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NASKAH PUBLIKASI 

 

Wheel center traktor dibuat dengan proses pengecoran logam metode sand casting 

dan selanjutnya dilakukan proses pemesinan atau finishing. Permasalahan yang 

umum terjadi pada produksi pengecoran adalah adanya shrinkage. Niyama criterion 

adalah analisis pada software simulasi untuk menunjukan keberadaan centerline 

shrinkage.  

Tahap perencanaan desain 2D dan 3D dirancang dengan bantuan software 

SolidWorks 2015. Desain yang dihasilkan berupa desain produk coran desain I dan 

desain II. Desain I terdiri dari sprue, sprue base, runner, penjebak terak, ingate dan 

riser. Desain II terdiri dari sprue, runner, penjebak terak dan riser. Perbandingan 

desain gating system dilakukan dengan menggunakan simulasi berbantuan 

komputer agar dapat mengetahui pengaruh serta peran bagian-bagian gating system 

dalam menghasilkan produk wheel center. Simulasi dilakukan dengan 

menggunakan software NovaFlow & Solid.  

Hasil simulasi berupa cacat yang terjadi pada produk coran. Desain I terdapat cacat 

pada bagian sprue, riser dan produk, sedangkan pada desain II cacat terdapat pada 

bagain sprue dan riser. Desain II merupakan desain yang terbaik yang dihasilkan 

karena tidak adanya cacat yang terjadi pada produk wheel center traktor pada skripsi 

ini. 

 

Kata kunci: Wheel Center Traktor, Sand Casting, SolidWorks 2015, Gating 

System, NovaFlow & Solid.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan perkebunan sawit yang berada di Kalimantan kesulitan dalam 

mendapatkan salah satu suku cadang atau part pada traktor pengolahan lahan 

perkebunan yaitu wheel center. Part tersebut sangat dibutuhkan mengingat 

peran traktor dalam pengolahan lahan perkebunan berpengaruh dalam proses 

produksi perusahaan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut perusahaan 

berinisiatif membuat wheel center traktor kepada salah satu perusahaan jasa 

pengecoran logam yang berada di Klaten.  

Pada kenyataannya banyak kendala dan masalah yang dialami oleh 

perusahaan pengecoran logam yang berada di Klaten, salah satunya adalah 

banyak produk yang gagal atau cacat. Berdasarkan kendala yang dialami 

perusahaan pengecoran tersebut penulis melihat peluang besar sebagai 

produsen tandingan bagi perusahaan tersebut dengan harapan dapat 

menghasilkan produk coran yang lebih baik. 

Wheel center traktor merupakan salah satu komponen part traktor 

pengolahan lahan perkebunan. Wheel center berperan penting pada traktor, 

karena berfungsi sebagai penghubung antara penggerak tierod dengan roda 

serta sebagai penopang roda untuk bergerak. Wheel center traktor dibuat 

dengan proses pengecoran logam dan selanjutnya dilakukan proses pemesinan 

atau finishing. 
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Karena terbatasnnya ketersediaan alat, bahan serta biaya maka penulis 

hanya membuat desain produk dan desain sistem saluran (gating system) yang 

nantinya akan disimulasikan agar dapat mengtahui hasil dari penelitian. 

Perbandingan desain dilakukan sebagai penyeleksian desain sistem saluran 

(gating system) yang nantinya akan mendapatkan sistem saluran (gating 

system) terbaik untuk memproduksi produk coran tanpa cacat atau seminim 

mungkin cacat terjadi pada produk. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui cacat produk coran yang terjadi dengan menggunakan 

simulasi Sofware Nova Flow & Solid. 

2. Menghasilkan desain sistem saluran (gating system) yang 

menghasilkan produk wheel center traktor tanpa cacat coran atau 

seminim mungkin terjadi cacat coran. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penulis mencapai hasil yang diinginkan, maka 

ditentukan batasan masalah yaitu: 

1. Perancangan desain produk dibuat berdasarkan dimensi dan bentuk 

yang sudah ada tanpa mengubah atau menginovasinya serta desain 

produk tidak memperhitungkan harga produk atau benda kerja setelah 

proses pemesinan. 
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2. Menggunakan gravity casting dengan metode sand cating. 

