidentifikasi langkah-

langkah operasi.  
? Menentukan posisi 

pengambilan sampel. 
? Menentukan jumlah, 

ukuran dan bentuk 
sampel. 

 

? Melaksanakan  
prosedur 
pengambilan 
sampel yang benar 
sesuai prosedur 
operasi standar.  

? Memahami cara 
meng-identifikasi 
cacat benda tuang 
dan  prosedur 
pengambilan sampel 
sesuai dengan 
prosedur operasi 
standar.  

? Menerapkan 
prosedur 
pengambilan sampel 
yang benar sesuai 
dengan prosedur 
operasi standar.  

? Pengujian yang sesuai 
dilaku-kan untuk 
mengevaluasi cacat 
permukaan dengan 
menggu-nakan prosedur 
operasi standar.  

 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Melakukan pengujian 

secara visual.  
? Melakukan pengujian 

sifat mekanis sesuai 
dengan SOP dan sesuai 
dengan keperluan 

 

? Melakukan 
pengujian dan 
mengevaluasi cacat 
permukaan dengan 
menggunakan 
prosedur operasi 
standar.  

? Memahami teknik 
peng-ujian yang 
sesuai dilaku-kan 
untuk mengevaluasi 
cacat permukaan 
dengan 
menggunakan 
prosedur operasi 
standar.  

? Melakukan pengujian 
yang sesuai untuk 
meng-evaluasi cacat 
permuka-an dengan 
mengguna-kan 
prosedur operasi 
standar.  

Menguji benda tuang/ 
tempa 

? Pengujian dilakukan 
untuk mengevaluasi 
mampu bengkok, 
tegangan, ke-kerasan, 
kekuatan tarik, dll, seperti 
yang diper-syaratkan 
menurut prosedur operasi 
standar.  

 
 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Melakukan pengujian 

mampu tarik. 
 

? Melakukan 
pengujian dan 
mengevaluasi 
mampu bengkok, 
tegangan, 
kekerasan sesuai 
prosedur operasi 
standar 

? Memahami cara 
penguji-an, dilakukan 
untuk mengevaluasi 
mampu bengkok, 
tegangan, kekerasan, 
kekuatan tarik ,dll, 
seperti yang diper-
syaratkan menurut 
prosedur operasi 
standar.  

? Melakukan pengujian 
untuk mengevaluasi 
mampu bengkok, 
tegangan, kekerasan 
dll 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
? Pengujian tidak merusak 

di-lakukan untuk 
mengevaluasi cacat 
dalam seperti yang 
diperlukan dengan 
menggu-nakan prosedur 
operasi standar.  

 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Melakukan pengujian 

tidak merusak yang 
diperlukan dan sesuai 
dengan SOP.  

 
 

? Melakukan 
pengujian untuk 
mengevaluasi cacat 
dalam sesuai 
prosedur operasi 
standar 

? Memahami teknik 
peng-ujian tidak 
merusak dila-kukan 
untuk mengeva-luasi 
cacat dalam seperti 
yang diperlukan 
dengan 
menggunakan 
prosedur operasi 
standar.  

? Melakukan pengujian 
untuk mengevaluasi 
cacat dalam seperti 
yang diperlukan 
dengan 
menggunakan 
prosedur operasi 
standar 

 

? Seluruh hasil pengujian 
di-catat dan dilaporkan 
secara akurat kepada 
pihak yang berkompeten 
dengan meng-gunakan 
prosedur operasi standar. 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Mencatat seluruh hasil 

pengujian. 
? Membuat laporan hasil 

peng-ujian dan 
memberikannya kepada 
pihak yang berkom-
peten atau unit yang 
terkait 

 

? Melaksanakan 
pencatatan dan 
pelaporan hasil 
pengujian 

? Memahami fungsi 
dan kegunaan  hasil 
penguji-an dicatat 
dan dilaporkan 
secara akurat kepada 
pihak yang 
berkompeten dengan 
menggunakan 
prosedur operasi 
standar.  

? Mencatat, dan 
melapor-kan Seluruh 
hasil peng-ujian 
secara akurat kepada 
pihak yang ber-
kompeten dengan 
meng-gunakan 
prosedur operasi 
standar.  
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F. CEK KEMAMPUAN 

 

Isilah cek list ( ?  ) seperti pada tabel di bawah ini dengan sikap jujur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui 

kemampuan awal yang telah dimiliki. 

Saya telah menguasai 
kompetensi ini dengan 

kompeten 
Sub Kompetensi Pernyataan 

Ya Tidak 

Bila jawaban 
“Ya” maka 
kerjakan 

Pemeriksaan dan 

pengujian benda 

tuang 

Memilih, menentukan jumlah, ukuran dan letak 

sampel benda uji 

  Tes formatif 1 

 Pengujian visual untuk bagian permukaan benda 

tuang 

  Tes formatif 2 

 Melakukan pengujian bagian dalam benda tuang   Tes formatid 3 

 Menguji sifat mekanis bahan benda tuang   Tes formatif 4 

 Membuat laporan hasil pemeriksaan dan 

pengujian 

  Tes formatif 5 
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BAB II
PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi   : Inspeksi dan pengujian benda tuang

Sub Kompetensi  : Mengidentifikasi cacat benda tuang

Jenis Kegiatan
Tangga

l
Wakt

u
Tempat
belajar

Alasan
perubah

an

Tanda
tangan

guru
Prosedur pengambilan
sampel
Pengujian cacat
permukaan.
Pengujian cacat dalam

Pengujian merusak

Penyusunan laporan hasil
pengujian
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B. Kegiatan Belajar

1. Kegiatan Belajar 1

Prosedur Pengambilan Sampel

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  1

Setelah menyelesaikan Pemelajaran ini peserta diklat mampu

melakukan pengambilan sampel yang benar sesuai dengan

prosedur operasi standar.

b. Uraian Materi  1

Pada akhir penuangan benda tuang dibiarkan dingin hingga

mencapai temperatur kamar. Kemudian dilakukan proses

pembongkaran dan pembersihan. Benda tuang dibersihkan dari

sisa-sisa pasir yang masih melekat. Pembersihan dapat dilakukan

secara manual atau dengan menggunakan mesin.

 Saluran tuang dan saluran tambah dibuang dengan jalan

dipatahkan atau dipotong dengan gas,  busur listrik atau secara

mekanis. Permukaan benda tuang dilakukan penggerindaan

hingga rata dan bersih dari sisa-sisa kelebihan penuangan.

Kemudian dilanjutkan pada proses pemeriksaan.

 Proses pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan

awal secara visual. Pemeriksaan ini hanya terbatas pada cacat

yang dapat dilihat dengan mata. Untuk mengetahui cacat yang

didalam kita memerlukan alat bantu yang lebih teliti seperti radio

grapi, ultrasonic. Untuk mengetahui sifat mekanis maka

dilakukan pemeriksaan seperti uji tarik, kekerasan, pukul takik,

uji tekan, uji bending. Sedangkan untuk memeriksa struktur

fasanya dilakukan pengujian metallograpi, Untuk mengetahui
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unsur kandungan dilakukan pengujian dengan alat unsure

analyzer.

 Untuk melakukan pengujian secara visual kita dapat

melakukan pada semua produk benda tuang, tetapi untuk

menganalisa sifat mekanis, komposisi unsur dan metallograpi

tidak bisa melakukan pada semua produk. Dalam hal ini kita

melakukan pengujian hanya pada satu atau dua benda tuang.

Untuk itu kita perlu menentukan benda tuang yang dijadikan

sampel pengujian dan pemeriksaan.

 Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang

baik , maka proses pemilihan produk atau benda tuang harus

diperhatikan. Hasil yang baik apabila hasil pengujian atau

pemeriksaan mewakili dari semua produk pengecoran atau

benda tuang yang dihasilkan. Untuk itu perlu jeli dalam

mennentukan sampel untuk pengujian dan pemeriksaan.

