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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Modul Mengoperasikan Mesin Pengecoran Bertekanan 

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  
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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 
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 mempelajari Operasi Tanur 

Peleburan.  
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GLOSSARIUM 

 

 

Cetakan :  Peralatan berongga sesuai bentuk benda tuangan 

yang dipergunakan untuk membentuk benda tuang  

Logam cair  :  Benda dari logam yang berujud cair yang akan 

dimasukkan dalam rongga cetakan sehingga 

menjadi benda tuang. 

Mesin pengecoran bertekanan : Mesin yang digunakan untuk mencetak 

benda tuang dimana proses penuangannnya 

dengan menggunakan peralatan injeksi. 

Panel kendali  : Papan yang berisi tombol-tombol untuk menjalan 

kan mesin. 

Pencidukan  : Proses pengambilan logam cair untuk dimasukkan 

kedalam silinder penekan mesin cetak cor 

bertekanan. 

Tanur  : Perlengkapan untuk melebur logam pada proses 

pengecoran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. DESKRIPSI 

 Modul ini berjudul Mengoperasikan Mesin Pengecoran 

Bertekanan. Maksud dari modul ini yaitu memberikan pemelajaran cara 

pengoperasian mesin pengecoran bertekanan pada peserta diklat SMK. 

Mesin pengecoran bertekanan banyak digunakan di industri pengecoran 

yang terkenal dengan cetak tekan seperti industri otomotif dalam 

pembuatan blok-blok mesin. Adapun isi modul meliputi kemampuan 

pemeriksaan awal sebelum operasi, kemampuan untuk mengatur dan 

mengendalikan fungsi-fungsi panel kendali mesin, kemampuan 

pengoperasian mesin untuk membuat benda coran, dan kemampuan 

memantau tanur peleburan.  Kompetensi ini diberikan dalam batas waktu 

standar 100 jam dengan satu jam pelajaran 45 menit. Modul lain yang 

menjadi pendukung yaitu modul M4.1A yang berisi tentang tanur peleburan 

. Modul tersebut mendasari peserta diklat untuk dapat dengan mudah 

meguasai kompetensi ini. Setelah mempelajari dan menguasai modul ini 

diharapkan peserta diklat memiliki kemampuan dalam mengoperasikan 

mesin cor bertekanan. Penguasaan kompetensi ini memiliki peranan yang 

penting dalam industri pengecoran agar peserta diklat mampu mengerjakan 

proses pengecoran dengan menggunakan mesin pengecoran bertekanan. 

 

B. PRASYARAT 

Untuk mempelajari ini maka peserta diklat diharuskan telah 

menguasai kemampuan awal yaitu ; 

1. Membaca gambar kerja dalam proses penuangan 

2. Operasi tanur peleburan 

3. Pemeriksaan hasil coran 
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C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 Untuk dapat melakukan proses belajar dengan efektif maka harus 

diperhatikan petunjuk berikut.  

1. Peserta diklat 

a. Langkah-langkah belajar yang ditempuh 

b. Perlengkapan yang harus dipersiapkan. 

c. Hasil pelatihan. 

d. Prosedur sertifikasi. 

2. Peran guru 

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 pemelajaran selanjutnya. 

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

 Tujuan akhir dari proses pemelajaran 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 melakukan pemeriksaan awal pada mesin 

pengecoran bertekanan sebelum operasi yang ditunjukkan dengan 

kinerja dapat menjalankan prosedur pemakaian menurut operasi 

standar, dapat mengatur ukuran injeksi, dan mengatur nosel 

penyemprotan. 

2. Peserta diklat mampu mengoperasikan seluruh fungsi panel kendali 

mesin. Kemampuan ini ditandai dengan kinerja memahami bagian-

bagian mesin, memahami fungsi-fungsi bagian mesin, dan mampu 

mengidentifikasi bagian mesin.  

3. Peserta diklat mampu mengoperasikan mesin untuk membuat coran 

sesuai dengan prosedur operasi standar. Kriteria keberhasilan 

ditunjukkan dengan kinerja apabila peserta diklat dihadapkan pada 

mesin dan pekerjaan ; 

a. Mampu mengoperasikan mesin dengan prosedur dan operasi 

standar. 

b. Mampu melakukan pengujian benda tuang secara visual. 

c.  Mampu melakukan proses penuangan dengan metoda yang 

dapat meminimalkan resiko.  

d. Mampu memeriksa benda tuang pertama secara visual dan 

memeriksa spesifikasi untuk pertimbangan pengerjaan 

selanjutnya. 

4. Peserta diklat mampu melakukan pemantauan terhadap peleburan 

pada tanur. Kriteria keberhasilan ditunjukkan dengan kinerja apabila 

peserta diklat dihadapkan pada tanur yang sedang beroperasi mampu 

menjaga kondisi optimal sesuai dengan prosedur operasi standar 
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E. KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI : Mengoperasikan mesin pengecoran bertekanan 
KODE  : M4.3A 
DURASI PEMELAJARAN : 100 Jam @ 45 menit 

 
MATERI POKOK PEMELAJARAN 

SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 
SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Pemeriksaan sebelum 
operasi 

 

? Jalankan prosedur 
pemakaian menurut 
prosedur operasi 
standar. 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Memeriksa area kerja mesin. 
? Identifikasi area mesin (tanda 

batas mesin) antara lain: 
? Identifikasi tanur peleburan. 
? Identifikasi tempat 3. 

penyimpanan tuangan. 
? Identifikasi peralatan 

keselamatan kerja. 

? Menjalankan prosedur 
pemakaian menurut 
prosedur operasi 
standar  

? Memahami cara menja-
lankan dan prosedur 
pemakaian menurut 
prosedur operasi standar. 

? Menjalankan prosedur 
pemakaian menurut 
prosedur operasi standar  

3. Pengoperasian mesin 
untuk membuat coran 

 

? Mesin dioperasikan 
menurut prosedur 
operasi standar, 
termasuk perlakuan 
logam cair dan kondisi 
operasi cetakan. 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Memahami cara/oprasi 

pengaturan mesin. 
? Memahami urutan proses di 

mesin. 
? Memahami teknik pencidukan. 
? Memahami perlakuan logam 

cair. 
? Melakukan perlakuan pada 

cairan. 