3. Material bahan coran menggunakan besi cor kelabu (FC25). 

4. Pola menggunakan material logam dan pembuatan desain pola tidak 

akan dibahas. 

5. Perancangan hanya sebatas desain kemudian desain rancangan yang 

dibuat menggunakan CAD serta dilakukan simulasi pengecoran 

menggunakan Metode Elemen Hingga/CAE. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan, membuat dan mengembangkan konsep serta rancangan 

desain gating system wheel center traktor dengan gambar 2D maupun 

3D menggunakan CAD. 

2. Menghasilkan suatu rancangan produk coran dengan analisa CAE 

untuk menghasilkan produk wheel center traktor. 

 

1.5 Manfaat Skripsi 

Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh oleh penulis, institusi terkait 

dan pembaca dalam penelitian/perencanaan ini, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

a. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh selama 

masa pendidikan baik di bangku kuliah maupun studi kasus di 

lapangan. 
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b. Mengetahui aplikasi CAD/CAE dalam desain wheel center traktor 

dengan gambar 2D maupun 3D dengan software SolidWork serta 

simulasi menggunakan software Nova Flow & Solid. 

c. Dapat mengetahui dan memahami konsep serta prinsip proses 

pengecoran logam menggunakan metode sand casting. 

d. Sebagai salah satu syarat untuk lulus Strata 1 (Satu) Jurusan Teknik 

Mesin Institut Sains & Teknologi AKPRIND, Yogyakarta. 

2. Bagi Institusi 

a. Sebagai materi evaluasi di bidang akademis guna meningkatkan 

dan mengembangkan materi perkuliahan. 

b. Sebagai bahan referensi, baik dalam penelitian maupun bahan ajar 

khususnya di bidang perancangan dan pengembangan produk. 

c. Sebagai peranan aktif Institut dalam perkembangan teknologi 

modern. 

3. Bagi Pembaca 

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

pengecoran logam dan pengembangan produk. 

b. Dapat memahami proses desain pembuatan gating system sebagai 

salah satu dasar proses manufaktur dalam industri pengecoran 

logam.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Kadarisman dkk, (2017), menyatakan bahwa dalam proses pengecoran 

logam diperlukan suatu desain saluran tuang yang baik, hal tersebut sangatlah 

penting karena dapat mempengaruhi kualitas dari produk coran yang 

dihasilkan, kemudahan dalam proses pengecoran, memiliki faktor ekonomis 

dan sebagainya. Langkah pertama dalam pembuatan desain sistem saluran 

tuang adalah penentuan berat tuangan, dilanjutkan dengan menentukan dimensi 

dari saluran turun, saluran pengalir dan saluran masuk. 

Hafid dkk, (2011), menyatakan bahwa simulasi pengecoran dapat 

membantu proses desain saluran masuk pada proses pengecoran terutama 

untuk produk-produk yang memiliki tingkat kesulitan tinggi sehingga 

mengurangi proses trial dan error untuk mengurangi cacat pada produk. 

Hendro, (2017), mengatakan penggunaan perangkat lunak software 

SolidWorks dalam proses pemodelan dapat meningkatan kualitas dan 

produktivitas desainer. Software SolidWorks sangat membantu dalam sebuah 

proses desain, menganalisa data, membuat perhitungan dan membangun 

pemodelan nyata dalam bentuk 3D (3 dimensi) dengan cepat dan efisien dari 

desain yang diproyeksikan, serta apabila diperlukan perubahan dimensi dari 

suatu desain itu sendiri dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus mendesain 

ulang. Sebelum melakukan proses pemodelan part design, desainer diharapkan 

memperoleh informasi tentang produk yang akan didesain.  



6 
 

 
 

Informasi-informasi tersebut dapat berupa dimensi, berat, sketsa, volume, 

material produk yang akan di desain dan informasi lainnya akan tentunya 

menunjang proses desain produk tersebut. 

Muhammad Fitrullah, dkk, (2014), menerangkan bahwa hasil simulasi 

diamati sehingga diketahui letak cacat yang terjadi. Hasil simulasi yang diamati 

ada daerah yang mengalami premature solidification sehingga dapat 

menghasilkan hole dan porositas. Penambahan cil pada sistem saluran menjadi 

solusi yang tepat untuk meminimalisir cacat hole dan porositas yang ada. 

