BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis

Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi model master,
model cetakan, dan hasil produk sudu pompa air sentrifugal. Maka diperlukan
analisis pada proses pembuatan master cetakan, pemotongan master untuk
cetakan dalam pasir, dan strategi proses pengecoran alumunium.

4.1.1 Analisis Mesin Cetakan Layer

Mesin cetakan layer dibuat dari kaca dengan ukuran kertas A4 yaitu,

panjang 297 mm, lebar 210 mm, kemudian ketebalan kaca 10 mm. Ketebalan kaca
dibuat tebal supaya pada proses penuangan lilin yang panas kaca tidak mudah

pecah. Untuk menyatukan rangkaian kaca menggunakan baut antara sisi kiri dan
sisi kanan. Proses pembuatan layer, dapat dilihat pada gambar 4.1.

f
(b)

(a)

(c)

(d)
Gambar 4.1 Proses pembuatan layer
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Gambar (a) menunjukkan kaca disusun sesuai ketebalan dan jumlah layer

yang diinginkan, kemudian sisi kaca dilapisi minyak goreng agar lilin tidak
menempel pada kaca, setelah itu kaca disatukan dengan baut sampai benar-benar

rapat. Pada bagian penggir kaca diberi sabun colek supaya lilin tidak mengalir
kemana-mana. Gambar (b) menunjukkan setelah rangkaian cetakan kaca tersusun,

maka lilin dipanaskan sampai mencair tidak perlu sampai mendidih supaya lilin
cepat dingin dan kaca tidak cepat pecah. Gambar (c) menunjukkan penuangan
cairan lilin kedalam cetakan kaca apabila lilin masih menyusut tuang lagi lilin

sampai benar-benar penuh. Gambar (d) menunjukkan lilin sudah keras tidak
menyusut lagi dan siap untuk diambil untuk dibuat pola.

Setelah proses diatas selesai maka jadilah layer lilin polos dan siap untuk

digambar pola sesuai dengan model produk yang diinginkan. Penggambaran pola
dapat dilakukan dengan menempelkan kertas hasil print pada layer lilin atau layer
langsung digambar dengan menggunakan jangka. Model layer polos, dapat dilihat
pada gambar 4.2.

Gambar 4.2 Model layer polos

4.1.2 Analisis Mesin Pembentuk Pola

Mesin pembentuk pola digunakan untuk memotong layer lilin yang sudah

digambar pola. Mesin dipasang pada bagian bawah sebuah meja kemudian bagian
tengah meja diberi lubang untuk mata bor. Sistem kerjanya yaitu, layer lilin yang
sudah digambar pola diletakkan diatas meja kemudian layer langsung digerakkan
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dengan tangan sehingga mata bor akan memotong layer sesuai dengan gambar
pola yang dibuat. Mesin pembentuk pola, dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Mesin pembentuk pola

Gambar (a) menunjukkan kerangka meja yang terbuat dari kayu berguna
untuk dudukan mesin pembentuk pola supaya mesin tidak bergerak. Gambar (b)

menunjukkan model mata bor yang sudah dipasang pada meja sehingga mata bor
dapat berputar secara center.

4.1.3 Pemotongan Master Per Layer

Pada metode Layer Deposition Manufacturing proses pembagian pola per

layer hanya menggunakan bidang pemotong yang diperbanyak sesuai dengan
panjang model 3D yang akan dibuat dan diatur jaraknya sesuai yang diinginkan
misalnya: 5 mm, 10 mm, 15 mm. Pemotongan layer dapat dilakukan dengan
ketebalan yang sama misalnya 5 mm semua. Proses pemotongan ini akan
kelihatan sambungan antara layer satu dengan yang lainnya maka masih
diperlukan tahap finishing. Untuk mempermudah proses pembuatan serta
mendapatkan hasil yang baik, maka pemotongan disesuaikan dengan batas bidang

produk. Dengan demikian batas antara layer satu dengan layer lainnya tidak
kelihatan sambungannya sehingga produk yang dihasilkan akan rapi. Pemotongan
master perlayer, dapat dilihat pada gambar 4.4.
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(a)

(b)
Gambar 4.4 Pemotongan master

Gambar (a) menunjukkan pemotongan model dengan jarak yang sama

yaitu 5 mm. Gambar (b) menunjukkan pemotongan dengan jarak sesuai batas
bidang produk. Metode Layer Deposition Manufacturing dalam pemotongan
model dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal menyesuaikan tingkat
kerumitan model produk yang akan dibuat.