Adapun tahapan pengambilan sampel adalah sebagai

berikut :

1. Mengidentifikasi langkah-langkah operasi.

2. Menentukan posisi pengambilan sampel

3.  Menentukan jumlah, ukuran dan bentuk sampel.

Mengidentifikasi langkah-langkah operasional penu-

angan.

    Untuk menentukan sampel pengujian atau pemeriksaan

yang mewakili, maka kita perlu melihat proses sebelumnya.

Untuk benda yang sejenis dengan proses dan prosedur yang

sama, maka kita perlu melihat kapan benda itu dituang. Dalam

hal ini untuk mengambil sampel maka kita ambil sampel dimana

produk dituang pada saat awal, ditengah-tengah dan di akhir.
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Dengan demikian kita bisa melihat dan memprediksi karakteristik

hasil penuangan dari awal hingga akhir penuangan.

Untuk produk yang dituang dengan macam-macam

cetakan maka pengambilan sampel berdasarkan jenis cetakan

yang dipakai. Dengan demikian kita dapat melihat karakteristik

produk tuangan berdasarkan jenis cetakan. Untuk benda

tuangan yang dituang dengan berlainan komposisi masukan

bahan peleburan yang dimasukkan dalam dapur peleburan,

maka pengambilan sampel berdasarkan komposi bahan

masukan. Dari sini kita dapat melihat karakteristik benda tuang

berdasarkan bahan masukan yang dilebur dalam dapur.

Dari uraian di atas maka untuk menentukan sampel

digunakan untuk proses pengujian maka kita harus

mempertimbangkan :

1. Bahan masukan dalam dapur lebur.

2. Proses peleburan

3. Proses penuangan.

4. Jenis cetakan

5. Bahan tambah atau inokulan yang dimasukkan.

6. Posisi pencetakan.

7. Posisi saluran masuk dan saluran tambah.

8. Ketebalan benda tuang.

Pertimbangan-pertimbangan diatas digunakan untuk melihat

kembali bila pada proses pengujian atau pemeriksaan terjadi hal

yang tidak diinginkan kita dapat memberikan saran berdasarkan

data yang tepat.

Menentukan Posisi Pengambilan Sampel.

Untuk mendapatkan hasil pengujian yang sesuai dengan

penerapan atau pemakaian maka kita perlu menentukan posisi
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sampel yang diambil. Dalam proses pengambilan sampel perlu

diperhatikan bagian yang mana harus kita ambil  untuk dijadikan

sampel. Selain itu kita harus menentukan arah pengambilan sampel.

Sampel sebaiknya diambil pada bagian-bagian yang penting dalam

pemakaiannnya dan fungsinya. Bagian-bagian ini biasanya yang

berhubungan deangan gaya yang bekerja selama pemakaian. Hal ini

bisa di identifikasi dari proses pemakaian komponen, artinya jika

komponen tersebut digunakan pada bagian mana yang paling riskan

akan terjadi kerusakan. Nah pada bagian tersebut yang perlu

diambil sebagai sampel pengujian.

Selain itu juga perlu diperhatikan arah pengambilan sampel,

apakah arahnya memanjang, melintang atau arah tebal. Untuk

menentukan arah ini juga berhubungan dengan arah gaya-gaya

yang bekerja pada komponen selama bekerja. Sebaiknya arah

sampel disesuaikan dengan arah gaya yang bekerja dan arah gaya

proses pengujian. Sehingga hasil yang diperoleh dapat mewakili dari

kekuatan komponen selama beroperasi. Dengan demikian setiap

pengujian akan memiliki arah yang berbeda untuk sampelnya.

Sebagai gambaran dapat dilihat pada Gambar 2.1
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Gambar 2.1 Posisi pengambilan sampel

Menentukan Jumlah, Ukuran dan Bentuk Sampel.

Secara ideal dalam proses pengujian untuk mendapatkan

hasil yang sebenarnya mendekati kenyataan maka jumlah sampel

yang diambil sebanyak mungkin. Untuk proses pengujian yang

sifatnya tidak merusak kita bisa melakukan pada semua produk.

Namun hal ini dalam proses pengujian yang sifatnya merusak

tidaklah memungkinkan, karena biayanya terlalu mahal. Untuk itu
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dilakukan pengambilan sampel yang jumlahnya bisa mewakili dari

produk benda tuang. Untuk pengujian bahan benda tuang minimal

kita bisa mengambil 3 buah jumlah sampel yang diambil secara

acak. Jumlah sampel sebanyak itu kiranya dapat mewakili produk

benda tuang, karena untuk material benda tuang yang dituang

dalam satu proses peleburan sifat materialnya relatif homogen atau

sama.

Ukuran sampel disesuaikan dengan proses pengujian yang

dilakukan. Untuk setiap macam proses pengujian memiliki bentuk

dan ukuran sampel yang berbeda. Sebelum melakukan proses

pengujian disarankan untuk melihat kententuan ukuran sampel dan

bentuk yang harus dipenuhi untuk masing-masing pengujian.

Biasanya ukuran dan bentuk yang diperlukan sudah ada standarnya

masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada buku standar pengujian

bahan.

c. Rangkuman  1

Dalam proses pengujian dan pemeriksaan dituntut untuk

dapat memnentukan sampel pengujian. Dalam penentuan

sampel hal-hal yang harus dipertimbangkan meliputi semua

riwayat proses pengecoran. Sebelum menentukan sampel kita

harus mengetahui bahan muatan cor, proses peleburan, proses

penuangan, hingga proses pendinginan. Perlu diperhatikan

jumlah spesimen dan produk yang mana yang akan diambil

sehingga hasilnya mewakili dari produk benda tuang  yang

dihasilkan. Ukuran sampel disesuaikan dengan proses pengujian

yang dilakukan. Hal ini dapat melihat tabel spesimen standar

untuk masing-masing proses pengujian.
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d. Tugas  1

Lakukan pengamatan proses penuangan suatu produk pada

industri pengecoran. Catat semua data-data riwayat pengecoran

mulai dari bahan muatan, proses peleburan, proses, penuangan,

cetakan yang digunakan hingga proses pendinginan, dan jumlah

produk coran. Tentukan produk yang mana yang layak untuk

dijadikan sampel dan pada posisi mana sampel diambil untuk proses

pengujian.

e. Tes Formatif   1

1. Apa tujuan penentuan sampel dalam proses pengujian benda

tuang ?

2. Bagaimana cara menentukan  jumlah dan produk benda

tuang yang dijadikan sampel ?

3. Pertimbangan-pertimbangan apa yang digunakan dalam

menentukan sampel pengujian dan pemeriksaan ?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  1

Lihat pada BAB III
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g. Lembar Kerja  1

LEMBAR PENGAMATAN PROSES PENUANGAN DAN

PENENTUAN SAMPEL UNTUK PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN.

Pengamatan pengecoran di  : ……..………………..

Alamat     : …….………………….

Tanggal pengamatan :  : ………..……………...

Produk yang di amati   : …..…………………..

Catatan Riwayat Proses Pengecoran :

a. Komposisi bahan muatan  : …………………………

b. Proses peleburan  :

Dapur yang digunakan untuk melebur : ….………………….

Bahan bakar    : ………………………..

Kapasitas muatan dapur  : …………………………

Waktu peleburan   : ………………………..

c. Proses penuangan  :

Waktu penuangan   : ……….…….……………

Temperatur cairan saat penuangan : ……..……………..

Waktu sela    : ……………………………..

Volume benda tuang   : ….………………………….

Posisi penuangan   : ……………………………..

d. Cetakan yang digunakan :

Jenis cetakan    : ………………………………..

