
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Aluminium 

 Aluminium merupakan salah satu jenis logam yang sangat ringan, beratnya 

hanya 1/3 baja, tembaga atau kuningan. Aluminium memiliki kekuatan yang baik, 

bahkan beberapa aluminium paduan kekuatanya melebihi baja. Aluminium berasal 

dari biji aluminium yang disebut bauksit. Untuk mendapatkan aluminium murni 

dilakukan proses pemurnian pada bauksit yang menghasilkan alumina atau oksida 

aluminium yang kemudian alumina ini dielektrosa sehingga berubah menjadi oksigen 

dan aluminium. Alumunium adalah logam terpenting dari logam nonfero. Penggunaan 

aluminium adalah yang kedua setelah besi dan baja (Surdia dan Saito 1999 : 129). 

 Aluminium mempunyai beberapa sifat-sifat fisik yang ditunjukkan pada 

Tabel 2.1. berikut : 

 

 

Tabel 2. 1 sifat sifat fisik aluminium 

Sifat-sifat 
Kemurnian Al 

(%)   

  99,996 >99,0 

Massa Jenis(20°C) 2,6989 2,71 

Titik cair 660,2 653-657 

Panas Jenis(Cal/g°.C)(100°C) 0,2226 0,2297 

Hantaran Listrik(%) 64,94 59(Dianil) 

Tahanan Listik Koefisien 

Temperatur(°C) 
0,00429 0,0115 

Koefisien Penuaian (20-100°C) 23,86 x 10 23,5 x 10 

Jenis Kristal, Konstanta Kisi FCC ,a=4,013   FCC ,a=4,04 A 

 

2.2. Paduan Aluminium 

 Logam paduan Aluminium dapat diklasifikasikan dalam tiga cara. Pertama 

berdasarkan klasifikasi atas paduan AlumInium cor dan tempa. Kedua dengan 

berdasarkan perlakuan panasnya diklasifikasikan atas paduan yang dapat 

diperlakukan panas ( heat treatable alloy) dan yang tidak dapat diperlaku-panaskan 
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(not heat treatable alloy). Dan yang ketiga berdasarkan unsur-unsur yang 

dikandungnya diklasifikasikan atas beberapa nomor seri.  

 Rendy Saputra (2012) mengakatan bahwa paduan yang  paling penting untuk 

paduan Alumunium adalah tembaga (Cu), Mangan (Mn), Silikon (Si), Magnesium 

(Mg), dan Seng (Zn). Diagram fasa untuk masing-masing elemen paduan semuanya 

mempunyai kesamaan. Elemen tersebut menunjukkan kelarutan yang baik pada 

temperatur tinggi, tapi kelarutan yang rendah pada temperatur kamar. 

 Menurut Budenski, K: Michael (1999) sifat mampu cornya rendah, paduan seng 

yang tinggi cenderung mudah untuk retak pada saat panas (hot cracking) dan 

penyusutan yang tinggi, dengan prosentase 10% cenderung memproduksi tegangan 

retak korosi (stress corrosion cracking), kombinasi seng dengan elemen lain 

menaikkan 6 kekuatan dengan sangat tinggi, konsentrasi rendah pada paduan kembar 

(kurang dari 3%) menghasilkan efek yang tidak berguna. 

 

2.3. Paduan Al-Si 

 Paduan Al-Si adalah paduan yang sangat baik kecairannya, mempunyai 

permukaan yang bagus, tanpa kegetasan panas, memiliki sifat mampu cor dan 

ketahanan korosi yang baik, sangat ringan, koefisiennya kecil dan sebagai penghantar 

listrik dan panas yang baik, karena sifat-sifatnya maka paduan ini banyak dipakai 

sebagai bahan untuk logam las dalam pengelasan logam paduan Al, baik pada paduan 

cor maupun paduan tempa. 

 Diagram Fasa AlSi ditunjukkan pada berikut : 

 
Gambar 2. 1 Diagram fasa Al-Si 
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2.3.1. Piston 

  Piston adalah sumbat geser yang terpasang di dalam sebuah silinder mesin 

pembakaran dalam selinder hidraulik, pneumatik, dan silinder pompa. Piston adalah 

komponen mesin yang bekerja extra berat, dikarekanakan tugasnya yang menahan 

ledakan di dalam ruang bakar kendaraan bermotor. Selain itu tahan tekanan piston 

juga wajib tahan panas dikarenakan piston bekerja pada tekanan dan temperatur 

tinggi. Piston dibuat dari bahan aluminium karena piston harus ringan, kuat dan tahan 

temperatur tinggi. Paduan yang dipakai biasanya dengan komposisi eutektik yaitu 

yang kandungan silikonnya antara 10- 13%. 

 

2.4. Perlakuan panas (Pengecoran) 

 Perkembangan teknologi material berkembang pesat ke arah kontruksi yang 

kuat, ringan, murah, ramah lingkungan dan aman. Dari sebuah rangkuman yang ditulis 

oleh Avner (1974: 676) menyatakan bahwa perlakuan panas adalah: “Heating and 

cooling a solid metal or alloy in such away as to obtain desired conditions or 

properties. Heating for the sole purpose of hot-working is excluded from the meaning 

of this definition”.  

 Perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam 

dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat mekaniknya. Melalui perlakuan 

panas yang tepat, tegangan dapat dihilangkan, ukuran butir dapat diperbesar atau 

diperkecil. Selain itu ketahuan ditingkatkan atau dapat dihasilkan suatu permukaan 

yang keras di sekeliling inti yang ulet. Untuk memungkinkan perlakuan panas tepat, 

komposisi logam paduan harus diketahui karena perubahan komposisi kimia, dapat 

mengakibatkan perubahan sifat-sifat fisis. 

 

2.5. Pengertian Squeeze Casting 

 Squeeze casting adalah kombinasi proses pengecoran dan penempaan yang 

dilakukan dengan bantuan tekanan pada logam semi padat. Penerapkan tekanan pada 

logam semi padat tersebut bisa mengubah titik cair paduan yang meningkatkan 

kecepatan pembekuan pada coran dan mengurangi porositas penyusutan coran ( M. 

Dhanashekara, 2014 ). Untuk memperoleh produk cor yang memenuhi syarat-syarat 

ideal bagi suatu sound-cast, ada beberapa variabel yang prlu diperhatikan yaitu; 

a. Volume Cairan Logam (Melt Volume) 

Diperlukan kontrol yang kuat akurat ketika logam cair dituangkan ke 

dalam rongga cetak (die cavity). 

 

b. Temperatur Tuang (Casting Temperature) 



Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 
 

6 
 

Temperatur ini tergantung pada jenis paduan dan bentuk 

coran/komponen. Dalam proses penuangan diperlukan pengaturan 

temperatur penuangan, hal ini karena temperatur penuangan banyak sekali 

mempengaruhi kualitas coran, temperatur penuangan yang terlalu rendah 

menyebabkan pembekuan pendek, kecairan yang buruk dan menyebabkan 

kegagalan pengecoran. Selain itu dalam penuangan penting sekali 

dilakukan dengan cepat. Waktu penuangan yang cocok perlu ditentukan 

dengan mempertimbangkan berat dan tebal coran, sifat cetakan, dll. 

 

c. Temperatur Perkakas (Tooling Temperature) 

Temperatur normal adalah 190 315°C. Untuk produk cor yang 

mempunyai penampang relatif tebal, rentang temperatur ini dapat 

diturunkan. Biasanya temperatur punch diatur 15-30°C dibawah 

temperatur die terendah untuk memungkinkan adanya kelonggaran atau 

ventilasi yang memadai diantara keduanya. Kelonggaran yang berlebihan 

antara punch dan die mengakibatkan erosi pada permukaan keduanya. 

 

d. Waktu Tunggu (Time Delay) 

Adalah lamanya waktu yang diukur dari saat pertama penuangan 

logam cair ke dalam rongga cetak hingga saat permukaan punch 

menyentuh dan mulai menekan permukaan logam cair. Bentuk 

penampang yang komplek memerlukan waktu yang cukup bagi logam 

cair mengisi keseluruhan rongga cetakan. Untuk itu perlu adanya 

tenggang waktu yang cukup sebelum punch menyentuh dan menekan 

logam cair. Hal ini untuk menghindari terjadinya porositas akibat 

penyusutan (shrinkage porosity). 

 

e. Batas Tekanan (Pressure Level) 

 Rentang tekanan normal adalah 50-140 Mpa, tergantung pada bentuk 

geometri komponen serta sifat mekanis yang dibutuhkan. Tetapi 

dimungkinkan tekanan minimum adalah 40 Mpa. Tekanan yang sering 

digunakan 70 Mpa. 

 

f. Durasi Penekanan (Pressure Duration) 

 Durasi penekanan dihitung dari saat punch dititk terendah sampai saat 

punch diangkat (penekanan dilepas). Untuk benda cor dengan berat 

hingga 9 kg, durasi pe nekanan yang sering dipakai bervariasi antara 30-

120 detik 
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g. Pelumasan (Lubrication) 

 Proses squeeze casting membutuhkan pelumas pada permukaan dies 

untuk memudahkan proses pengambilan produk cor dari cetakannya. 

 

h. Kecepatan Pengisian (Filling rate) 

 Makin rendah kecepatan pengisian akan menyebabkan makin tinggi 

kemungkinan untuk mendapatkan aliran laminer. 

 

2.6. Pendinginan (Quenching) 

 

Quenching adalah proses pendinginan yang dilakukan secara cepat pada paduan 

setelah mengalami laku panas. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan kondisi 

larutan padat yang telah terbentuk. Lamanya pencelupan dilakukan sampai suhu 

paduan sama dengan suhu media celup. Melalui pendinginan cepat maka pemisahan 

fasa kedua dari larutan padatnya akan dapat dicegah pada temperature yang jauh lebih 

rendah, paduan berada dalam keadaan larutan padat jenuh yang tidak stabil. Selain itu 

atom-atom yang terlarut jadi perangkap dan tidak memiliki kesempatan untuk 

berdifusi. Hal lain yang terjadi adalah dengan terperangkapnya atom-atom terlarut 

maka akan terbentuk daerah-daerah kosong yang didorong untuk mempromosikan 

terjadinya difusi temperatur rendah yang diperlukan nuntuk pembentukan zona. 