? Melakukan 
pengopera-sian mesin 
menurut prosedur 
operasi standar 

? Mengetahui cara meng-
operasikan mesin menurut 
prosedur operasi standar, 
ter-masuk perlakuan logam 
cair dan kondisi operasi 
cetakan. 

? Mengoperasikan mesin 
menurut prosedur 
operasi standar 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
 ? Benda tuang diuji 

secara visual terhadap 
porositas, keretakan, 
sobekan, split, sinks, 
sambungan dingin  
penipisan dan surface 
crazing menurut 
prosedur operasi 
standar. 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Menguji benda tuang secara 

visual terhadap porositas, 
keretakan, sobekan, split, sinks, 
sambungan dingin dan surface 
crazing. 

? Melaksanakan 
penguji-an benda 
tuang secara visual 
sesuai prosedur 
operasi  

? Mengetahui cara peng-
ujian Benda tuang  se-cara 
visual terhadap porositas, 
keretakan, sobekan, split, 
sinks, sambungan dingin  
penipisan dan surface 
crazing menurut prosedur 
operasi standar. 

? Menguji benda tuang 
secara visual  

 ? Benda tuang 
diperlakukan dengan 
metoda yang dapat 
meminimasi risiko 
kerusakan 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Menyimpan benda tuang 

(menangani secara benar) pada 
tempatnya tanpa menimbulkan 
kerusakan,dengan mempelajari: 

? Baca SOP penanganan benda 
tuang. 

? Mengidentifikasi keranjang 
penampung benda jadi. 

? Menyimpan benda pada 
tempatnya tanpa menimbulkan 
kerusakan. 

? Menunjukkan 
pemahaman 
perlakuan benda 
tuang yang aman 

? Memahami benda tuang 
diperlakukan dengan 
metoda yang dapat 
meminimalisasi risiko 
kerusakan 

? Melakukan benda tuang 
dengan metoda yang 
dapat meminimasi 
risiko 

4. Memantau tanur 
 

? Tanur dijaga pada 
kondisi operasi optimal 
sesuai prosedur operasi 
standar 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Menjaga temperatur tanur pada 

kondisi operasi optimal sesuai 
SOP. 

? Menjaga komposisi dan jumlah 
cairan dalam tanur pada kondisi 
operasi optimal sesuai SOP. 

? Menjaga operasi tanur 
pada kondisi optimal 
sesuai prosedur 
operasi standar. 

? Memahami cara menjaga 
tanur pada kondisi operasi 
optimal sesuai prosedur 
operasi standar. 

? Menjaga operasi tanur 
pada kondisi optim al 
sesuai 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 

Menjalankan prosedur pemakaian   Tes formatif 1 

Mengoperasikan panel kendali mesin   Tes formatif 2 

Pengoperasian mesin   Tes formatid 3 

Memeriksa dan melakukan benda tuang   Tes formatif 4 

Mengoperasikan 

mesin cor 

bertekanan 

Memantau tanur   Tes formatif 5 
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 
 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT 

 Kompetensi   ? Mengoperasikan mesin pengecoran bertekanan 

Sub Kompetensi  ? Pengoperasian mesin untuk membuat coran. 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu 
Tempat 

belajar 

Alasan 

perubahan 

Tanda 

tangan 

guru 

Menjalankan 

prosedur pemakaian 

     

Mengoperasikan 

panel kendali mesin 

     

Pengoperasian 

mesin 

     

Memeriksa dan 

melakukan benda 

tuang 

     

Memantau tanur      
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B. Kegiatan Belajar 

1. Kegiatan Belajar  

Menjalankan Prosedur Pemakaian Menurut Prosedur 
Operasi Standar 
 
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta diklat mampu 

menjalankan prosedur pemakaian menurut  prosedur operasi 

standar. 

 

b. Uraian Materi  

Untuk memulai aktivitas pengecoran dengan mesin 

pengecoran bertekanan seorang operator harus memperhatikan 

beberapa factor. Faktor tersebut menyangkut lingkungan kerja, 

peralatan dan perlengkapan yang dipakai, dan keselamatan kerja. 

Hal ini untuk menjaga produktivitas, kenyamanan dan keselamatan 

dalam bekerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum 

bekerja seorang operator harus melakukan hal-hal sebagai berikut ;  

1. Memeriksa area kerja mesin. 

2. Mengidentifikasi area batas mesin 

3. Mengidentifikasi tanur peleburan 

4. Mengidentifikasi tempat penyimpanan tuangan. 

5. Mengidentifikasi peralatan keselamatan kerja. 

 

Memeriksa area kerja mesin. 

 Dalam pabrik pengecoran semua peralatan sudah 

ditempatkan menurut lay-out yang dibuat. Semua mesin memiliki 

area kerja yang jelas. Ruang gerak untuk para operator dan pekerja 

sudah diberi tanda dan arah yang jelas. Demikian juga distribusi 

barang sudah dirancang dengan baik, sehingga dalam proses 

produksi dapat berjalan lancar.  
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 Untuk memastikan area kerja mesin dalam kondisi yang 

aman maka seorang operator sebelum bekerja harus memeriksa 

area sekelilingnya. Pemeriksaan mulai dari lantai, tempat-tempat 

perlengkapan dan penyimpanan hingga daerah distribusi barang. 

Pemeriksaan harus setiap saat akan bekerja dilakukan untuk 

memastikan bahwa arena kerja sudah memenuhi standar kerja.  Bila 

ada yang belum siap dan belum beres sebaiknya pekerjaan ditunda 

dahulu. Semua dibereskan dan dipersiapkan lebih dahulu, sehingga 

dalam bekerja dapat lancar dan aman.  

 Berikut contoh lay out pabrik pengecoran yang menunjukkan 

susunan dan suasana kerja dipabrik pengecoran.  

 

  

 

Gambar 2.1. Lay-out  pabrik pengecoran. 