Komposisi bahan cetakan  : ……………………………..
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Gambar rongga cetak   :

e. Pertimbangan penentuan hasil coran untuk menjadi sampel :

f. Posisi bagian yang akan dijadikan sampel pengujian :

g. Cara memotong bagian yang dijadikan sampel pengujian :
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2. Kegiatan Belajar 2.

Mengidentifikasi Cacat Permukaan  Benda Tuang

a. Tujuan  Kegiatan Pemelajaran  2

 Setelah mempelajari ini peserta diklat mampu menguji dan

mengidentifikasi cacat permukaan pada benda tuang

 b. Uraian Materi 2

Pengujian Visual

Dalam proses pengujian hasil coran yang paling murah dan

cepat dilakukan adalah pengujian visual. Pengujian visual yaitu

proses pengujian yang dilakukan dengan menggunakan alat indera

mata tanpa alat bantu lain. Pengujian langsung dilakukan oleh

penguji dengan melihat benda coran. Pengujian ini terbatas pada

cacat-cacat permukaan yang dapat terlihat oleh alat indera mata.

Dalam prosesnya hasil yang dicapai tergantung dari ketelitian,

ketrampilan dan pengalaman dari penguji. Proses pemeriksaan

visual yaitu:

1. Kekasaran permukaan dan Porositas

2. Retakan

3. Aliran logam

4.  Inklusi pasir cetak

5. Deformasi atau melintir

6. Ukuran
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Gambar 2.2 Pemeriksaan ukuran secara manual dan jig

Gambar 2.3. Macam-macam alat ukur yang digunakan

Pengujian dengan Dye-Penetran

Pengujian dengan dye-penetran digunakan untuk

memeriksa adanya cacat atau retak halus yang terbuka terhadap
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permukaan bahan yang diperiksa. Pemeriksaan ini dapat

digunakan untuk memeriksa hasil coran bila pada permukaannya

terdapat retak halus yang tidak dapat dilihat dengan mata.

Pengujian dye-penetran dapat digunakan pada semua jenis

logam, baik yang magnetic maupun yang tidak magnetic.

Pengujian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu cara fluorensen dan

cara pemberian zat warna. Keduanya mempunyai prosedur

pengujian yang sama, perbedaannya hanya pada warna cairan

penetran dan developvernya.

Prinsip metode penetran yaitu bahan yang akan diperiksa

dicelup atau diberi cairan, yang mana cairan akan merembes

dalam retakan. Selanjutnya pada permukaan yang diuji diberi zat

warna. Kemudian dengan menyinari permukaan dengan sinar ultra

violet, bila ada retakan maka akan terlihat dengan jelas.

   Prosedur Pengujian dengan Dye-Penetran

1. Membersihkan permukaan benda tuang yang akan diperiksa

dari karat, minyak dan kotoran lainnya.

2. Pemberian cairan penetran dengan jalan dicelup atau

dioleskan, atau disemprotkan sehinggga menutupi semua

permukaan yang akan diuji.

3. Benda uji dibiarkan selama 10 – 20 menit, agar cairan

penetran meresap pada retakan. Lamanya tergantung

rekomendasi dari yang disarankan pada cairan penetran.

4. Membersihkan permukaan benda tuang yang diuji denga

jalan dilap dengan kain.

5. Memberikan cairan developver agar cairan penetran yang

masuk pada retakan dapat tertarik dan muncul kepermukaan.

Ditunggu selama 5 – 10 menit untuk memberi kesempatan

cairan penetran tertarik cairan developver.
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6. Memeriksa retak yang terlihat pada permukaan dengan

menyinari permukaan benda uji dengan sinar ultraviolet

dalam ruangan gelap.

Gambar 2.4. Tahapan proses pengujian Dye-Penetran

C. Rangkuman  2

Proses pengujian permukaan benda tuang dapat dilakukan

secara visual atu dengan dye-penetran. Secara visual hanya

mengandalkan alat indera mata tanpa bantuan. Keberhasilan

tergantung pada kemampuan orang yang menguji. Dye-

penetran dilakukan untuk menguji retakan pada permukaan

yang sangat halus tidak terlihat oleh mata. Prinsip pengujian

dengan alat bantu cairan penetran dan cairan developver

untuk menandai adanya retak.

d. Tugas 2

Lakukan observasi ke industri pengecoran, kemudian

lihat produk-produk apa saja yang dihasilkan. Dari produk
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tersebut ada berapa persen produk yang gagal. Cacat-cacat

apa saja yang terjadi pada produk tersebut.

e. Tes Formatif  2

1. Apa yang dimaksud dengan cacat permukaan pada benda

tuang ?

2. Bagaimana cara memeriksa cacat pada permukaan benda

tuang.

3. Apa keterbatasan pemeriksaan secara visual ?

4. Bagaimana cara pemeriksaan dengan Dye-penetrant ?.

f.  Kunci Jawaban Tes Formatif

 Lihat pada BAB III
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g.  Lembar Kerja

LEMBAR KERJA

PEMERIKSAAN CACAT PERMUKAAN BENDA TUANG

Pengamatan pengecoran di  :…..………………..

Alamat     : ……….………….

Tanggal pengamatan   : ……………………

Produk yang di amati   : …………………….

Catatan Riwayat Proses Pengecoran : …………………….

e. Komposisi bahan muatan  :  …………………….

f. Proses peleburan  :

Dapur yang digunakan untuk melebur : ………………….

Bahan bakar    : ………………………..

Kapasitas muatan dapur  : …………………………

Waktu peleburan   : ………………………..

g. Proses penuangan  :

Waktu penuangan   : …….………………

Temperatur cairan saat penuangan : ….……………..

Waktu sela    : ……………………………..

Volume benda tuang   : ….………………………….

Posisi penuangan   : ……………………………..

h. Cetakan yang digunakan :

Jenis cetakan    : ……………………………..

Komposisi bahan cetakan  : ……………………………..

Gambar rongga cetak   : …………………………….
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i. Gambar sket hasil tuangan :

j. Cacat-cacat yang terjadi  :
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3.  Kegiatan belajar 3

Pengujian Cacat Dalam

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  3

Setelah melakukan kegiatan belajar ini peserta diklat mampu

melakukan pengujian cacat dalam pada benda tuang.

b. Uraian Materi  3

Untuk melakukan pengujian cacat dalam pada benda tuang

memerlukan alat bantu, tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ada

beberapa proses pengujian untuk memeriksa cacat dalam pada

benda tuang mulai dari yang sederhana sampai yang modern.

Diantaranya yaitu dengan metode serbuk magnet, radiograpi atau

dengan ultrasonic.

Pengujian dengan Serbuk Magnet.

Pengujian dengan serbuk magnet dapat digunakan untuk

mengetahui cacat coran yang ada dipermukaan atau dibawah

permukaan. Pengujian dengan serbuk magnet terbatas pada benda

tuang yang bersifat magnetic. Dengan pengujian serbuk magnet kita

dapat melihat letak atau lokasi cacat, tetapi tidak dapat melihat

besar dan letak kedalaman cacat. Untuk melihat lebih jauh dilakukan

pemeriksaan dengan ultrasonic atau radiograpi.

 Prosedur pengujian dengan serbuk magnet.

1. Benda yang akan diuji dialiri listrik dengan amper yang tinggi,

sehingga menghasilkan medan magnet.

2. Permukaan benda uji ditaburi dengan serbuk besi.

3. Mengamati garis gaya manet yang terbentuk oleh serbuk besi.

Bila pada benda tuang terdapat cacat maka pada daerah
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tersebut akan timbul gaya tarik yang magnet yang lebih kuat,

sehingga serbuk mengumpul pada daerah tersebut.

4. Memberi tanda pada bagian yang cacat.

Gambar 2.5. Azas pemeriksan serbuk magnet

Gambar 2.6 Cara pemagnetan

Pengujian dengan Ultrasonic

 Pengujian ultrasonic merupakan pengujian yang

memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi. Gelombang suara
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frekuensi tinggi tidak dapat didengar dengan telinga manusia.