4.1.4 Analisis Proses Pembuatan Pola

Untuk dapat mengetahui hasil cetakan layer yang dibuat dengan

pemesinan baik dengan menggunakan mesin pola maupun dengan pisau potong,
maka periu dilakukan anaiisis terhadap data-data yang dipcrolch pada saat
melakukan pengujian. Data-data yang diperoleh ini berupa ukuran hasil dari
proses pemesinan. Hasil dari pemesinan akan dibandingkan dengan hasil
perancangan untuk mengetahui apakah ada kesamaan antara data pada saat
perancangan di CAD dengan hasil yang didapat pada saat pemesinan.

4.1.4.1 Menggunakan Mesin Pola

Tujuan pemotongan layer dengan mesin ini adalah untuk mendapatkan
hasil potongan yang tegak lurus sehingga pada saat dituang material produk yang
dihasilkan akan lurus. Pemotongan menggunakan mesin ini hasilnya tidak

langsung halus maka perlu di finishing menggunakan pisau potong (cutter). Mesin
ini mampu memotong layer baik yang tipis maupun yang tebal, hanya tinggal
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mengganti mata bor sesuai dengan ketebalan layer yang akan dipotong.
Pemotongan dengan mesin pembentuk pola, dapat dilihat pada gambar 4.5.

(a)

(b)

Gambar 4.5 Pemotongan dengan mesin pola

Gambar 4.5.a Menunjukkan hasil pemotongan layer model lingkaran
dengan mesin pola.Gambar 4.5.b menunjukkan hasil pemotongan layer model
sudu dengan mesin pola

4A.4.2 Menggunakan Pisau Potong (Cutter)
Tujuan

pemotongan

layer dengan

pisau

potong

ini

adalah

untuk

mendapatkan hasil potongan yang miring sehingga pada saat dituang material
produk yang dihasilkan akan miring. Pemotongan menggunakan pisau potong ini
hasilnya dapat langsung halus maka tidak perlu dijinishing. Pemotongan dengan

pisau potong ini mampu membuat kemiringan baik layer yang tipis maupun yang
tebal, karena pada intinya metode manual ini dalam prakteknya sangat mudah
hanya membutuhkan keuletan dan ketrampilan dalam

pembuatan produk

khususnya tiap layemya. Pemotongan dengan pisau potong, dapat dilihat pada
gambar 4.6. :

(a)

(b)

Gambar 4.6 Pemotongan dengan pisau potong

30

Gambar (a) menunjukkan pembuatan sudut luar proses pemotongan

menggunakan pisau potong. Gambar (b) menunjukkan pembuatan sudut dalam
proses pemotongan menggunakan pisau potong.

Setelah proses pembuatan sudut dalam dan sudut luar diatas selesai, kedua

layer digabung menjadi satu maka model sudut akan terbentuk. Dalam
meletakkan bagian layer tengah harus benar-benar pas pada titik tengah agar besar

sudutnya bisa sama. Untuk meletakkan bagian tengah supaya pas pada titik tengah
maka dibuat garis bantu dari tiap pojok layer secara menyilang terlebih dahulu,
dengan adanya garis bantu tersebut maka ketemu titik tengah dengan demikian
akan diperoleh hasil sudut yang sama besarnya. Gabungan antara dua layer yang
sudah dibentuk pola sudut dalam dan sudut luar yang pemotongannya dengan
pisau potong, dapat dilihat pada gambar 4.7.