 

Mengidentifikasi batas area mesin. 

Sebelum bekerja seorang operator harus mengetahui batas 

area mesin yang ditangani. Hal ini untuk menjaga keselamatan 

sesama pekerja selama bekerja agar tidak terjadi tumbukan atau 
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bertabrakan. Biasanya batas-batas area mesin telah diberi tanda 

dengan garis pada lantai. Operator wajib mematuhi batas dan 

bekerja pada batas area mesinnya. Hal ini untuk menghindari 

kecelakaan kerja dan tidak mengganggu operasi mesin lainnya. 

  

 Mengidentifikasi tanur peleburan 

Dalam proses pengecoran tanur peleburan merupakan alat 

yang paling vital. Tanur berfungsi sebagai tempat mencairkan logam 

yang akan dicor. Untuk itu seorang operator sebelum bekerja harus 

mengidentifikasi tanur dan kelengkapannya. Dilihat bagaimana 

kondisi tanur apakah siap untuk bekerja atau belum. Adapun yang 

perlu diperhatikan dalam memeriksa tanur listrik yaitu : 

? Sumber daya listrik 

? Tangki minyak hidrolis. 

? Silinder-silinder hidrolis 

? Pena-pena penjamin. 

? Blower 

? Pipa pipa air pendingin 

 

Mengidentifikasi tempat penyimpanan tuangan 

 Tempat penyimpanan biasanya terdiri dari keranjang-

keranjang dan rak-rak penyimpanan Tempat penyimpanan benda 

tuangan harus tersedia memadahi baik dari segi jumlah dan kualitas 

tempat. Dipastiakan tempat penyimpanan bebas dari benda-benda 

terutama cairan kimia yang dapat merusak. Disamping itu juga 

tempat penataan benda tuangan yang satu dengan yang lainnya 

tidak saling tindih. Hal ini untuk menghindari kerusakan akibat 

gesekan benda tuang yang satu dengan yang lain. Selain itu 

memudahkan dalam pengecekan dan pengambilan benda tuang. 
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Demikian juga dipastikan tempat penyimpanan dalam keadaan 

bersih, kering dan tidak lembab.  

 

Mengidentifikasi peralatan keselamatan kerja. 

 Keselamatan sangat mahal harganya dalam bekerja. Untuk 

itu harus diperiksa ketersediaan alat-alat dan perlengkapan 

keselamatan kerja dan kelayakan kondisinya. Alat-alat keselamatan 

kerja yang biasa dipakai meliputi sepatu penyelamat, kacamata 

pelindung, topeng pelindung debu, apron, pelindung siku, topi helm, 

sumbat telinga dan sebagainya. Disamping itu ada alat penyelamat 

yang dipasang pada mesin seperti alat penyelamat pada mesin 

berupa tabung foto sorot yang dapat menghentikan mesin secara 

otomatis. Ada juga alat penyelamat berupa tombol pembatas 

apabila pintu terbuka tidak bias bekerja, atau melewati batas kerja 

mesin akan mati sendiri, dan sebagainya.   

  

c. Rangkuman  

Dalam proses prosedur pemakaian menurut prosedur 

operasional standar, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu 

pemeriksaan area kerja mesin, mengidentifikasi area kerja 

mesin, mengidentifikasi tanur peleburan, mengidentifikasi tempat 

penyimpanan benda tuang dan memeriksa alat-alat keselamatan 

kerja. 

 

d. Tugas  

Buatlah langkah langkah yang dikerjakan dalam menjalankan 

prosedur pemakaian mesin menurut prosedur operasional standar. 

Jelaskan komponen-komponen apa yang perlu diperiksa. Untuk 

memudahkan proses buat juga diagram alir pemeriksaan. 
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e. Tes Formatif  

1. Apa yang dimaksud dengan mesin cor bertekanan ? 

2. Komponen-komponen apa saja yang perlu diperiksa pada 

awal operasi mesin ? 

3. Mengapa batas-batas area kerja mesin harus diperiksa ? 

4. Alat keselamatan kerja apa saja yang harus tersedia dalam 

menjalankan mesin cor bertekanan ? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  

Lihat pada BAB III 
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g. Lembar Kerja  

 

LEMBAR PENGAMATAN PROSES PERSIAPAN PROSES 

PENGOPERASIAN MESIN COR BERTEKANAN 

 

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

Alamat    :………………………..………………… 

Tanggal pengamatan  :………………………………………….. 

Produk yang dicor   : …………………………………………    

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

b. Proses peleburan  :  

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

Bahan bakar    : …..……………………….. 

Kapasitas muatan dapur  : ……………………………… 

Waktu peleburan   : …………………………….. 

c. Mesin cor yang digunakan : 

Merk      :……………………………….. 

Kapasitas    : ……………………………… 

Sistim kerja    : ….………………………….. 

Bahan cetakan    : …………………………….. 

Gambar mesin cor :  

 

 

 

Langkah kerja   : 
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2. Kegiatan Belajar 2  

Mengoperasikan Panel Kendali Mesin Cor Bertekanan 

    a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

         Setelah mempelajari kegiatan belajar ini peserta diklat 

mampu mengatur panel kendali mesin cor bertekanan sesuai prosedur 

operasi standar. 

 

    b. Uraian Materi  

Dalam pengecoran menggunakan mesin cor bertekanan 

logam cair dipaksa masuk kedalam cetakan logam yang dibuat 

secara teliti pada tekanan dan temperatur tinggi dengan kecepatan 

tinggi. Dengan metoda ini dapat melakukan pengecoran yang tipis 

dengan ketelitian yang tinggi dalam waktu yang singkat. Pengecoran 

dengan mesin bertekanan biasanya digunakan untuk penuangan 

benda-benda teliti dimana materialnya mempunyai titik leleh yang 

rendah seperti alumunium dan paduan seng.  

 

Buku manual atau petunjuk pengoperasian mesin. 

  Setiap mesin dilengkapi dengan buku manual petunjuk 

pengoperasian mesin. Pada buku manual berisi tentang kapasitas 

mesin, ukuran dan berat mesin, system tenaga, petunjuk 

pengoperasian, perawatan dan perbaikan bila terjadi kerusakan.  