Gelombang suara yang didapat didengar manusia yaitu 20.000

getaran tiap detik atau 20 kHz. Jika gelombang suara di atas 20 kHz

manusia tidak mampu mendengar.

 Pemeriksaan cacat coran dengan ultrasonic menggunakan

geombang suara dengan frekuensi 250 kHz hingga 15.000 kHz. Jika

gelombang suara dilalukan pada benda tuang, maka bila menemui

cacat, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Prinsip

pemantulan inilah yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya

cacat dalam benda tuang.

Gambar 2.7. Azas pemeriksaan dengan ultrasonik

Prinsip kerja pengujian dengan Ultrasonik

Getaran-getaran yang dipancarkan oleh generator listrik disalurkan

ke probe pemancar melalui amplifier transmisi. Getaran listrik

tersebut diubah menjadi getaran mekanik oleh probe pemancar dan

dipancarkan ke dalam benda tuang yang diperiksa setelah melewati

lapisan minyak.
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 Getaran-getaran mekanik setelah mencapai dasar dari bahan

akan dipantulkan kembali dan diterima oleh probe, kemudian diubah

menjadi getaran listrik yang diteruskan ketabung sinar katoda

mealui echo. Bila pada benda tuang terdapat cacat dalam maka

getaran mekanik akan dipantulkan dan menghasilkan sinyal pada

tabung sinar katoda.

Cara Pemeriksaan dengan Ultrasonic.

Metode transmisi

 Pada metode transmisi digunakan dua probe, yaitu probe

transmisi yang dipasang pada permukaan benda dan probe

penerima yang dipasang pada sisi sebaliknya. Probe transmisi dan

penerima dipasang berhadapan lurus. Namun ada juga yang

menggunakan model probe sudut. Pada model ini pemasangan

probe transmisi dan penerima sama-sama pada permukaan benda

kerja.

Gambar 2.8. Pemasangan probe lurus
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Gambar 2.9. Pemasangan probe sudut

Metode pulsa echo

 Pada metode ini hanya menggunakan satu probe yang

berfungsi sebagai transmisi dan penerima. Getaran suara

dipancarkan dari probe kedalam benda tuangkemudian setelah

sampai sisi paling belakang getaran suara dipantulkan kembali dan

diterima probe. Pantulan gelombang suara yang diterima probe

selanjutnya diteruskan ketabung sinar katoda dan akan terlihat

gambar pulsa yang menunjukkan pantulan gelombang suara

tersebut.

 Jarak lokasi cacat dapat dihitung dengan rumus ; S = ½ c.t,

dimana c adalah kecepatan suara dan t adalah waktu.

Gambar 2.10. Cara dengan pulsa echo.
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Pengujian dengan Radiograpi

 Radiograpi digunakan untuk memeriksa cacat coran bagian

dalam untuk semua jenis logam. Pengujian dengan radiograpi

menggunakan sinar x dan sinar gamma. Sinar x dihasilakan dari

electron sedangkan sinar gamma dihasilkan dari sumber radio aktif.

Kedua sinar ini mempunyai kesamaan dan keduanya mempunyai

karekter sebagai berikut.

- Dapat melalui bahan yang tebal.

- Memancar dalam gerak tegak lurus dan tidak dipengaruhi oleh

listrik atau medan magnet.

- Dapat mempengaruhi emulsi fotografi.

- Sinar ini berbahaya pada kehidupan sel, karena dapat

mengurangi sel dalam tubuh.

Gambar 2.11. Pemeriksaan radiografi dengan sinar X.
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Cara pemeriksaan radiografi dengan sinar X.

 Sinar X dihasilkan oleh electron dengan kecepatan pancar

yang tinggi. Energi ini kemudian diubah menjadi panas dan

menghasilkan sinar X. Elektron ini diarahkan kecermin dalam ruang

hampa sehingga memantul melalui lubang dan diteruskan menuju

benda yang akan diperiksa. Adapun cara pemeriksaan dengan

radiografi sinar X adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan benda tuang yang akan diuji. Benda tuang harus

bersih dari minyak dan kotoran.

2. Memasang film pada tempatnya.

3. Benda tuang yang diuji diletakkan diantara tabung sinar x dan

film.

4. Menghidupkan sinar x, sehingga mengenai benda tuang dan

tembus ke film.

5. Melakukan pencucian film.

6. Mengamati film dengan teliti.  Jika benda tuang dalam keadaan

utuh tanpa cacat film akan menerima bayangan yang merata,

jika terdapat cacat maka pada film akan terlihat noda hitam.

Cara Pemeriksaan Radiografi dengan sinar Gamma.

 Metode ini secara prinsip sama dengan cara sinar X,

perbedaannya terletak pada sumber cahayanya. Sinar gamma

diperoleh dari isotop radio aktif dari sebuah reactor nuklir. Sebagai

sumber energi dipakai Cobal –60, Iridium –192, dan calsium 137.

Sinar gamma dapat mengarah ke semua arah, beda dengan sinar X

yang menpunyai cahaya lurus.
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Gambar 2.12. Pemeriksaan radiograpi dengan sinar gamma

Adapun cara pemeriksaan dengan sinar gamma adalah

sebagai berikut.

1. Menyiapkan benda tuang yang akan diuji. Benda tuang harus

bersih dari kotoran dan minyak yang melekat.

2. Memasang film pada sisi belakang benda kerja.

3. Benda kerja diletakkan di antara dua kutup sinar.

4. Mengaktifkan sinar gamma.

5. Mencuci film

6. Memeriksa bayangan pada film dengan teliti. Jika benda tuang

dalam keadaan utuh tanpa cacat film akan menerima bayangan

yang merata, jika terdapat cacat maka pada film akan terlihat

noda hitam.

c. Rangkuman  3

Untuk menguji cacat dalam pada benda tuang dapat menngunakan

metode pemeriksaan magnetografi, Ultrasonic dan Radiografi.

Pemeriksaan dengan magnetografi terbatas pada benda tuang yang

memiliki sifat magnet. Selain itu juga memiliki keterbatasan hanya

dapat mendeteksi cacat yang terdapat dibawah kulit permukaan
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benda tuang, sedangkan cacat yang jauh dari kulit permukaan tidak

jelas terdeteksi. Pemeriksaan ultrasonic memakai prinsip pantulan

gelombang suara yang berfrekuensi tinggi diatas 20 khz.

Pemeriksaan ultrasonic memiliki kelebihan dapat memeriksa cacat

yang berada jauh dari permukaan, namun ukuran cacat tidak

terukur. Sedangkan pemeriksaan dengan radiografi merupakan

pemeriksaan yang menggunakan pancaran sinar beta dan gamma.

Cacat yang terdeteksi tergambar pada film yang dipang bagian

belakang benda. Pemeriksaan ini dapat mendetekasi cacat yang ada

didalam benda tuang dan ukuran panjang cacat dapat terdeteksi.

d. Tugas 3

Carilah komponen yang dibuat dari hasil pengecoran.

Kemudian lakukan pemeriksaan bagian dalam komponen tersebut

dengan salah satu metode pemeriksaan yang dapat mengetahui

cacat bagian dalam coran.

e. Tes Formatif  3

1. Ada berapa cara yang dapat dilakukan untuk memeriksa cacat

bagian dalam coran. Sebutkan !