Gambar 4.7 Model pola sudut

4.1.5 Analisa Pembuatan Master Cetakan Sudu Dari Resin

Master cetakan dibuat pertama kali sebelum pembuatan model cetakan

produk. Bahan dasar master cetakan sudu pompa air sentrifugal menggunakan
resin. Dengan cara, resin yang semula dalam bentuk cair kemudian dicampur

dengan kataiis sebagai pengeras, setelah tercampur dimasukkan kedalam layer
yang sudah dibentuk pola sebelumnya. Dalam pembuatan pola layer bentuknya
harus menyerupai sudu pompa air sentrifugal yang aslinya. Karena proses

pembuatannya manual maka ukurannya pola layer diperbesar dari sudu pompa air
sentrifugal yang sebenarnya. Hal ini bertujuan supaya saat pengurangan material
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tahap finishing produk yang dihasilkan ukurannya bisa sesuai dengan keinginan.
Skema langkah pembuatan master cetakan, dapat dilihat pada gambar 4.8.

(a)

(c)

(d)

Gambar 4.8 Proses pembuatan mastercetakan

Gambar (a) menunjukkan bagian permukaan dasar diberi layer polos/kaca

supaya produk yang dihasilkan rata. Gambar (b) menunjukkan penyusunan layerlayer berikutnya yang sudah dibentuk pola sebelumnya secara lapis demi lapis
sampai layer terakhir. Gambar (c) menunjukkan proses penuangan material
kedalam pola cetakan layer yang sudah dibentuk pola sebelumnya. Gambar (d)
menunjukkan proses merebus hasil penuangan master cetakan dengan air panas
berfungsi untuk melarutkan lilin yang menempel pada resin.

Setelah proses pembuatan master diatas selesai maka perlu dilakukan

finishing supaya produk yang dihasilkan halus. Finishing menggunakan gerinda
kemudian setelah rata dihaluskan dengan amplas yang halus. Master cetakan

yang sudah halus siap digunakan sebagai acuan dalam membuat cetakan produk..
Hasil master cetakan, dapat dilihat pada gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Model master cetakan resin

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pembahasan Master Cetakan Sudu Dari Resin

Setelah pembuatan master cetakan sudu dari resin selesai maka dilakukan

pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya ukuran master
cetakan sebelum penuangan material.

Pengukuran dilakukan menggunakan jangka sorong dengan kecermatan
0,05 mm.

Tabel 4.1 Ukuran Master Cetakan
Nama

Ukuran yang diharapkan

Ukuran yang dihasilkan

A

200,0 mm

200,15 mm

B

190,0 mm

192,30 mm

C

110,0 mm

109,95 mm

D

100,0 mm

100,20 mm

E

90,0 mm

93,45 mm
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Nama

Ukuran yang diharapkan

Ukuran tang dihasilkan

F

5,0 mm

4,55 mm

G

5,0 mm

6,10 mm

H

10,0 mm

12,80 mm

I

5,0 mm

5,30 mm

J

5,0 mm

5,10 mm

K

25,0 mm

23,15 mm

L

5,0 mm

6,25 mm

M

5,0 mm

5,75 mm

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa ukuran master cetakan yang dihasilkan

belum sesuai dengan ukuran yang diharapkan, hal ini dipengaruhi antara lain :
> Pada saat penggambaran pola dengan jangka kurang cermat dalam membaca
ukuran yang ditentukan.

> Pada saat pemotongan layer dengan mesin potong mata bor terlalu besar maka
terjadi kesalahan dalam pemotongan.
> Pada saat pemotongan layer dengan pisau potong masih melebar dari garis
yang telah dibuat.

4.2.2 Pembahasan Perancangan Model Cetakan Produk

Tujuan perancangan cetakan adalah untuk menghasilkan produk yang

banyak serta bentuk dan ukuran bisa seragam. Model cetakan sama dengan model
master cetakan hanya dipisah menjadi tiga bagian yaitu, tutup, sudu, dan dasar
dapat dilihat pada gambar 4.10.

Gambar 4.10 Potongan cetakan

>•

Tutup

•

Sudu

>•

Dasar
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Pemisahan cetakan menjadi tiga bagian ini untuk memudahkan

membentuk pola cetakan pada pasir. Pasir merupakan material tahan panas yang

tinggi sehingga sangat baik untuk cetakan pengecoran alumunium. Ukuran
cetakan dibuat lebih besar dari pada master cetakan. Hal ini, dimaksudkan untuk

mengantisipasi adanya penyusutan material saat pengecoran alumunium.
Rancangan model cetakan produk, dapat dilihat padagambar 4.11.