  Mesin cor bertekananan otomatis dilengkapi dengan panel 

kendali untuk pemrograman mengoperasikan mesin. Pada panel 

terdapat tombol-tombol yang memiliki fungsi-fungsi dalam 

pemasukan program.  Panel ini terdiri dari beberapa blok yang 

berfungsi sebagai pengendali dalam operasi mesin dan harus 

dimengerti seorang operator sebelum menjalankan mesin. Operator 

mesin ini harus memahami fungsi setiap tombol dan hubungannya 

dengan bagian-bagian mesin. 
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  Untuk memahami semua tombol panel maka operator harus 

mempelajari buku manual mesin tersebut. Pada buku manual 

digambarkan secara rinci papan panel pengendali beserta 

keterangan dan fungsinya masing-masing. Bahkan dalam buku 

sudah ada contoh pengoperasiannya. 

 

Memahami bagian-bagian mesin 

Mesin cor bertekanan menurut arah pembukaan dan 

penutupan cetakan biasanya dibedakan menjadi dua tipe yaitu jenis 

mendatar dan jenis tegak. Apabila pada mesin terpasang tungku 

pencair maka disebut mesin cor tekan ruang panas, sedangkan 

tungkunya tidak terpasang pada mesin atau terpisah maka disebut 

mesin cor tekan ruang dingin. Penggunaan mesin cor tekan ruang 

panas dan ruang dingin tergantung dari material yang akan dicor. 

Untuk material cor yang titik leburnya relatif rendah menggunakan 

mesin cor tekan ruang panas. Untuk bahan cor yang titik leburnya 

lebih tinggi seperti alumunium menggunakan mesin cor tekan ruang 

dingin. Berikut contoh sebuah mesin cor cetak ruang panas beserta 

bagian-bagiannya. 

 

Gambar 2.2. Mesin cor cetak ruang panas 
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Sistem pembukaan dan penutupan cetakan dapat 

menggunakan secara manual, dengan mekanik, dengan tekanan 

udara, atau dengan tekanan hidrolik. Sistem penekanan cairan agar 

masuk kedalam rongga cetakan dapat menggunakan torak yang 

digerakan secara hidrolik atau pneumatik. Dilihat dari system 

pengoperasian mesin terdapat mesin manual, semi otomatris dan 

mesin full otomatis. Untuk mesin otomtis penuh semua operasional 

dengan jalan menekan tombol-tombol panel pengendali secara 

terprogram.  Mesin-mesin full otomatis ini sekarang banyak 

dipergunakan di industri karena alasan ketelitian dan efesiensi 

waktu dan tenaga. 

 

 Memahami fungsi tiap bagian mesin. 

Pada gambar 2.3 kita dapat melihat konstruksi mesin dan 

bagian-bagiannya. Adapun fungsi dari setiap bagian adalah 

sebagai berikut : 

? Penutup silinder  =  berfungsi sebagai penutup dan pembuka 

cetakan. 

? Penggaruk  =  sebagai dudukan penutup silinder. 

? Kepala silang  =  berfungsi sebagai sambungan tuas. 

? Tuas penghubung  =  berfungsi sebagai mekanisme 

penghubung gerakan.  

? Pelat luncur  =  tempat dudukan belah cetakan jalan. 

? Batang mesin  =  tempat dudukan luncur pelat luncur. 

? Pelat muka  =  tempat dudukan cetakan belah tetap. 

? Silinder suntik  =  silinder penggerak batang torak. 

? Batang torak  =  batang penghubung gerak torak. 

? Selubung logam  =  sebagai silinder tempat penekanan cairan 

logam. 

? Leher angsa  =  jalannya aliran logam cair. 
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? Tungku pemanas  = sebagai tempat pemanasan dan  

peleburan logam cair. 

? Nosel = sebagai lubang penyemprot logam cair. 

? Cawan pelebur  = tempat logam cair dilebur. 

? Cetakan tetap  = Bagian untuk mencetak benda cor yang 

tidak bergerak. 

? Cetakan gerak  = bagian untuk mencetak benda cor yang 

bergerak. 

 

Mengidentifikasi bagian-bagian mesin 

Selain tahu bagian-bagian dan fungsinya seorang operator 

harus dapat mengidentifikasi bagian-bagian mesin. Identifikasi 

disini maksudnya operator memahami karakteristik dari bagian-

bagian tersebut. Dengan memahami karakteristik dari bagian-

bagian mesin seorang operator dapat melayani dan menangani 

mesin dengan baik. 

 

c. Rangkuman  

Untuk mengopersikan mesin cor bertekanan seorang operator 

terlebih dahulu membaca dan mempelajari buku manual atau 

petunjuk pengoperasian. Dalam buku manual sudah terdapat 

keterangan mengenai mesin, panel-panel pengendali, cara 

pengoperasian, perawatan dan perbaikan. Setelah itu mempelajari 

bagian-bagain mesin beserta fungsinya. Untuk lebih mendalam 

seorang operator harus dapat mengidentifikasi karakteristik dari 

bagian bagian mesin, sehingga dapat menangani dan 

memperlakukan mesin dengan tepat dan benar.  
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d. Tugas  

Lakukan pengamatan pada sebuah mesin cor bertekanan 

yang digunakan pada suatu pabrik pengecoran. Gambarkan mesin 

cor secara lengkap. Tunjukkan panel-panel pengoperasian secara 

detail dan sebutkan fungsinya masing-masing. 

 

e. Tes Formatif  

1. Apa kegunaan buku manual pada mesin ? 

2. Untuk dapat menjalankan mesin dengan baik maka seorang 

operator harus bagaimana ?. 

3.  Apa maksud mengidentifikasi bagian-bagian mesin ? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  

 Lihat pada BAB III 
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g. Lembar Kerja  

LEMBAR PENGAMATAN MESIN COR BERTEKANAN 

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

Alamat    :………………………..………………… 

Tanggal pengamatan  :………………………………………….. 