2. Apa keterbatasan pengujian dengan magnetografi ?

3. Bagaimana prinsip pengujian ultrasonic ?

4. Bagaimana prinsip pengujian dengan radiografi ?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  3

Lihat pada BAB III
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g. Lembar Kerja 3

LEMBAR KERJA

PEMERIKSAAN CACAT BENDA TUANG BAGIAN DALAM

Produk yang di periksa  : …………………………

Sistim/cara pemeriksaan yang dilakukan : ………………

Tujuan pemeriksaan  :

Peralatan yang digunakan  :

Langkah-langkah pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan  :
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Analisa hasil :

Kesimpulan :
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4. Kegiatan belajar ke 4

Pengujian Merusak

    a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 4

         Setelah mempelajari kegiatan belajar ini peserta diklat

mampu melakukan pengujian dengan cara merusak pada benda

tuang yang meliputi uji tarik, uji keras, dan uji impak sesuai dengan

prosedur operasi standar.

    b. Uraian Materi  4

        Dalam proses pengecoran banyak factor-faktor yang

menyebabkan cacat pada benda tuang hasil coran. Untuk meyakinkan

penyebab-penyebab cacat perlu pengalaman. Untuk mengetahui lebih

jauh tentang karakteristik benda tuang terutama yang berhubungan

dengan sifat mekanis dilakukan pengujian di laboratorium. Pengujian

sifat mekanis sifatnya merusak artinya setelah pengujian pada benda

uji akan mengalami cacat atau rusak. Proses pengujian merusak ini di

antaranya uji tarik, uji keras, dan uji impak.

Berikut akan dijelaskan masing masing proses pengujian

tersebut.

1. Uji tarik

  Yang perlu diketahu dalam uji tarik meliputi ;

1.1. Konsep uji tarik.

Uji tarik dilakukan dengan jalan memberikan beban tarik pada

kedua ujung batang uji secara perlahan-lahan sampai batang uji

tersebut putus. Dengan pengujian tarik akan diketahui kekuatan

tarik, kekuatan luluh, modulus elastisitas dan keuletan dari

material. Dari hasil pengujian tarik maka kita dapatkan grafik

hubungan tegangan dan regangan.
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Kekuatan tarik.
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  dimana ; σu = Kekuatan tarik dalam (N/mm2)

   Fmax = Beban maksimum (N)

   .e = regangan (%)

   .l0 = panjang mula-mula (mm)

   .lf  = panjang setelah patah (mm)

ϕ = Kontraksi (%)

   A0 = Luas penampang awal (mm2)

   Af  = Luas penampang setelah patah (mm)

   E = Modulus elastisitas (N/mm2)

1.2.  Spesimen uji tarik

Untuk besi tuang ukuran spesimen tidak mengikuti batang uji

proporsional, sehingga tidak ada ketentuan perbandingan antara

panjang ukur dan luas penampang seperti pada bahan logam ulet.
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Ukuran spesimen uji tarik untuk bahan besi tuang dapat dilihat

pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.13 Spesimen uji tarik untuk benda tuang
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1.3.   Mesin uji tarik

Gambar 2.14. Mesin uji tarik

1.4.  Bagian-bagian mesin uji tarik dan fungsinya

Batang lintang  = Penguat dan tempat perlengkapan tarikan

Ruang uji tarik  = Daerah pengujian tarikan

Ruang uji tekan  = Daerah pengujian tekan

Pelat atas   = Landasan pengujian tekan

Pelat bawah        = Tempat peletakan spesimen uji tekan.

Sekrup pemutar  = Untuk mengatur daerah jangkauan tekan atau

tarik.

Batang luncur  = Tempat meluncurnya eretan tarik/tekan.

Jarum beban  = Pengukur beban tarik/tekan.

Tuas beban  = Untuk pemberian beban secara kontinyu.

Roda pembuka  = Untuk membuka dan mengunci gerakan

tarikan.

Penyetel kalibrasi  = Untuk mengenolkan posisi jarum

Rangka    = Penguat kekakuan mesin.
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1.5.  Proses pengujian

1. Mengukur dimensi benda uji.

2. Menjepit atau menempat benda uji pada rahang jepit

3. Memposisikan jarum pada indicator pada posisi nol.

4. Mengatur kecepatan penarikan.

5. Menghidupkan mesin

6. Mengamati perpanjangan dan beban penarikan dan mencatat

dengan teliti hingga batang uji patah.

7. Menghentikan mesin setelah batang uji patah patah.

8. Mengukur penampang patah

9. Melakukan perhitungan tegangan, regangan, perpanjangan,

kontraksi

10.  Membuat grafik tegangan regangan.

11.  Menentukan kekutan tarik, kekuatan luluh, dan modulus

elastisitas.

1.6. Data yang diperoleh dan cara pengolahan.

Data yang diperoleh dari uji tarik yaitu data hubungan antara

Gaya tarik dan perpanjangan. Dari data tersebut akan didapat

grafik hubungan pertambahan gaya tarik dan pertambahan

panjang spesimen. Dari data tersebut kemudian diubah menjadi

data tegangan dan regangan. Perhitungan dapat dilihat pada

uraian d iatas. Data tersebut kemudian digambar menjadi garafik

tegangan regangan. Dari garfik ini kita dapat melihat karakteristik

material yang diuji.

1.7.  Analisis hasil uji tarik.

Untuk menganalisis hasil uji tarik maka kita harus meneliti grafik

tegangan regangan yang dibutuhkan. Dari grafik tersebut kita

dapat memperoleh informasi tentang kekuatan tarik maksimal,
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kekuatan luluh batas patah, daerah elastis, daerah plastis, dan

modulus elastisitas material. Dari data-data tersebutlah kita

analisis sifat dari material yang diuji.

2. Uji kekerasan.

 Yang perlu diketahu dalam uji kekerasan meliputi ;

2.1.  Konsep uji kekerasan.

  Kekerasan merupakan ketahanan suatu material

terhadap perubahan yang tetap. Pada dasarnya ada tiga cara

penentuan kekerasan yaitu dengan cara goresan, cara pantulan

dan cara penekanan. Pengujian dengan cara penekanan ini

banyak digunakan. Berikut akan dijelaskan pengujian kekerasan

yang banyak dilakukan pada pengujian benda tuang  yaitu

dengan cara penekanan yang meliputi, cara Brinell, dan cara

Rockwell.

Pengujian kekerasan cara Brinell.

  Pengujian kekerasan cara Brinell dilakukan dengan cara

menekankan bola baja pada permukaan material yang diuji.

Besarnya beban yang digunakan tergantung dari material dan

diameter bola baja. Berikut disajikan tabel yang memuat

hubungan beban penekanan, material dan diameter indentor.

Beban (kgf)Tebal
bahan
(mm)

Diameter
Bola baja

(mm)
30 D2 10 D2 5 D2 2.5 D2

6

6 – 3

3 – 1

10

5

2.5

3000

750

187,5

1000

250

62,5

500

125

31,5

250

62,5

15,6
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No Nama Bahan Beban (kgf)

1

2

3

4

5

Besi dan baja

Tembaga

Alumunium

Timah

Timah hitam

30 D2

10 D2

5 D2

2.5 D2

D2

Gambar 2.15. Aturan penekanan indentor bola baja

Harga kekerasan Brinell dapat dihitung dengan rumus berikut.

)(

2
22 dDDD

F
HB

−−
=

π

 dimana ; HB = Harga kekerasan brinell

   F = Beban (kgf)

   D = Diameter bola baja (mm)

   D = Diameter bekas penekanan (mm)

Π = konstanta nilainya 22/7 atau 3,14.

Cara Rockwell

Pengujian Rockwell didasarkan pada kedalaman masuknya

penekan pada benda uji. Makin keras benda yang diuji makin

dangkal masuknya penekan. Cara Rockwell sangat disukai karena
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dengan cepat dapat diketahui kekerasan tanpa mengukur dan

menghitung. Nilai kekerasan dapat langsung dibaca pada skala

indicator. Untuk besi tuang menggunakan skala Rockwell- E, dimana

menggunakan indentor bola baja berdiameter 1/16 inch,

pembebanan 100 kgf dan pembacaan pada sjkala merah.