Daerah yang mengalami premature solidification dikenakan suhu yang lebih 

rendah dari logam kuningan cair sehingga daerah tersebut lebih cepat 

membeku dan terjadi pembekuan terarah. 

Narenda Hidayat, (2018), salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan 

dalam memproduksi produk pengecoran yang berkualitas tinggi adalah 

perancangan sistem saluran (gating system). Beberapa bagian dalam desain 

sistem saluran meliputi cawan tuang, saluran turun (sprue), saluran pengalir 

(runner), saluran penambah (riser), dan saluran masuk (ingate). Upaya 

penelitian secara meluas telah banyak dilakukan dalam rangka mempelajari 

pengaruh perancangan saluran pada pola aliran logam cair saat memasuki 

cetakan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perancangan 

sistem saluran yang optimal dapat mengurangi turbulensi pada aliran logam 

cair, meminimalisasi udara yang terjebak, inklusi pasir, terbentuknya lapisan 

oksida dan terak. 

Achyarsyah dan Misbah, permasalahan yang umum terjadi pada produksi 

pengecoran baja adalah adanya shrinkage. Berdasarkan ukurannya cacat 
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shrinkage dibedakan menjadi dua yaitu macro porosity dan micro porosity. 

Keduanya sangat berpengaruh pada casting jika terdapat cacat tersebut. Studi 

kasus pada penelitian ini yaitu pada produk Bucket Teeth model Narrow Chisel. 

Penelitian ini ditujukan untuk memastikan produk Bucket Teeth zero defect 

atau terhindar dari cacat shrinkage sebelum dilakukannya proses produksi. 

Selain diharuskan untuk sound casting, keberadaan micro porosity yaitu 

centerline shrinkage perlu diperhatikan juga. Karena dapat diprediksikan 

menimbulkan crack yang dapat mengakibatkan patahnya produk Bucket Teeth 

ini. Selain itu temperatur penuangan sangat berpengaruh terhadap keberadaan 

cacat shrinkage. Niyama criterion adalah analisis pada software simulasi untuk 

menunjukan keberadaan centerline shrinkage. Software simulasi ini membantu 

proses perancangan coran dan membantu menganalisis cacat shrinkage pada 

coran. Karena perancangan coran yang tepat merupakan salah satu faktor yang 

menentukan hasil dari produk yang akan dibuat. Hasil dari penelitian 

rancangan coran produk Bucket Teeth diprediksikan sound casting terhindar 

dari cacat shrinkage pada temperatur penuangan 1530℃, 1555℃, 1580℃, dan 

1605℃ (dalam analisis software simulasi). Penggunaan satu buah penambah 

atas pada masing-masing casting dengan diameter 80 mm membuat 

pembekuan terarah (directional solidification) ke arah penambah sudah terjadi 

sepenuhnya. Penggunaan penambah pada casting design Bucket Teeth ini juga 

sudah cukup baik, pada analisis shrinkage micro porosity. Panjang dari cacat 

centerline shrinkage yang terjadi pada daerah kritis pada benda Bucket Teeth 

semakin pendek. 
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Berdasarkan kutipan dari sumber-sumber diatas maka hipotesa yang 

ditetapkan pada penelitian/perencanaan ini adalah membuat sistem saluran 

(gating system) produk coran wheel center traktor. Sistem saluran (gating 

system) berpengaruh besar dalam menghasilkan produk coran yang baik pada 

proses pengecoran logam. Desain dibuat dengan menggunakan software 

SolidWorks kemudian dilakukan simulasi menggunakan software Nova Flow 

& Solid untuk memprediksi cacat tidaknya produk coran. 

 

2.2 Pengecoran Logam 

Menurut Praba dan Arya, (2014), pengecoran logam dapat diartikan proses 

dari logam yang dicairkan dan dituangkan ke dalam cetakan, kemudian 

dibiarkan dingin lalu membeku. Sedangkan menurut Faisal, (2015), definisi 

pengecoran adalah salah satu teknik pembuatan produk dimana logam 

dicairkan dalam tungku peleburan kemudian dituangkan ke dalam rongga 

cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. 

Definisi dari pengecoran logam secara umum dapat diartikan proses 

pembuatan produk dengan logam yang dicairkan kemudian dituangkan ke 

dalam cetakan, kemudian didinginkan dan membeku. 