Produk yang dicor   : …………………………………………    

d. Komposisi bahan muatan  :………………….. 

e. Proses peleburan  :  

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

Bahan bakar    : …..……………………….. 

Kapasitas muatan dapur  : ……………………………… 

Waktu peleburan   : …………………………….. 

f. Mesin cor yang digunakan : 

Merk      :……………………………….. 

Kapasitas    : ……………………………… 

Sistim kerja    : ….………………………….. 

Bahan cetakan    : …………………………….. 

Gambar mesin cor :  

 

 

 

Langkah kerja   : 

 

 

 

 

Gambar panel kontrol  : 

 

Bagian-bagian panel kontrol dan fungsinya : 
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3. Kegiatan Belajar 3 

 Mengoperasikan Mesin untuk Membuat Coran 

 

    a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

         Setelah mempelajari kegiatan belajar ini peserta diklat 

mampu mengoperasikan mesin cor bertekanan untuk pembuatan 

produk coran sesuai prosedur operasi standar. 

 

    b. Uraian Materi  

Cara pengoperasian mesin 

 Untuk menjalankan mesin seorang operator sudah memahami 

jenis mesin dan cara pengoperasian. Pemahaman ini diperoleh dari 

membaca manual mesin dan proses latihan. Adapun yang perlu 

diperhatikan dalam pengoperasian mesin adalah sebagai berikut.  

a. Memeriksa bagian-bagian mesin dan perlengkapan. 

b. Memeriksa sumber tenaga listrik yang digunakan. 

c. Memeriksa unit dudukan cetakan logam 

d. Memeriksa unit penuang 

e. Memeriksa unit penyodok 

f. Memeriksa unit penarik inti. 

g. Memeriksa mesin penggerak dan pengontrol 

h. Menghidupkan mesin dengan menekan tombol ON. 

i. Menjalankan bagian-bagian mesin tanpa beban kerja  

j. Mengeset jarak gerakan penyodok. 

k. Memeriksa tanur pencairan dengan melihat apakah cairan 

logam sudah memenuhi untuk di injeksikan. 

l. Mesin siap untuk proses pencetakan dengan menekan 

tombol start. 
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Langkah-langkah urutan proses pencetakan pada mesin. 

 Adapun langkah-langkah urutan proses pencetakan pada mesin 

adalah sebagai berikut : 

1. Pencairan logam pada tanur 

2. Penuangan logam cair kedalam unit penuangan. 

3. Mengalirkan logam cair dari unit penuang ke cetakan dengan proses 

injeksi dengan menggerakkan silinder penyuntik. 

4. Logam masuk kecetakan hingga memenuhi rongga cetakan. 

5. Pembekuan cairan logam dalam cetakan. 

6. Penarikan inti. 

7. Pembukaan cetakan 

8. melakukan penyodokan benda tuang. 

9. Benda tuang jadi dan terlempar dari cetakan 

10. Penempatan benda tuang pada dudukan benda kerja. 
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demikian cairan tidak akan memercik keluar melalui lubang pengisi. Udara 

yang ada dalam rongga silinder penyuntik lambat laun keluar melalui 

rongga cetakan, hingga akhirnya cairan logam mengisi rongga cetakan. 

Kemudian tahap kedua, Silinder dengan kecepatan tinggi menyuntikkan 

cairan mengisi memenuhi cetakan. Penyuntikan dihentikan dengan seketika 

bila rongga cetakan sudah penuh. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

tekanan berlebihan pada cetakan logam yang dapat mengakibatkan 

kerenggangan. 

 

Memahami teknik pencidukan. 

 Proses pencidukan logam cair ke unit penuangan dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu secara langsung dari tanur dan tidak langsung. 

Secara langsung disebut juga penyuntikkan dingin dimana penyuntikkan 

dilakukan langsung dari tanur penehan panas. Ketika torak penyuntik 

ditarik kembali, cairan masuk ke dalam silinder dengan sendirinya (lihat Gb 

2.4). Pencidukan secara tidak langsung atau disebut juga penyuntikkan 

dingin, silinder penyuntik terpisah dengan tanur. Setiap  kali hendak 

menyuntik, cairan diisikan ke dalam silinder penyuntik dengan manual atau 

otomatis.  Menurut posisi penyuntik system ini dibagi dua yaitu penyuntik 

dingin posisi tegak dan posisi mendatar.  

 

  

Gambar 2.4. Teknik pencidukan a) langsung   b) tidak langsung 
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Memahami perlakuan logam cair. 

 Logam cair memiliki temperatur yang tinggi. Logam cair juga 

memiliki sifat sangat mudah beroksidasi dengan udara luar. Akibat oksidasi 

akan menimbulkan terak dipermukaan logam cair. Disamping itu jika logam 

cair memiliki peluang kontak yang luas dengan udara luar akan menyerap 

oksigen atau hydrogen yang mana sangat merugikan dalam benda coran. 

Logam cair yang banyak menyerap oksigen atau hydrogen akan 

mengakibatkan coran yang keropos atau getas. 

  Semakin tinggi temperatur logam cair akan memiliki sifat mampu 

alir yang semakin baik. Sifat mampu alir akan menurun dengan turunnya 

temperatur. Disamping itu sifat mampu alir logam alir dipengaruhi oleh 

komposisi didalammnya. Sebagai contoh untuk baja akan memiliki mampu 

alir yang baik dengan cukupnya unsur silisium atau silikon.  

   

c. Rangkuman  

 Untuk dapat mengoperasikan mesin seorang operator harus 

memahami mesin yang dihadapi. Selanjutnya operator harus mengerti 

langkah-langkah  yang harus dipenuhi untuk menjalankan mesin sesuai 

dengan standar operasional. Langkah-langkah ini meliputi persiapan, 

pemeriksaan hingga menjalankan mnesin. 

 

d. Tugas  

 Lakukan pengamatan seorang operator di industri pengecoran yang 

menggunakan mesin cor bertekanan. Catat secara lengkap data-data mesin 

dan tulis langkah-langkah yang dilakukan operator tersebut dalam 

menjalan mesin cor bertekanan tersebut. 
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e. Tes Formatif  

1. Mengapa dalam menjalankan mesin harus mengikuti standar 

operasional ? 