(a)

(b)

(c)

Gambar 4.11 Model cetakan produk CAD

Gambar (a) hasil perancangan CAD model cetakan bagian tutup. Gambar

(b) hasil perancangan CAD model cetakan bagian sudu. Gambar (c) hasil
perancangan CAD model cetakan bagian dasar.

4.23 Pembahasan Pembuatan Model Cetakan Tutup

Tujuan pembuatan tutup sudu pompa air sentrifugal ini adalah untuk
mempermudah proses pembuatan pola cetakan pada pasir untuk pengecoran
alumunium. Proses pengerjaan bagian tutup ini sama dengan pembuatan master

cetakan menggunakan metode Layer Deposition Manufacturing (LDM). Material

yang digunakan yaitu, resin dicampur dengan kataiis sebagai pengeras, kemudian
dimasukkan kedalam layer yang sudah dibentuk pola cetakan sebelumnya. Skema
langkah pembuatan cetakan produk, dapat dilihat pada gambar 4.12.
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(a)

(c)

(d)

Gambar 4.12 Proses pembuatan cetakan tutup

Gambar (a) menunjukkan bagian dasar diberi layer polos/kaca supaya

produk yang dihasilkan pada bagian bawah rata. Gambar (b) menunjukkan
penyususun layer berikutnya yang sudah dibentuk pola sebelumnya sampai layer
terakhir. Gambar (c) menunjukan proses penuangan material resin melalui bagian

atas yang sudah disiapkan lubang untuk penuangan material. Gambar (d)
menunjukkan cetakan tutup direbus dengan air panas yang berfungsi untuk
melarutkan lilin yang masih menempel pada cetakan tutup.

Setelah proses pembuatan cetakan produk diatas selesai maka perlu
dilakukan finishing supaya halus. Finishing menggunakan gerinda kemudian
setelah rata dihaluskan dengan amplas yang halus. Model cetakan tutup yang

sudah difinishing siap untuk dijadikan cetakan pada pasir. Hasil cetakan produk
bagian tutup, dapat dilihat pada gambar 4.13.
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Gambar 4.13 Model cetakan tutup

Setelah pembuatan cetakan tutup mi selesai maka dilakukan pengukuran

yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya ukuran cetakan tutup sebelum
penuangan material.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dengan
kecermatan 0,05 mm.

Tabel 4.2 Ukuran Cetakan lump
Nama

Ukuran yang diharapkan

Ukuran yang dihasilkan

A

90,0 mm

83,05 mm

B

110,0 mm

113,60 mm

C

190,0 mm

192,15 mm

D

200,0 mm

204,20 mm

E

150,0 mm

150,25 mm

F

10,0 mm

9,45 mm

G

10,0 mm

13,15 mm

H

5,0 mm

4,80 mm

I

5,0 mm

5,50 mm
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Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa ukuran cetakan tutup yang dihasilkan
belum sesuai dengan ukuran yang diharapkan, hal ini dipengaruhi antara lain :

> Tebal layer kurang rata sehingga pada saat disusun layer berikutnya masih
terdapat celah yang nantinya akan terisi material..

> Pada saat pembuatan sudut dengan pisau potong masih melebar dari batas
garis yang telah dibuat.

> Mesin potong tidak presisi sehingga apabila digunakan untuk memotong
masih banyak kesalahan dan tidak memenuhi syarat kerataan dan kedataran.

4.2.4 Pembahasan Pembuatan Model Cetakan Sudu

Tujuan pembuatan cetakan sudu adalah sama dengan pembuatan cetakan tutup
yaitu, untuk membuat pola cetakan dipasir. Bagian sudu diperlukan dua layer
pokok dengan tebal 25 mm, 5 mm ditambah dua layer tebal 10 mm sebagai
landasan dan penutup atas supaya permukaan rata. Proses pembuatannnya dengan
metode Layer Deposition Manufacturing (LDM). Skema langkah pembuatan,
dapatdilihat padagambar 4.14.