Perancangan benda coran merupakan proses awal yang dilakukan. 

Perancangan coran harus pula memperhatikan proses-proses selanjutnya yang 

akan dilakukan agar memberi kemudahan bagi proses-proses selanjutnya dan 

tidak menimbulkan masalah. 
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Gambar 2.1 Proses Pengecoran Logam 

(Sumber: Arianto, 2010) 

 

Ada 4 faktor yang berpengaruh atau merupakan ciri dari proses pengecoran, 

yaitu: 

1. Adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetak. 

2. Terjadi perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari 

logam dalam cetakan. 

3. Pengaruh material cetakan. 

4. Pembekuan logam dari kondisi cair. 

 



10 
 

 
 

Sedangkan pengecoran logam adalah suatu proses manufacturing untuk 

mendapatkan suatu bentuk tertentu, baik untuk dilakukan proses selanjutnya 

seperti proses pemesinan (machining) ataupun proses penyelesaian dalam 

bentuk akhir. 

 
Gambar 2.2 Aliran Proses Pada Pembuatan Coran 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

Proses pengecoran ini memiliki banyak metode, diantaranya adalah gravity 

casting (pengecoran atau penuangan berdasarkan gaya tarik bumi), pengecoran 

centrifugal (pengecoran sentrifugal), pengecoran die casting (pengecoran 

cetak), pengecoran investment casting (pengecoran dengan pola lilin). Pada 

perancangan ini menggunakan metode gravity casting. Gravity casting adalah 

proses penuangan logam cair dilakukan ke dalam suatu cetakan yang terbuat 

dari pasir ataupun logam berdasarkan gravitasi bumi. Logam yang digunakan 

untuk pengecoran ini, bisa menggunakan logam ferrous maupun non ferrous. 

Produk pengecoran logam mempunyai bentuk dan dimensi yang khas, 

karena pembuatannya dilakukan dengan mengubah logam dari fase cair mejadi 

padat. Pembuatan benda dilakukan sekaligus dan tidak dilakukan dengan 
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perakitan bagian-bagian benda. Adapun kelebihan dan kekurangan pada proses 

pengecoran, antara lain yaitu: 

1. Keuntungan proses pengecoran logam 

a. Dapat membuat bentuk yang rumit. 

b. Dapat menghemat waktu dan pengerjaan produk massal. 

c. Dapat mengggunakan bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan 

proses pemesinan. 

d. Ukuran produk tidak terbatas. 

e. Bahan dapat di daur ulang. 

 

2. Kekurangan proses pengecoran 

a. Kurang ekonomis untuk produksi dalam jumlah sedikit. 

b. Permukaan secara umum lebih kasar dibandingkan proses 

pemesinan. 

c. Toleransi kepresisian ukuran harus lebih besar dibanding produk 

pemesinan. 

 

2.3 Sistem Saluran (Gating System) 

Sistem saluran dapat didefinisikan secara sederharna sebagai suatu bagian 

untuk mengalirnya logam cair mengisi cetakan. Sistem saluran yang ideal harus 

memenuhi kriteria seperti mengurangi cacat, menghindari penyusutan dan 

dapat mengurangi biaya produksi. Sistem saluran terdiri atas saluran masuk 

(ingate), saluran pengalir (runner) dan saluran turun (sprue). Berikut adalah 

uraian dari karakteristik sistem saluran, yaitu: 
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1. Dapat mengurangi terjadinya turbulensi aliran logam cair ke dalam 

rongga cetakan. 

2. Mengurangi masuknya gas-gas ke dalam logam cair.  

3. Mengurangi kecepatan logam cair yang mengalir ke dalam cetakan, 

sehingga tidak terjadi erosi pada cetakan. 

4. Mempercepat pengisian logam cair ke dalam rongga cetak untuk 

menghindari pembekuan dini. 

5. Mengkomodir pembekuan terarah (directional solidification) pada 

produk coran. 

6. Gradien temperatur yang terjadi saat masuknya logam cair ke dalam 

cetakan harus sama baiknya dengan gradien temperatur pada 

permukaan cetakan sehingga pembekuan dapat diarahkan menuju riser. 