2. Langkah-langkah apa yang harus  di tempuh untuk mengoperasikan 

mesin ? 

3. Jelaskan urutan proses pencetakan pada mesin cor bertekanan ! 

4. Ada berapa cara pencidukan bahan cair logam pada mesin cor 

bertekanan. Jelaskan ? 

5. Bagaimana sifat-sifat logam cair ? 

f. Kunci Jawaban Tes Tormatif  

Lihat pada BAB III 
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g. Lembar Kerja  

LEMBAR KERJA 

PENGAMATAN LANGKAH-LANGKAH PENGOPERASIAN  

MESIN COR BERTEKANAN 

 

Pengamatan di  :…………………………… 

Alamat    : …………………………. 

Tanggal pengamatan  : ………………………….  

Produk yang dicor   : .………………………… 

Material coran    : ………………………….. 

 

a. Mesin cor yang digunakan : 

Merk     : ………………………………….. 

Kapasitas   : ……………………………. 

Sistim kerja   : …………………………….. 

b. Bahan cetakan   : …………………………….. 

c. Kedudukan tanur   : ….…………………………. 

 

 

 

d. Gambar mesin cor  :  

 

 

 

e. Langkah–langkah pengoperasian mesin cor : 

 

 

f. Urutan proses pencetakan pada mesin : 
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4. Kegiatan Belajar 4 

     Memeriksa dan Melakukan Benda Tuang 

 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

 Setelah mempelajari ini peserta diklat mampu memeriksa dan 

melakukan benda tuang  yang sesuai dengan prosedur dan 

operasional stnadar dalam pengecoran dengan mesin cor 

bertekanan. 

 

 b. Uraian Materi  

Untuk mengetahui kualitas hasil produk proses pengecoran 

dengan mesin bertekanan maka pada saat pertamakali 

menghasilkan produk dilakukan pemeriksaan secara visual. 

Pemeriksaan dilakukan pada saat benda tuang dalam keadaan 

dingin. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan cacat 

bagian luar dan dimensi ukuran. Adapun langkah-langkah yang 

diambil adalah sebagai berikut. 

1. Mengambil benda tuang pertama dan didinginkan. 

2. Membersihkan permukaan benda tuang dan membuat bekas 

saluran sisa. 

3. Mengamati seluruh permukaan benda tuang. 

4. Jika retakan terlalu kecil dapat digunakan cairan pembentu dye 

penetran. 

5. Memeriksa cacat dalam dengan ketukan. 

6. Mengukur dimensi benda tuang 

7. Mencatat semua hasil pemeriksaan. 

Jika dalam pemeriksaan pada benda tuang pertama terjadi 

penyimpangan maka proses pencetakan tidak dapat dilanjutkan dan 

perlu di kaji lagi dan mencoba mencari penyebabnya dan mencari 
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solusinya. 

Jika dalam pemeriksaan benda tuang yang pertama tidak 

ditemui cacat dan ukurannya juga sudah memenuhi standar maka 

proses penuangan dapat dilanjutkan. 

 

Melakukan benda tuang. 

Benda tuang yang telah jadi perlu ditangani dengan baik 

untuk mencegah kerusakan akibat salah penanganan. Benda tuang 

ditempatkan pada tempat yang aman, dan satu dengan yang 

lainnya tidak saling tumpang tindih sehingga rusak atau cacat. 

Untuk itu perlu disiapkan keranjang-keranjang penampung dan rak-

rak penyimpanan. 

Adapun yang harus diperhatikan dalam penangangan benda 

tuang adalah swebagai berikut : 

? Mempelajari SOP penanganan benda tuang 

? Mengidentifikasi keranjang dan rak penyimpanan 

? Menempatkan benda tuang secara aman tanpa 

menimbulkan kerusakan.  

 

c. Rangkuman  

Untuk mengetahui apakah proses pencetakan layak 

dilanjutkan maka harus dilakukan pemeriksaan pada produk yang 

pertama. Pemeriksaan oleh operator dilakukan secara visual. 

Pemeriksaan pada produk mengandalkan ketelitian indera mata. 

Dapat juga dibantu dengan cairan dye penetran. Jika produk 

pertama sudah memenuhi syarat maka proses produksi dapat 

dilanjutkan. Tetapi bila produk pertama tidak memenuhi syarat 

maka proses produksi ditunda untuk diperbaiki hingga diperoleh 

hasil yang benar. Selain itu juga produk yang sudah jadi harus 
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ditangani dengan baik untuk menghindari kerusakan pada benda 

coran. 

 

d. Tugas  

Lakukan observasi pada pabrik pengecoran yang 

menggunakan mesin cetak bertekanan. Amati dengan teliti cara 

pennganan dan penyimpanan produk yang telah jadi dari lokasi 

kerja hingga pada gudang penyimpanan. 

  

    e. Tes Formatif  

1. Mengapa benda tuang yang pertama harus diperiksa secara 

teliti. 

2. Mengapa benda tuang dari mesin cetak harus diperhatikan 

dalam proses penangannannya. 

3. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penagangan 

benda tuang. 

 

    f. Kunci Jawaban Tes Formatif  

Lihat pada BAB III 
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  g.  Lembar Kerja  

LEMBAR KERJA  

PEMERIKSAAN DAN MELAKUKAN BENDA TUANG 

Pengamatan pengecoran di :…… ………………… 

Alamat    : …………..………….. 

Tanggal pengamatan  : ……………………….. 

Mesin cor  yang di amati  : ………………………. 

 

 

 

Gambar lay out mesin dan tempat penyimpanan : 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah pemeriksaan benda tuang awal : 

 

 

 

 

Langkah-langkah proses penyimpanan : 
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5.  Kegiatan Belajar 5 

     Memantau Tanur 

 

    a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

         Setelah mempelajari kegiatan belajar ini peserta diklat 

mampu memantau tanur agar dapat beroperasi pada kondisi optimal 

sesuai prosedur operasi standar. 