Sedangkan untuk besi tuang yang keras menggunakan skala

Rockwell-C, dimana indentor kerucut intan dengan beban 150 kgf

dan pembacaan pada skala hitam.

2.2. Spesimen uji kekerasan

Untuk specimen uji kekerasan tidak ada ketentuan bentuk dan

ukuran. Yang penting spesimen dapat dipasang pada dudukan,

permukaannya rata dan posisi tegak lurus terhadap penekan.

2.3. Mesin uji kekerasan

Gambar 2.16. Mesin uji kekerasan
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2.4.  Bagian-bagian mesin uji kekerasan dan fungsinya

a. Dial gauge = untuk membaca nilai kekerasan pada sistim Rockwell

b. Tempat beban = untuk memasang beban penekanan.

c. Tuas penekan = untuk penekanan dan pembebasan beban tekan.

d. Landasan = untuk tempat landasan benda yang diuji.

e. Ulir penekan = untuk memposisikan besar penekanan awal.

f. Beban = untuk gaya penekan.

2.5.  Proses pengujian

a. Memasang indentor penekan.

b. Memasang beban besarnya disesuaikan dengan aturan.

c. Meratakan permukaan spesimen yang akan diuji.

d. Meletakkan spesimen pada landasan

e. Memutarpiringan hingga spesimen menyentuh indentor dan

jarum indicator berputar 2,5 putaran.

f. Menurunkan handle beban dan ditunggu hingga berhenti.

g. Setelah berhenti ditunggu 15 detik kemudian handle

dinaikkan.

h. Untuk pemeriksaan rockwel nilai kekerasan dapat langsung

dibaca pada skala indicator. Sedangkan untuk Brinell dilanjut

proses selanjutnya.

i. Spesimen dilepas dengan memutar piringan kekiri.

j. Mengukur diameter bekas pijakan dengan mikroskop ukur.

k. Menghitung nilai kekerasan Brinell dengan rumus.

3. Uji Impak

Yang perlu diketahui dalam uji impak meliputi :

3.1.  Konsep uji impak.

Uji impak diperlukan untuk mengetahui ketangguhan material

terhadap beban kejut. Prinsip pengujian material yang diuji diberi
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takikan sebagai tempat konsentrasi tegangan kemudian diberi

beban pukul secara tiba-tiba. Ada dua cara pengujian impak yaitu

cara Charpy dan cara Izod. Pada cara Charpy beban pendulum

diarahkan pada bagian belakang takikan, sedangkan pada sistim

izod beban pendulum diarah pada ujung batang uji yang berjarak

22 mm dan takikan menghadap pendulum.

Gambar 2.17. Pengujian Impak a) Charpy b) Izod

3.2.  Spesimen uji impak

Gambar 2.18. Spesimen uji impak
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3.3.  Mesin uji impak

Gambar 2.19. Mesin uji impak

3.4.  Bagian-bagian mesin uji impak dan fungsinya

 a. Pendulum = sebagai beban kejut

 b.Piring busur derajat = skala pembacaan energi untuk

mematahkan benda uji.

 c. Jarum penunjuk = untuk menunjukkan besarnya energi patah.

 d. Batang pembawa jarum = untuk membawa jarum penunjuk

pada skala tertentu.

 e. Badan Mesin = sebagai penyangga utama.

 f. Landasan benda uji = tempat pemasangan benda yang akan

diuji.

   g. Pengait = untuk mengaitkan pendulum.

3.5.  Proses pengujian

a. Menyiapkan spesimen sesuai dengan ukuran standar.

b. Menaikan pendulum pada posisi atas.

c. Memasang spesimen pada landasan

d. Mengenolkan skala indicator.
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e. Melepas beban pendulum dengan menarik kait.

f. Menarik handle rem untuk memberhentikan pendulum.

g. Membaca skala indicator berapa energi yang diserap untuk

mematahkan spesimen.

c. Rangkuman  4

 Untuk mengetahui karakteristik bahan coran dapat dilakukan uji

mekanis yang sifatnya merusak. Adapun pengujian yang biasa dilakukan

untuk benda tuang meliputi uji tarik, uji keras dan uji impak. Uji tarik

dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik dan modulus elastisitas dari

material. Uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui sifat kekerasan

material. Sedangkan uji impak dilakukan untuk mengetahui ketangguhan

material terhadap beban kejut.

d. Tugas  4

Lakukan pengujian tarik, kekerasan dan uji impak terhadap

salah satu produk pengecoran dari salah satu industri cor yang ada di

sekitar saudara.

e. Tes Formatif  4

1. Apa yang dimaksud dengan uji merusak ?

2. Uji mekanis apa saja yang biasa dilakukan pada benda tuang ?

3. Data apa yang diperoleh dari pengujian tarik ?

4. Ada berapa cara untuk menguji kekerasan ?

5. Untuk besi tuang pengujian kekerasan dengan sistim Rockwell

dengan skala apa ?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  4

Lihat pada BAB III



48

g. Lembar Kerja  4

LEMBAR KERJA

PENGUJIAN SIFAT MEKANIS BAHAN BENDA TUANG

Pemeriksaan dan pengujian produk coran di :..………………..

Tanggal     : ………………………….

Produk yang di periksa/diuji  : …………………………

a. Komposisi bahan muatan  : …………………………

b. Gambar sket hasil tuangan :

c. Posisi pengambilan sampel :

d. Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan :

e. Peralatan :
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f. Prosedur pengujian :

g. Data hasil pengujian :

h. Analisis hasil :

i. Kesimpulan :
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5. Kegiatan belajar 5.

Penyusunan Laporan Hasil Pengujian

 a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 5

    Setelah mempelajari kegiatan belajar ini peserta diklat mampu

membuat laporan hasil pengujian dan pemeriksaan sesuai dengan

prosedur operasi standar.

b. Uraian Materi  5

  Dalam proses pemeriksaan dan pengujian diperlukan laporan

sebagai data produksi. Laporan ini sangat berguna bagi fihak industri

untuk mengetahui kualitas hasil produk pengecoran yang telah

dilakukan. Laporan ini berfungsi untuk melihat apakah produk cor yang

dihasilkan sudah memenuhi criteria standar atau belum. Jika sudah

memenuhi maka proses produksi dapat berjalan terus. Jika hasilnya

belum memenuhi criteria standart maka data laporan hasil pemeriksaan

dan pengujian dapat dipelajari untuk menentukan pengambilan langkah

perbaikan dalam proses produksi. Laporan hasil pemeriksaan dan

pengujian juga dibutuhkan fihak pemesan apakah bahan yang dipesan

sudah sesuai dengan permintaan.

Setiap kali proses pemeriksaan dan pengujian maka harus dibuat

laporannya. Laporan ini berisi tentang benda yang diperiksa, macam

pemeriksaan yang dilakukan, proses pemeriksaan dan hasil proses

pemeriksaan dan pengujian. Data ini diperlukan untuk melihat apakah

proses pengecoran sudah sesuai dengan harapan. Semua data harus

disajikan dengan jelas, mudah dibaca dan dimengerti.

Adapun laporan hasil pemeriksaan dan pengujian memuat kisi-kisi

sebagai berikut :
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1. Nama benda tuang yang diperiksa.

2. Macam proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan.

3. Tanggal pemeriksaan.

4. Personel yang melakukan pemeriksaan.

5. Jenis/merk alat uji yang digunakan.

6. Kapasistas alat uji.

7. Prosedur pemeriksaan.

8. Hasil pemeriksaan dan pengujian.

9. Personel yang mengkoreksi hasil pemeriksaan dan pengujian.

Contoh Kerangka Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian.

Benda Tuang yang di periksa  :….. ……………….

Jenis besi tuang    : ……………………

Bahan muatan    : ……….…………..