(b)

(c)

(d)
Gambar 4.14 Prosespembuatan cetakan sudu
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Gambar (a) menunjukkan bagian dasar diberi layer polos agar nantinya

produk yang dihasilkan rata. Gambar (b) menunjukkan penyusunan layer
berikutnya yang sudah dibentuk pola sebelumnya sampai layer terakhir. Gambar
(c) menunjukkan proses penuangan material kedalam cetakan layer yang sudah
berbentuk pola. Gambar (d) menunjukkan cetakan sudu direbus dengan air panas
untuk melarutkan lilin yang masih menempel pada cetakan sudu.

Setelah proses pembuatan cetakan sudu diatas selesai maka perlu
dilakukan finishing supaya halus. Finishing menggunakan gerinda kemudian
setelah rata dihaluskan dengan amplas yang halus. Hasil cetakan produk bagian
sudu, dapat dilihatpada gambar 4.15.

Gambar 4.15 Model cetakan sudu

Setelah pembuatan cetakan sudu ini selesai maka dilakukan pengukuran

yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya ukuran cetakan sebelum
penuangan material.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dengan
kecermatan 0,05 mm.
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Tabel 4,3 Ukuran Cetakan Sudu
Nama

Ukuran yang diharapkan

Ukuran yang dihasilkan

A

40,0 mm

41,5 mm

B

200,0 mm

202,15 mm

CI

17,0 mm

17,80 mm

C2

17,0 mm

16,85 mm

C3

17,0 mm

13,05 mm

C4

17,0 mm

16,20 mm

C5

17,0 mm

16,15 mm

Dl

5,0 mm

7,15 mm

D2

5,0 mm

8,50 mm

D3

5,0 mm

7,30 mm

D4

5,0 mm

8,75 mm

D5

5,0 mm

8,20 mm

E

25,0 mm

24,50 mm

5,0 mm

4,65 mm

DariD tabel 4.3 dapat dilihat bahwa ukuran cetakan sudu yang dihasilkan

belum sesuai dengan ukuran yang diharapkan, hal ini dipengaruhi antara lain :
> Pada saat penggambaran sudu ukurannya layer kurang presisi.
> Pada saat pemotongan dengan mesin pembentuk pola masih terdapat
kesalahan.

> Layer yang dihasilkan tidak datar masih terdapat lengkungan.
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4.2.5 Pembahasan Pembuatan Model Cetakan Dasar

Tujuan pembuatan cetakan dasar adalah sama dengan pembuatan cetakan tutup
dan sudu yaitu, untuk membuat pola cetakan dipasir. Bagian dasar diperlukan dua

layer pokok dengan tebal 10 mm, 5mm ditambah dua layer tebal 10 mm sebagai
landasan dan penutup atas supaya permukaan rata. Proses pembuatannnya dengan
metode Layer Deposition Manufacturing (LDM). Skema langkah pembuatan,
dapat dilihat pada gambar 4.16.

4

(a)

(c)

(d)

Gambar 4.16 Proses pembuatan cetakan dasar

Gambar (a) menunjukkan bagian landasan diberi layer polos agar nantinya

produk yang dihasilkan rata. Gambar (b) menunjukkan penyusunan layer
berikutnya yang sudah dibentuk pola sebelumnya sampai layer terakhir. Gambar
(c) menunjukkan proses penuangan material kedalam cetakan layer yang sudah
dibentuk pola. Gambar (d) menunjukkan cetakan dasar direbus dengan air panas
untuk melarutkan lilin yang masih menempel pada cetakan produk.

Setelah proses pembuatan cetakan dasar diatas selesai maka perlu
dilakukan finishing supaya halus. Finishing menggunakan gerinda kemudian
setelah rata dihaluskan dengan amplas yang halus. Hasil cetakan produk bagian
dasar, dapat dilihat pada gambar 4.17.
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Gambar 4.17 Model cetakan dasar

Setelah pembuatan cetakan dasar ini selesai maka dilakukan pengukuran

yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya ukuran cetakan sebelum
penuangan material.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dengan
kecermatan 0,05 mm.