 

Penentuan coran dalam sistem saluran: 

1. Tempatkan dimensi coran yang besar pada bagian bawah. 

2. Minimalkan tinggi dari coran. 

3. Tempatkan daerah terbuka di bagian bawah. 

4. Tempatkan coran sedemikian rupa hingga riser berada pada tempat 

tertinggi dari coran untuk bagian yang besar. 

 

Jika sistem saluran akan dibuat terpisah (cope and drag): 

1. Umumnya runner, ingate dan sprue ditempatkan pada drag. 

2. Tempatkan bidang pisah (parting plane) relatif serendah mungkin 

terhadap coran. 
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3. Tempatkan bidang pisah pada bagian dimana coran mempunyai luas 

permukaan terbesar. 

 

Desain yang tidak benar dari sistem saluran dapat mengakibatkan satu atau 

beberapa cacat pada pengecoran, sebagai berikut: 

1. Sand (pasir), slag (terak), dross, atau pengotor yang lain. 

2. Permukaan kasar. 

3. Gas-gas yang terjebak. 

4. Logam yang teroksidasi secara berlebihan. 

5. Penyusutan yang terlokalisir (pipe shrinkage, atau macroshinkage). 

6. Porositas yang tersebar atau microporosity. 

7. Penyatuan yang tidak sempurna ketika logam cair bertemu dalam satu 

tempat (cold shuts). 

8. Gelembung yang terjebak dalam pembekuan awal (cold shots). 

9. Cetakan yang tidak terisi (misruns). 

 

2.3.1 Bagian-Bagian Sistem Saluran (Gating System) 

Pada sistem saluran (gating system) dari proses pengecoran mempunyai 

beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut yaitu: 

1. Cawan Tuang 

Biasanya berbentuk corong atan cawan dengan saluran turun 

dibawahnya. Bentuk cawan tuang yang baik sebaiknya menggunakan 

radius step yang tidak menyebabkan adanya celah udara pada saluran 

yang menuju rongga cetak sehingga adanya cacat dapat dikurangi. 
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2. Saluran Turun (Sprue) 

Saluran turun adalah saluran pertama cairan logam dari cawan tuang 

ke dalam pengalir dan saluran masuk. Saluran turun dibuat lurus dan 

tegak dengan irisan berupa lingkaran. Kadang irisan sama besar 

ukurannya dari atas ke bawah atau terkadang berbentuk tirus ke bawah. 

 

3. Pengalir (Runner) 

Pengalir biasanya mempunyai irisan seperti trapesium atau setengah 

lingkaran, sebab irisan demikian mudah dibuat pada permukaan dan 

pengalir juga mempunyai luas permukaan yang terkecil untuk satu 

irisan tertentu sehingga lebih efektif untuk pendinginan yang lambat. 

Pengalir lebih baik sebesar mungkin untuk melambatkan pendinginan 

logam cair dan bila terlalu besar juga tidak ekonomis. Untuk ukuran 

bisa di lihat pada Gambar 2.3. Logam cair dalam pengalir masih 

membawa kotoran yang terapung, pada permulaan penuangan, 

sehingga harus dipertimbangkan untuk membuang kotoran tesebut. 

 
Gambar 2.3 Ukuran Pengalir 

(Sumber: Surdia dan Chijiiwa, 2006) 
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Ada beberapa cara untuk membuang kotoran sebagai berikut: 

1) Perpanjangan pemisah dibuat pada ujung saluran pengalir. 

Logam cair yang pertama masuk akan berkumpul bersama 

kotoran yang terbawa seperti ditunjukan pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Contoh Perpanjangan Pengalir (Perangkap 

Kotoran) 

(Sumber: Surdia dan Chijiiwa, 2006) 

 

2) Membuat kolam putaran pada saluran masuk seperti Gambar 

2.5. 

 
Gambar 2.5 Saluran Masuk Putar 

(Sumber: Surdia dan Chijiiwa, 2006) 
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3) Saluran turun bantu seperti Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Saluran Masuk Turun 

(Sumber: Surdia dan Chijiiwa, 2006) 

 

4) Penyaring, seperti ditunjukan pada Gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 Contoh Penyaring 

(Sumber: Surdia dan Chijiiwa, 2006) 

 

Cara termudah untuk mempergunakan ukuran standar dimana hanya 

perlu memilih salah satu ukuran harga yang cocok. Daftar Tabel 2.1 

adalah contoh-contoh dari sistem saluran untuk coran besi. 

