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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Proses pengecoran yaitu proses terbentuknya logam dengan 

cara mencairkan logam padat dengan pemanas dengan temperatur 

tinggi, kemudian menuangkan logam cair ke dalam cetakan dan 

dibiarkan membeku. Sedangkan besi cor merupakan paduan besi yang 

mengandung karbon, silikon, mangan, fospor, dan belerang. Banyak 

sekali persyaratan pemakaian produk besi tuang ditentukan dalam 

perencanaan dengan melihat standar besi tuang yang telah 

diklasifikasikan. Sifat-sifat mekanik dan teknologi menjadi pertimbangan 

utama jika suatu bahan dipakai dalam suatu permesinan, sedangkan 

sifat-sifat kimia merupakan kriteria awal untuk komponen mesin dan 

instalasi pada industri pengecoran.  

Besi cor nodular atau Ferro Carbon Ductile (FCD) sudah dikenal 

sejak akhir tahun 40-an. FCD memiliki matrik ferit dan atau perlit 

dengan grafit yang berbentuk bulat (spheroidal) oleh karena itu FCD 

mempunyai kekuatan, dan keuletan yang cukup tinggi dibandingkan 

dengan besi cor kelabu (Forrest, 1987). 

Besi cor nodular adalah jenis besi cor mampu tempa yang kuat 

dan ulet (ductile).  Karbon yang terdapat bentuk nodul grafit yang 

diperoleh dengan menambahkan bahan yang mengandung magnesium 

seperti nikel-magnesium atau magnesium tembaga-fero silikon dalam 

besi cor kelabu cair.  Besi cor nodular memiliki mutu jauh lebih baik 
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dibanding besi cor yang lain,  sehingga bahan ini dapat digunakan 

untuk membuat poros engkol dan berbagai suku cadang lainnya. 

(Amstead, 1995). 

Untuk membuat cetakan benda cor, dibutuhkan saluran turun 

yang mengalirkan cairan logam ke dalam rongga cetakan.  Besar dan 

bentuknya ditentukan oleh ukuran dan macam logam dari coran.  

Selanjutnya diperlukan penentuan keadaan-keadaan penuangan 

seperti temperatur penuangan dan laju penuangan.  Karena kualitas 

coran tergantung pada saluran turun,  keadaan penuangan 

(temperatur) dan lain-lain yang memerlukan kajian teliti (Surdia,  T.; 

Chijiwa, K., 1987).   

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis berinisiatif 

melakukan penelitian pengaruh temperatur tuang dan jumlah saluran 

turun terhadap sifat fisis dan mekanis besi cor nodular .     

 
1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui hasil uji komposisi kimia spesimen besi cor nodular yaitu 

temperatur tuang 1542C (saluran turun 2,3 dan 4 buah),  temperatur 

tuang 1554C (saluran turun 2,3 dan 4 buah), dan temperatur tuang 

1568C (saluran turun 2,3 dan 4 buah).  

2. Mengetahui hasil uji struktur mikro spesimen besi cor nodular yaitu : 

temperatur tuang 1542C (saluran turun 2,3 dan 4 buah),  temperatur 
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tuang 1554C (saluran turun 2,3 dan 4 buah) dan temperatur tuang 

1568C (saluran turun 2,3 dan 4 buah). 

3. Mengetahui hasil uji kekerasan spesimen besi cor nodular yaitu : 

temperatur tuang 1542C (saluran turun 2,3 dan 4 buah),  temperatur 

tuang 1554C (saluran turun 2,3 dan 4 buah) dan temperatur tuang 

1568C (saluran turun 2,3 dan 4 buah). 

4. Mengetahui hasil uji tarik spesimen besi cor nodular yaitu temperatur 

tuang 1542C (saluran turun 2,3 dan 4 buah),  temperatur tuang 

1554C (saluran turun 2,3 dan 4 buah) dan temperatur tuang 1568C 

(saluran turun 2,3 dan 4 buah). 

5. Mengetahui hasil uji impact spesimen besi cor nodular temperatur 

tuang 1542C (saluran turun 2,3 dan 4 buah),  temperatur tuang 

1554C (saluran turun 2,3 dan 4 buah) dan temperatur tuang 1568C 

(saluran turun 2,3 dan 4 buah). 

 
1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun untuk proses penelitian terdapat manfaat yang bisa 

diambil di antaranya yaitu : 

1. Memberikan kontribusi kepada industri-industri pengecoran logam di 

wilayah Ceper,  Klaten. 

2. Sumbangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai kompetensi ilmu 

bahan khususnya tentang pengecoran logam. 

3. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti. 
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1.4. Pembatasan Masalah 

Mengingat sangat kompleksnya permasalahan dalam penelitian, 

maka disini kami perlu membatasi permasalahan agar pembahasan 

lebih terfokus. 

Batasan-batasan itu antara lain : 

1. Bahan yang diteliti adalah spesimen besi cor nodular. 

2. Variasi benda uji meliputi : spesimen A = temperatur tuang 1542C 

(saluran turun 2,3 dan 4 buah),  spesimen B = temperatur tuang 

1554C (saluran turun 2,3 dan 4 buah), dan spesimen C = 

temperatur tuang 1568C (saluran turun 2,3 dan 4 buah). 

3. Pengujian yang dilakukan yaitu : uji komposisi kimia, uji struktur 

mikro, uji kekerasan, uji tarik dan uji impact. 