 

     b. Uraian Materi  

Menjaga kestabilan temperatur tanur pada kondisi optimal 

  Dalam proses penuangan dengan injeksi untuk masuknya 

cairan logam sangat dipengaruhi oleh kekentalan cairan logam atau 

kemampuan alir cairan logam. Kemampuan alir cairan logam ini 

sangat dipengaruhi oleh temperatur. Untuk itu perlu dijaga agar 

temperatur dalam tanur tetap stabil pada temperatur lebur dari 

logam. Temperatur lebur tergantung dari material yang dimasukkan 

dalam tanur. Baja memililki temperatur lebur 1500 °C , kuningan titik 

leburnya 1080 °C, dan alumunium memiliki titik lebur 600 °C.  

  Untuk menjaga kestabilan temperatur maka setiap saat harus 

di cek temperatur dalam tanur. Suhu dalam tanur dijaga pada kisaran 

temperatur tertentu. Untuk mengukur temperatur dapat kita gunakan 

alat ukur termokopel induksi atau termokopel dengan sinar infra red. 

Jika terjadi penurunan suhu maka energi panas masukan pada tanur 

di tambah. Penambahan energi ini tergantung dari tanur yang dipakai. 

Untuk tanur busur listrik dan tanur induksi diatur dengan menaik 

turunkan arus yang masuk dalam tanur. 

  Selain itu perlu dilakukan pemantauan terhadap komposisi 

dan jumlah cairan dalam tanur. Komposisi dijaga agar tuangan awal 

hingga akhir memiliki komposisi yang sama. Hal ini dikontrol dengan 

komposisi bahan masukan dalam tanur. Demikian juga untuk 
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mengoptimalkan kerja tanur jumlah cairan juga harus dikontrol 

selama proses pencetakan. Jumlah cairan yang terlalu sedikit akan 

memperlama proses pencairan bahan selanjutnya. Sehingga untuk 

merperlancar dan mengoptimalkan kerja perlu diperhitungkan jumlah 

cairan yang optimal pada tanur. Untuk mengontrol jumlah cairan 

dalam tanur dapat dilihat dari ruang penduga jumlah cairan. 

Sedangkan untuk menyetabilkan jumlah cairan dalam tanur maka 

perlu diperhitungkan keseimbangan antara cairan yang keluar dengan 

bahan yang dimasukkan.     

 

c. Rangkuman  

Untuk menjaga proses produksi pada mesin cetak bertekanan 

maka perlu menjaga kestabilan operasi tanur. Yang perlu mendapat 

perhatian adalah kestabilan temperatur dan kestabilan komposisi dan 

jumlah cairan. Kestabilan temperatur diperlukan untuk menjaga 

kestabilan mampu alir dari logam cair. Kestabilan komposisi diperlukan 

untuk menjaga kualitas hasil coran. Kestabilan jumlah cairan dijaga 

untuk efeisiensi proses peleburan dan pencetakan. 

 

d. Tugas    

Lakukan pengamatan pada tanur sebuah mesin cor 

bertekanan. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh operator 

dalam menjaga kestabilan kerja tanur. 

e. Tes Formatif  

1. Mengapa tanur harus dijaga kestabilan kerjanya ? 

2. Kestabilan apa saja yang harus dijaga ? 

3. Bagaimana cara menjaga kestabilan jumlah cairan logam yang 

ada dalam tanur ? 
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4. Bagaimana cara menjaga kestabilan komposisi bahan cairan 

logam yang diinjeksikan ? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  

Lihat pada BAB III 
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g. Lembar Kerja  

LEMBAR KERJA 

PEMANTAUAN TANUR PADA  MESIN COR BERTEKANAN 

 

Pengamatan di   :……. ………………… 

Alamat    : …………….…………. 

Tanggal pengamatan  :…………………………. 

Produk yang dicor   : ………………………… 

Material coran    : ………………………….. 

 

a. Tanur yang digunakan : 

Merk     : …………………………… 

Kapasitas   : ………………………….. 

 

 

b. Gambar tanur yang digunakan : 

 

 

c. Nama bagian dan prinsip kerja : 

 

 

d. Langkah pemantauan temperatur, komposisi dan jumlah cairan : 

 

 

 

e. Cara menjaga kestabilan kerja tanur : 
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BAB III 
EVALUASI 

 
 

A. PERTANYAAN  

Tes Formatif 1 

1. Apa yang dimaksud dengan mesin cor bertekanan ? 

2. Komponen-komponen apa saja yang perlu diperiksa pada awal 

operasi mesin ? 

3. Mengapa batas-batas area kerja mesin harus diperiksa ? 

4. Alat keselamatan kerja apa saja yang harus tersedia dalam 

menjalankan mesin cor bertekanan ? 

 
Tes Formatif 2 

1. Apa kegunaan buku manual pada mesin ? 

2. Untuk dapat menjalankan mesin dengan baik maka seorang 

operator harus bagaimana ?. 

3.  Apa maksud mengidentifikasi bagian-bagian mesin ? 

 

Tes Formatif 3 

1. Mengapa dalam menjalankan mesin harus mengikuti standar 

operasional ? 

2. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mengoperasikan 

mesin ? 

3. Jelaskan urutan proses pencetakan pada mesin cor bertekanan ! 

4. Ada berapa cara pencidukan bahan cair logam pada mesin cor 

bertekanan. Jelaskan ? 

5. Bagaimana sifat-sifat logam cair ? 
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    Tes Formatif 4 

1. Mengapa benda tuang yang pertama harus diperiksa secara teliti? 

2. Mengapa benda tuang dari mesin cetak harus diperhatikan dalam 

proses penangannannya ? 

3. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penagangan 

benda tuang! 

 

Tes Formatif 5 

1. Mengapa tanur harus dijaga kestabilan kerjanya ? 

2. Kestabilan apa saja yang harus dijaga ? 

3. Bagaimana cara menjaga kestabilan jumlah cairan logam yang 

ada dalam tanur ? 