Cetakan yang digunakan   : ……………………

Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan :

1. Pemeriksaan visual  : ya/tidak

2. Pemeriksaan cacat dalam : ya/tidak

3. Pengujian tarik   : ya/tidak

4. Pengujian kekerasan  : ya/tidak

5. Pengujian impak  : ya/tidak

Hasil pemeriksaan dan pengujian

1. Hasil pemeriksaan visual

a. Metode pemeriksaan

b. Bagian yang diperiksa

c. Jenis cacat yang ditemukan

d. Gambar cacat

2. Hasil pemeriksaan cacat dalam

a. Metode pemeriksaan
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b. Bagian-bagian yang diperiksa

c. Jenis cacat yang ditemukan

d. Gambar/ukuran cacat

3. Hasil pemeriksaan uji tarik

a. Mesin uji tarik yang digunakan

b. Posisi pengambilan spesimen

c. Ukuran dan jumlah spesimen

d. Data hasil uji tarik

e. Gambar grafik uji tarik

f. Kekuatan tarik rata-rata

4. Hasil pengujian kekerasan

a. Sistim pengujian kekerasan yang dilakukan

b. Mesin uji keras yang digunakan.

c. Indentor yang digunakan.

d. Beban yang digunakan.

e. Posisi pengambilan spesimen.

f. Bentuk dan ukuran spesimen.

g. Posisi pengujian.

h. Data hasil pengujian.

i. Nilai kekerasan rata-rata.

5. Hasil pengujian impak.

a. Sistim pengujian impak yang digunakan.

b. Mesin uji yang digunakan.

c. Posisi pengambilan spesimen.

d. Bentuk dan ukuran spesimen.

e. Jumlah spesimen.

f. Data hasil pengujian

g. Nilai Impak rata-rata.
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c. Rangkuman  5

Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian berfungsi sebagai data

untuk mengetahui apakah coran telah memenuhi persyaratan atau

belum. Disamping itu juga berfungsi sebagai informasi bagi pemesan

jika kualitas coran sudah sesuai dengan permintaan. Dalam laporan

hasil pememriksaan dan pengujian berisi tentang benda yang diuji,

macam pemeriksan dan pengujian yang dilakukan, hasil pengujian dan

gambaran produk secara keseluruhan.

d. Tugas  5

   Lakukan kunjungan ke Industri pengecoran. Usahakan untuk

memperoleh satu produk coran untuk diperiksa dan diuji. Lakukan

pemeriksaan visual, pemeriksaan cacat dalam, pengujian tarik,

pengujian kekerasan dan uji impak pada produk tersebut. Buatlah

laporan hasil pemeriksaan dan pengujian dan berikan pada industri

penegecoran tersebut.,

e. Tes Formatif  5

1. Apa fungsi laporan pemeriksaan dan pengujian.

2. Komponen-komponen apa saja yang ada dalam laporan.

3. Buatlah kerangka garis besar laporan pemeriksaan dan

pengujian.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif

Lihat pada BAB III
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g. Lembar Kerja

LEMBAR KERJA

LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BENDA TUANG

Pemeriksaan dan pengujian produk coran di  :……..………………..

Tanggal     : …………………….

Produk yang di periksa/diuji  : ……………………..

a. Komposisi bahan muatan  : ………………………

b. Cetakan Yang digunakan  :

Jenis cetakan    : ……………………………..

Komposisi bahan cetakan  : ……………………………..

Gambar rongga cetak   :

c. Gambar sket hasil tuangan :

e. Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan :

1. Pemeriksaan visual  : ya/tidak

2. Pemeriksaan cacat dalam : ya/tidak

3. Pengujian tarik  : ya/tidak

4. Pengujian keras  : ya/tidak

5. Pengujian impak  : ya/tidak
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f. Hasil pemeriksaan dan pengujian

1. Hasil pemeriksaan visual

a. Metode pemeriksaan

b. Bagian yang diperiksa

c. Jenis cacat yang ditemukan

d. Gambar cacat

2. Hasil pemeriksaan cacat dalam

a. Metode pemeriksaan

b. Bagian-bagian yang diperiksa

c. Jenis cacat yang ditemukan.

d. Gambar/ukuran cacat

3. Hasil pemeriksaan uji tarik

a. Mesin uji tarik yang digunakan

b. Posisi pengambilan spesimen

c. Ukuran dan jumlah spesimen

d. Data hasil uji tarik

e. Gambar grafik uji tarik

f. Kekuatan tarik rata-rata

4. Hasil pengujian kekerasan

a. Sistim pengujian kekerasan yang dilakukan

b. Mesin uji keras yang digunakan.

c. Indentor yang digunakan.

d. Beban yang digunakan.

e. Posisi pengambilan spesimen.

f. Bentuk dan ukuran spesimen.

g. Posisi pengujian.

h. Data hasil pengujian.

i. Nilai kekerasan rata-rata.
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5. Hasil pengujian impak

a. Sistim pengujian impak yang digunakan

b. Mesin uji yang digunakan

c. Posisi pengambilan spesimen

d. Bentuk dan ukuran spesimen

e. Jumlah spesimen

f.  Data hasil pengujian

g.  Nilai Impak rata-rata
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BAB III 
EVALUASI 

 

A. PERTANYAAN 

Tes Formatif  1 

1. Apa tujuan penentuan sampel dalam proses pengujian benda tuang ? 

2. Bagaimana cara menentukan  jumlah dan produk benda tuang yang 

dijadikan sampel ? 

3. Pertimbangan-pertimbangan apa yang digunakan dalam menentukan 

sampel pengujian dan pemeriksaan ? 

 

Tes Formatif 2 

1. Apa yang dimaksud dengan cacat permukaan pada benda tuang ? 

2. Bagaimana cara memeriksa cacat pada permukaan benda tuang. 

3. Apa keterbatasan pemeriksaan secara visual ? 

4. Bagaimana cara pemeriksaan dengan Dye-penetrant ? 

 

Tes Formatif 3 

1. Ada berapa cara yang dapat dilakukan untuk memeriksa cacat bagian 

dalam coran. Sebutkan ! 

2. Apa keterbatasan pengujian dengan magnetografi ? 

3. Bagaimana prinsip pengujian ultrasonic ? 

4. Bagaimana prinsip pengujian dengan radiografi ? 

 

Tes Formatif 4 

1. Apa yang dimaksud dengan uji merusak ? 

2. Uji mekanis apa saja yang biasa dilakukan pada benda tuang ? 

3. Data apa yang diperoleh dari pengujian tarik ? 

4. Ada berapa cara untuk menguji kekerasan ? 
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5. Untuk besi tuang pengujian kekerasan dengan sistim Rockwell 

dengan skala apa ? 

 

Tes Formatif 5 

1. Apa fungsi laporan pemeriksaan dan pengujian ? 

2. Komponen-komponen apa saja yang ada dalam laporan ? 

3. Buatlah kerangka garis besar laporan pemeriksaan dan pengujian ? 

 

B. KUNCI JAWABAN  

Test formatif 1 

1. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang mewakili produk coran. 

2. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan jumlah produk coran dan 

kehomogenan produk. Produk yang dipilih yaitu produk yang 

mewakili semua produk. 

3. Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dalam penentuan sampel 

meliputi : 

a. Bahan muatan 

b. Proses peleburan 

c. Proses penuangan 

d. Jenis cetakan 

e. Posisi penuangan 

f. Bahan tambah atau inokulan yang ditambahkan. 

g. Rongga cetak meliputi saluran masuk dan saluran tambah. 

h. Ketebalan benda tuangan 

 

Test formatif 2 

1. Cacat permukaan yaitu cacat yang terdapat pada kulit muka benda 

tuang yang dapat terlihat secara indera mata. 
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2. Untuk memeriksa cacat permukaan dilakukan secara visual yaitu 

pemeriksaan langsung dengan indera mata. 