Semakin tinggi kecepatan 5 pendinginannya, daerah kisi kosong yang terbentuk akan 

semakin banyak. Besarnya kecepatan pendinginan itu sendiri antara lain dipengaruhi 

oleh media pencelupan dan ukuran bentuk produk. Media pencelupan yang paling 

sering dipakai adalah air dan oli.  

 

2.6.1. Macam macam Media Pendinginan  

  

 Menurut Aksten (1990) media pendinginan cair atau sering disebut 

quenchants yang paling umum digunakan adalah air dan solusinya (air garam dan 

solusi kaustik), minyak, dan solusi polimer. 

  

a. Air  

Air adalah media pendinginan yang paling umum digunakan. Air 

menghasilkan tingkat pendinginan mendekati tingkat maksimum. 
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Keunggulan air sebagai media pendingin adalah murah, mudah tersedia, 

mudah dibuang dengan minimal polusi atau bahaya kesehatan. Air juga 

efektif dalam menghilangkan scaling dari permukaan bagian baja yang 

diquenching. Oleh karena itu air sering digunakan sebagai media quenching 

karena tidak mengakibatkan distorsi berlebihan atau retak. Air banyak 

digunakan untuk pendinginan logam nonferrous, baja tahan karat austenitic, 

dan logam lainnya yang telah diperlakukan panas. Air sebagai media 

pendingin memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama yaitu tingkat 

pendinginan yang cepat pada suhu yang lebih rendah dimana distorsi dan 

retak lebih mungkin terjadi sehingga pendinginan air biasanya terbatas pada 

pendinginan sederhana. Kelemahan kedua menggunakan air biasa adalah 

menimbulkan lapisan/selimut uap sehingga dapat menyebabkan jebakan uap 

yang dapat menghasilkan kekerasan yang tidak rata dan distribusi tegangan 

yang tidak menguntungkan, menyebabkan distorsi atau bintik lembut. 

Pendinginan dengan air pada produk baja juga dapat menyebabkan karat 

sehingga penanganan harus cepat. Umumnya, air akan memberikan 

kecepatan pendinginan seragam jika dipertahankan pada suhu 15 sampai 

25°C (55-75°F) dan menghasilkan kecepatan lebih besar dari 0,25 m/s 

(50ft/min). 

 

b. Larutan soda kaustik  

Larutan soda kaustik (5-10% NaOH) digunakan dalam banyak hal 

dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan air. Laruyan soda kaustik 

mendinginkan lebih cepat dan lebih menyeluruh atau seragam, menghasilkan 

sifat mekanik yang lebih baik di semua bagian benda. Jika larutan soda 

kaustik dipanaskan dahulu sampai pada temperatur 55-70°C (130-160°F) 

dapat menghasilkan pendinginan drastis tanpa menimbulkan keretakan pada 

benda. Soda kaustik hanya dapat digunakan dalam sistem tertutup dengan 

ketentuan yang dibuat untuk pendinginan, operator harus dilindungi terhadap 

kontak langsung dengan larutan soda kaustik tersebut. Larutan soda kaustik 

harus sering diperiksa dan konsentrasi yang tepat harus dipertahankan 

 

c. Larutan garam (brine)  

Larutan garam (brine) sering berhasil digunakan. Jika larutan garam 

dipanaskan dahulu sebelum digunakan sampai sekitar 40°C (100°F) dapat 

menghasilkan hasil yang hampir sama baiknya dengan pendinginan solusi 

kaustik (soda kaustik), tetapi jauh lebih efektif bila panas. Seperti solusi 

kaustik, larutan garam memerlukan sistem tertutup. Larutan garam tidak 
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berbahaya untuk operator seperti yang soda kaustik panas, tetapi korosif  pada 

peralatan besi dan baja.  

 

d. Minyak / Oli  

Pendinginan minyak sering digunakan ketika bagian tipis benda atau 

sifat yang diperlukan setelah perlakuan panas tidak tinggi. Minyak dapat 

meminimalisir retak dan sangat efektif dalam mengurangi distorsi. Dari 

empat media yang pendinginan, minyak cenderung untuk memberikan 

pendinginan lambat dari benda dan air garam yang paling cepat. 

Kadangkadang memerlukan media pendingin yang memiliki kemampuan 

mendinginkan antara minyak dan air. Untuk itu dapat menggunakan polimer. 

Polimer ini termasuk alkohol polivinil (PVA) yang paling umum, eter 

polialkilen glikol (pags), polivinilpirolidon (PVP), dan poliakrilat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