4. Bagaimana cara menjaga kestabilan komposisi bahan cairan 

logam yang diinjeksikan ? 

 

B. KUNCI JAWABAN  

Test Formatif 1 

1. Yaitu mesin cor dimana masuknya logam cair kecetakan dengan 

jalan dipaksa. 

2. Keadan area kerja disekitar mesin, Fungsi-fungsi dan gerakan 

mesin, tanur peleburan, tempat penyimpanan benda tuang, dan 

peralatan keselamatan kerja.. 

3. Untuk memastikan apakah mesin bekerja pada daerah yang aman. 

4. Sarung tangan, topi pengaman, alas dada dsb. 

 

Test Formatif 2 

1. Sebagai petunjuk bagi operator untuk menangani, menjalankan dan 

merawat mesin. 

2. Mempelajari buku manual agar memahami bagian-bagian dari 

mesin dan fungsinya masing-masing.  
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3. Memahami karakteristik kerja dari bagian-bagian mesin tersebut.  

 

Test Formatif 3 

1. Agar proses pengoperasian mesin mengikuti langkah-langkah 

pengoperasian yang benar. Dengan demikian dalam pengoperasian 

mesin terhindar dari kesalahan yang dapat mengakibatkan gagalnya 

proses pengoperasian mesin. Selain itu dapat terhindar dari 

kerusakan alat maupun benda kerja. Yang terakhir untuk 

menhindari bahaya kerja dalam arti dapat bekerja dengan 

memperhatiakan keselamatan kerja. 

 

2. Langkah-langkah untuk pengoperasian mesin meliputi  

a. Memeriksa bagian-bagian mesin dan perlengkapan. 

b. Memeriksa sumber tenaga listrik yang digunakan. 

c. Memeriksa unit dudukan cetakan logam 

d. Memeriksa unit penuang 

e. Memeriksa unit penyodok 

f. Memeriksa unit penarik inti. 

g. Memeriksa mesin penggerak dan pengontrol 

h. Menghidupkan mesin dengan menekan tombol ON. 

i. Menjalankan bagian-bagian mesin tanpa beban kerja  

j. Mengeset jarak gerakan penyodok. 

k. Memeriksa tanur pencairan dengan melihat apakah cairan logam 

udah memenuhi untuk di injeksikan. 

l. Mesin siap untuk proses pencetakan dengan menekan tombol 

start. 

m. Urutan proses pencetakan pada mesin cor bertekanan adalah 

sebagai berikut. 

n.  Pencairan logam pada tanur 

o. Penuangan logam cair kedalam unit penuangan. 
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p. Mengalirkan logam cair dari unit penuang ke cetakan dengan 

proses injeksi dengan menggerakkan silinder penyuntik. 

q. Logam masuk kecetakan hingga memenuhi rongga cetakan. 

r. Pembekuan cairan logam dalam cetakan. 

s. Penarikan inti. 

t. Pembukaan cetakan 

u. Melakukan penyodokan benda tuang. 

v. Benda tuang jadi dan terlempar dari cetakan 

w. Penempatan benda tuang pada dudukan benda kerja 

 

3. Proses pencidukan logam cair pada mesin cetak bertekanan ada dua 

cara yaitu pencidukan langsung dan pencidukan tidak langsung. 

Pencidukan langsung digunakan pada mesin cetak bertekanan 

dimana tanur pelebur menjadi satu dengan mesin. Sehingga dalam 

prosesnya logam cair langsung diinjeksikan dari tanur. Sedangkan 

pencidukan tidak langsung digunakan pada mesin cor bertekanan 

dimana tanurnya terpisak dengan mesin cetaknya. Dalam 

pengoperasiannya logam cair dimasukkan kedalam tabung injeksi 

dengan manual atau otomatis. Baru dari tabung injeksi cairan logam 

diinjeksikan kedalam rongga cetakan. 

4. Sifat logam cair yaitu memiliki temperatur yang tinggi, mampu 

alirnya besar, mampu mengisi seluruh rongga cetakan, mampu alir 

akan turun dengan turunnya temperatur. Logam cair memiliki sifat 

mudah bereaksi dengan udara luar membentuk oksidasi. Ada 

bebrapa logam yang mudah menyerap hydrogen yang mana ini 

akan membuat jelek hasil coran. 

 
    Test Formatif 4 

1. Untuk menentukan apakah proses produksi sudah layak untuk 

dilanjutkan atau perlu perbaikan ulang. 
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2. Untuk mengurangi resiko kerusakan pada benda pada saat 

penyimpanan. 

3. Meletakan benda tuang pada keranjang, kemudian dibawa pada 

tempat penyimpanan dengan meletakkan pada rak. 

 
Test Formatif 5 

1. Untuk meperlancar dalam proses produksi dan mendapatkan hasil 

tuangan yang memiliki kualitas yang sama. 

2. Kestabilan temperatur, komposisi dan jumlah cairan. 

3. untuk menjaga kestabilan jumlah cairan dalam tanur yaitu dengan 

mengatur kesetimbangan keluarnya bahan cairan logam dan 

pemasukan bahan muatan. 

4. Untuk menjaga kestabilan komposisi cairan yang diinjeksikan yaitu 

dengan meperhitungkan komposisi bahan muatan yang 

dimasukkan dalam tanur. 

 
C. KRITERIA KELULUSAN 

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

Kognitif skill (kemampuan penalaran); (2) Psikomotorik skill (kemampuan 

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 
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Syarat lulus : Skor minimal 70 

 

Evaluasi dilakukan pada akhir tiap-tiap kegiatan belajar dan akhir dari 

seluruh proses pembelajaran. Dari skor tiap-tiap kegiatan belajar kemudian 

dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah kegiatan belajar yang dilakukan. 

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 mininal. 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 memperoleh 

nilai minimal 70. 

Peserta diklat yang dapat memenuhi persyaratan diatas maka berhak 

memperoleh sertifikat mengoperasikan mesin pengecoran bertekanan. 

Dengan demikian peserta diklat berhak menjadi operator dalam 

pengoperasian mesin pengecoran bertekanan. 
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