Tabel 4.4 Ukuran Cetakan Dasar
Nama

B

D

Ukuran yang diharapkan

Ukuran yang dihasilkan

40,0 mm

41,25 mm

180,0 mm

183,15 mm

190,0 mm

192,70 mm

200,0 mm

202,10 mm

5,0 mm

5,45 mm

10,0 mm

10,10 mm

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa ukuran cetakan dasar yang dihasilkan
belum sesuai dengan ukuran yang diharapkan, hal ini dipengaruhi antara lain :
> Pada saatpenyusunan layer masih mengalami pergeseran.

> Saat penuangan resin banyak yang melebihi pola layer sehingga menyebabkan
penyusunan layer berikutnya renggang.
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> Didalam pola layer masih terdapat udara sehingga menyebabkan produk
kurang rata.

4.2.6 Pembahasan Proses Pengecoran Alumunium

Pengecoran alumunium menggunakan material pasir yang dihaluskan dan
dicampur dengan air kemudian dipadatkan pada cetakan yang terbuat dari kayu.
Tujuan pasir dipadatkan kedalam cetakan kayu ini supaya dapat dipindah-pindah
tempat sehingga pasir bisa disusun keatas untuk mendapatkan produk yang
diinginkan. Ukuran cetakan kayu yaitu panjang 520 mm, lebar 330 mm, tinggi
100 mm. Model cetakan kayu, dapat dilihat pada gambar 4.18.

Gambar 4.18 Model cetakan kayu

4.2.6.1 Pengecoran Tutup

Pengecoran tutup dibuat terpisah dengan bagian sudu dengan tujuan
supaya dalam proses pengecoran alumunium tidak menggunakan core. Core
merupakan bahan untuk membuat lubang didalam produk. Pemisahan tutup ini
dapat menghemat biaya produksi serta lebih cepat pengerjaannya dibandingkan
dengan menggunakan core. Berikut skema langkah-langkah pembuatan :
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a. Pembuatan sudut dalam cetakan pasir :

(a)

(b)

Gambar 4.19 Pembuatan pola tutup dalam pada pasir

Gambar (a) menunjukkan pembentukan sudut dalam yaitu, proses diawali
dengan tutup yang terbuat dari resin diisi pasir kemudian dipadatkan pada cetakan
kayu. Gambar (b) menunjukkan setelah pasir benar-benar padat kemudian cetakan
resin diangkat sambil dipukul pelan-pelan supaya pasir tidak menempel pada
cetakan resin sehingga pasirakan membentuk polasudut dalam.
b. Pembuatan sudut luar cetakan pasir :

(a)

(b)

Gambar 4.20 Pembuatan pola tutup luar pada pasir

Gambar (a) menunjukkan pembentukan sudut luar, proses diawali cetakan

tutup yang terbuat dari resin dimasukkan kedalam pasir, kemudian dipadatkan
pada cetakan kayu. Gambar (b) menunjukkan setelah pasir sudah padat kemudian
cetakan resin diangkat sambil dipukul pelan-pelan supaya pasir tidak menempel
pada cetakan resin.
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c. Gabungan sudut dalam dan sudut luar

(a)

(b)

Gambar 4.21 Gabungan sudut dalam dan luar

Gambar (a) menunjukkan proses penuangan material alumunium kedalam

cetakan pasir, lubang satu untuk saluran material masuk dan lubang dua untuk
saluran keluaran angin. Gambar (b) menunjukkan hasil pengecoran alumunium
bagian tutup sebelum difinishing.

Setelah melakukan proses pengecoran tutup ini selesai maka dilakukan

pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya ukuran tutup sudu
pompa air sentrifugal yang sebenarnya.
Tabel 4.5 Ukuran Hasil Pengecoran Tutup
Nama

Ukuran yang diharapkan

Ukuran yang dihasilkan

A

83,05 mm

86,95 mm

B

113,60 mm

110,50 mm

C

192,15 mm

99,45 mm

D

204,20 mm

202,10 mm

E

150,25 mm

150,05 mm

F

9,45 mm

8,10 mm

G

13,15 mm

15,65 mm

H

12,60 mm

12,85 mm

I

5.50 mm

4,30 mm
-

.....
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Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa ukuran pengecoran tutup yang

dihasilkan belum sesuai dengan ukuran yang diharapkan, hal ini dipengaruhi
antara lain :

> Ukurannya cetakan tutup dari resin kurang presisi.