3. Pemeriksaan visual memiliki keterbatasan hanya dapat melihat cacat 

yang muncul dipermukaan, sedangkan cacat yang ada pada bagian 

dalam benda tuang tidak dapat terdeteksi. 

4.  Cara pemeriksaan dengan dye-penetrant adalah sebagai berikut ; 

Membersihkan permukaan benda tuang yang akan diperiksa dari 

karat, minyak dan kotoran lainnya. Pemberian cairan penetran 

dengan jalan dicelup atau dioleskan, atau disemprotkan sehinggga 

menutupi semua permukaan yang akan diuji. Benda uji dibiarkan 

selama 10 – 20 menit, agar cairan penetran meresap pada retakan. 

Lamanya tergantung rekomendasi dari yang disarankan pada cairan 

penetran. Membersihkan permukaan benda tuang yang diuji denga 

jalan dilap dengan kain. Memberikan cairan developver agar cairan 

penetran yang masuk pada retakan dapat tertarik dan muncul 

kepermukaan. Ditunggu selama 5 – 10 menit untuk memberi 

kesempatan cairan penetran tertarik cairan developver. Memeriksa 

retak yang terlihat pada permukaan dengan menyinari permukaan 

benda uji dengan sinar ultraviolet dalam ruangan gelap. 

 

Test formatif 3 

1. Ada tiga cara yaitu dengan cara magnetografi, ultrasonic dan 

radiografi. 

2. Pemeriksaan magnetografi memiliki keterbatasan hanya bias 

untuk memeriksa logam yang memiliki sifat magnet dan tidak bias 

memeriksa cacat yang berada jauh dari permukan kulit benda 

tuang. 

3. Pemeriksaan cacat coran dengan ultrasonic menggunakan 

geombang suara dengan frekuensi 250 khz hingga 15.000 khz. 

Jika gelombang suara dilalukan pada benda tuang, maka bila 
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menemui cacat maka gelombang tersebut akan dipantulkan 

kembali. Prinsip pemantulan inilah yang digunakan untuk 

menentukan ada tidaknya cacat dalam benda tuang. 

4. Pengujian dengan radiograpi menggunakan sinar x dan sinar 

gamma. Sinar x dihasilkan dari electron sedangkan sinar gamma 

dihasilkan dari sumber radio aktif. Pancaran sinar akan direkam 

pada sebuah film yang terpasang dibalik benda tuang yang 

diperiksa. Bila ada cacat maka akan terdeteksi dengan warna yang 

lebih gelap. 

 

Test formatif 4 

1. Pengujian merusak artinya pada proses pengujian akan merusak 

benda yang diuji. 

2. Uji tarik, uji keras dan uji impak. 

3. Kekuatan tarik, kekuatan luluh, regangan dan modulus elastisitas. 

4. Ada 3 macam yaitu cara goresan, pantulan dan penekanan 

indentor. 

5. Skala Rockwell-E untuk lunak sampai sedang dan Rockwell-C 

untuk besi tuang yang keras. 

 

Test formatif 5 

1. Sebagai data tertulis tentang kualitas hasil coran yang dapat 

digunakan untuk pengembilan langkah perbaikan dalam proses 

produksi. Selain itu sebagai data tertulis bagi pemesan tentang 

kualitas barang yang dipesan. 

2. Komponen-komponen yang harus dilaporkan meliputi : 

a. Nama benda tuang yang diperiksa. 

b. Macam proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan. 

c.  Tanggal pemeriksaan. 
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d. Personel yang melakukan pemeriksaan. 

e. Jenis/merk alat uji yang digunakan. 

f. Kapasistas alat uji. 

g. Prosedur pemeriksaan. 

h. Hasil pemeriksaan dan pengujian. 

i. Personel yang mengkoreksi hasil pemeriksaan dan 

pengujian 

3. Kerangka Garis besar laporan adalah sebagai berikut : 

Benda Tuang yang di periksa  : ………………. 

Jenis besi tuang    : ……………… 

Bahan muatan    : …..………….. 

Cetakan yang digunakan   : ………………. 

Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan : 

Pemeriksaan visual 

Pemeriksaan cacat dalam 

Pengujian tarik 

Pengujian keras 

Pengujian impak 

Hasil pemeriksaan dan pengujian : 

Hasil pemeriksaan visual : 

a. Metode pemeriksaan 

b. Bagian yang diperiksa 

c. Jenis cacat yang ditemukan  

d. Gambar cacat 

Hasil pemeriksaan cacat dalam : 

a. Metode pemeriksaan 

b. Bagian-bagian yang diperiksa 

c. Jenis cacat yang ditemukan 

d. Gambar/ukuran cacat 
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Hasil pemeriksaan uji tarik : 

a. Mesin uji tarik yang digunakan 

b. Posisi pengambilan spesimen. 

c. Ukuran dan jumlah spesimen. 

d. Data hasil uji tarik 

e. Gambar grafik uji tarik 

f. Kekuatan tarik rata-rata. 

Hasil pengujian kekerasan 

a. Sistim pengujian kekerasan yang dilakukan 

b. Mesin uji keras yang digunakan. 

c. Indentor yang digunakan. 

d. Beban yang digunakan. 

e. Posisi pengambilan spesimen. 

f. Bentuk dan ukuran spesimen. 

g. Posisi pengujian. 

h. Data hasil pengujian. 

i. Nilai kekerasan rata-rata. 

Hasil pengujian impak. 

a. Sistim pengujian impak yang digunakan. 

b. Mesin uji yang digunakan. 

c. Posisi pengambilan spesimen. 

d. Bentuk dan ukuran spesimen. 

e. Jumlah spesimen. 

f. Data hasil pengujian 

g. Nilai Impak rata-rata. 

 
 
C. KRITERIA KELULUSAN 

Hasil belajar peserta diklat yang dievaluasi meliputi penguasaan: (1) 

Kognitif skill (kemampuan penalaran); (2) Psikomotorik skill (kemampuan 
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ketrampilan); (3) Attitude skill (Sikap); (4) Produk/benda kerja sesuai 

kriteria standart; dan (5) Batasan waktu yang telah ditetapkan. Angka 

maksimum masing-masing komponen adalah: 

 

No Komponen Nilai 

1. Kemampuan penalaran 10 

2. Kemampuan Ketrampilan:  

 a. Langkah kerja 

b. Penggunaan alat 

c. Keselamatan kerja 

10 

10 

10 

3. Sikap 10 

4. Produk 40 

5. Batasan waktu 10 

Jumlah : 100 

 

Syarat lulus; Skor minimal 70 

 

Untuk skor batasan waktu, jika peserta diklat menyelesaikan kerja 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau kurang dari waktu yang 

telah ditetapkan skornya adalah 10. Sebaliknya jika lebih dari waktu yang 

ditentukan skornya 0. 

 

Kategori  Kelulusan : 

70 – 79   : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja dengan bimbingan. 

80 – 89   : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 

90 – 100 : Di atas kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 Setelah selesai mempelajari modul ini maka peserta diklat berhak 

untuk memperoleh sertifikat pemeriksaan hasil penuangan. Adapun cara 

memperoleh sertifikat adalah sebagai berikut ; 

1. Peserta diklat telah menempuh semua kegiatan belajar dalam modul 

ini. 

2. Peserta diklat dapat menguasai minimal 70 persen dari pengetahuan 

dan ketrampilan dalam modul ini 

3. Peserta diklat dapat mengerjakan semua tes yang ada pada modul ini 

4. Peserta diklat telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar 

5. Peserta diklat mengikuti tes kompetensi modul ini dan minimal 

memperoleh nilai 70. 

Peserta diklat yang dapat memenuhi persyaratan diatas maka berhak 

memperoleh sertifikat pemerikasaan benda hasil tuangan. Dengan demikian 

peserta diklat berhak menjadi operator dalam pemeriksaan hasil tuangan di 

industri pengecoran. 
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