>- Pada saat pengecoran material dari panas kedingin mengalami penyusutan.
> Pada saat pengambilan cetakan resin, pola pasir mengalami perenggangan.

4.2.6.2 Pengecoran Sudu

Sudu dibuat gabung dengan bagian dasar bertujuan supaya pengecoran

alumunium dapat dilakukan sekali penuangan. Penggabungan bagian sudu dan
dasar ini dirasakan langkah yang praktis dalam proses pengecoran alumunium

karena tidak lagi menggunakan core. Berikut skema langkah-langkah pembuatan :
a. Pembuatan sudu cetakan pasir :

(a)

(b)

Gambar 4.22 Pembuatan pola sudu pada pasir

Gambar (a) menunjukkan proses diawali dengan cetakan sudu yang terbuat
dari resin dimasukkan kedalam pasir, kemudian dipadatkan pada cetakan kayu.

Gambar (b) menunjukkan model pola cetakan sudu pada pasir setelah cetakan
resin diambil.
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b. Pembuatan dasar cetakan pasir

(b)

(a)

Gambar 4.23 Pembuatan pola dasar pada pasir

Gambar (a) mununjukkan pembuatan bagian dasar yaitu, cetakan dasar dari
resin dimasukkan kedalam pasir kemudian dipadatkan kedalam kayu sampai
semua pasir benar-benar padat. Gambar (b) menunjukkan model pola cetakan
dasar setelah cetakan resin diambil dari pasir.

c.

Penggabungan pola sudu dan dasar

(a)

(b)

Gambar 4.24 Pembuatan sudu dan dasar

Gambar (a) menunjukkan gabungan pola sudu dengan pola dasar

kemudian penuangan alumunium kedalam pasir yang sudah dibentuk pola cetakan
sebelumnya. Gambar (b) menunjukkan hasil pengecoran alumunium bagian sudu
dan dasar sebelum difinishing. Setelah melakukan proses pengecoran ini selesai
maka dilakukan pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya
ukuran sudu dan dasar yang sebenarnya.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dengan
kecermatan 0,05 mm.
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Tabel 4.6 Ukuran Hasil Pengeco^anSu^^
1^

•

Hjk^T^nidn^^

naTT^Urda^^^
Dart tabel 4.6 pa

^ ^ ^ ^^

dihasilkan belum sesuat dengan ukuran yang
antara lain:

> Po.a pasir mudah n,„,uh sehtagga ,** perubahan uRura,

>UJ daiara Pasir «*«-W- — seh,„ggal_l udaR
> saatpenggabunganpoia sudu dan dasar ,idak«*r

halus sehingga produk dapat langsung V
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tutup dan kipas dibubut sampai mendapatkan ukuran yang diinginkan kemudian
disatukan dengan baut padatiap-tiap ujung sudu. Berikut model sudu pompa :

Gambar 4.25 Model sudu pompa air sentrifugal

Setelah melakukan prosesfinishing ini selesai maka dilakukan pengukuran

yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya ukuran sudu pompa air yang
sebenarnya.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dengan
kecermatan 0,05 mm.

Tabel 4.7 Ukuran Hasil Produk
Nama

Ukuran yang diharapkan

Ukuran yang dihasilkan

A

200,0 mm

201,70 mm

B

190,0 mm

190,25 mm

C

110,0 mm

109,65 mm

D

100,0 mm

99,40 mm

E

90,0 mm

89,60 mm

F

5,0 mm

6,50 mm

G

5,0 mm

8,25 mm

H

10,0 mm

12,15 mm
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Nama

K

M

Ukuran yang diharapkan

Ukuran yang dihasilkan

5,0 mm

4,80 mm

5,0 mm

5,25 mm

25,0 mm

22,65 mm

5,0 mm

6,95 mm

5,0 mm

4,75 mm

5^toJ4jj^pl^^

sudupompa air sentrifugal yang

dihasilkan belum sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Hal ini, disebabkan
mesin bubut yang digunakan untuk finishing kurang center dalam memotong
produk.