Tabel 2.1 Contoh Ukuran Dari Saluran Turun, Pengalir dan Saluran 

Masuk Untuk Coran Besi Cor. 

 
Sumber: Surdia dan Chiijiwa, 2006 
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4. Saluran Masuk (Ingate) 

Saluran masuk dibuat dengan irisan yang lebih kecil dari pada irisan 

pengalir agar dapat mencegah kotoran masuk ke dalam rongga cetakan. 

Bentuk irisan saluran masuk biasanya berupa bujur sangkar, trapesium, 

segitiga dan setangah lingkaran yang membesar ke area rongga cetakan 

untuk mencegah terkikisnya cetakan ditunjukan pada Gambar 2.8. 

adapun jarak antara runner dan coran dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 
Gambar 2.8 Bentuk Saluran Masuk 

(Sumber: Surdia dan Chijiiwa, 2006) 

 

Tabel 2.2 Jarak Antara Runner dan Coran 

Berat Coran (Kg) Jarak, mm Berat Coran (Kg) Jarak, mm 

<100 40 >5000-8000 70 

100-500 50 >8000-15000 80 

500-1500 55 >15000-25000 90 

1500-3000 60 >25000 100 

3000-5000 65   

Sumber: BBLM, Cetakan III, 2006 

 

5. Penambah (Riser) 

Riser di desain dekat dengan bagian yang tebal dan berfungsi 

sebagai umpan logam cair selama pembekuan. Riser mempunyai 
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ukuran dan kontruksi agar dapat membeku paling akhir. Pertimbangan 

terhadap riser adalah sebagai berikut: 

a. Tempatkan riser dekat bagian yang tebal. 

b. Penggunaan side riser umumnya diletakkan di atas ingate, 

digunakan untuk coran dengan dinding tipis. 

c. Riser diukur berdasarkan volume logam cair. 

d. Riser dibuat cukup besar agar dapat mengisi bagian yang 

menyusut dan terakhir membeku. 

e. Riser harus mengimbangi penyusutan dalam pembekuan dari 

coran, sehingga riser harus membeku lebih lambat dari coran. 

 

2.3.2 Penggolongan Sistem Saluran (Gating System) 

Berbagai macam sistem saluran (gating system) yang dipakai menurut 

bentuk coran. Ada saluran pisah, saluran langsung, saluran bawah, saluran 

pensil, saluran bertingkat dan sebagainya. 

1. Saluran Pisah 

Saluran pisah mempunyai saluran masuk pada permukaan pisah dari 

cetakan, dimana logam cair dijatuhkan ke dalam rongga cetakan. 

 
Gambar 2.9 Saluran Pisah 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 



19 
 

 
 

2. Saluran Langsung 

Saluran langsung adalah saluran tegak yang terbuka langsung pada 

bagian atas rongga. Logam cair yang jatuh ke dalam rongga akan 

mengganggu logam yang terdahulu dituang, sistem ini lebih ekonomis 

dan lazim, karena sistem saluran ini mudah dibuat. 

 
Gambar 2.10 Saluran Langsung 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

3. Saluran Bawah 

Mempunyai saluran masuk pada bagian bawah dari rongga cetakan. 

Karena saluran ini mempunyai saluran turun tegak yang panjang di 

sambung dengan pengalir horizontal dan saluran masuk sering dibuat 

membelok ke atas.  

Kadang-kadang dipakai saluran cincin dan saluran terompet. 

Dibandingkan dengan sistem saluran lainnya sistem saluran bawah 

menyebabkan logam cair tidak terganggu dengan cetakan. Oleh karena 

itu sistem tersebut dipakai dimana diperlukan laju penuangan yang 

cepat yaitu untuk baja cor atau bahan-bahan lain yang mudah 

teroksidasi seperti besi cor bergrafit bulat. 

 
Gambar 2.11 Saluran Bawah 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 
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Gambar 2.12 Saluran Cincin 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 
Gambar 2.13 Saluran Terompet 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

4. Saluran Pensil 

Adalah sistem saluran dimana logam cair dijatuhkan ke bawah 

melalui beberapa lubang pada dasar dari cawan tuang. Sistem saluran 

ini cocok untuk coran yang panjang dan tipis seperti pipa. 

 
Gambar 2.14 Saluran Pensil 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

5. Saluran Bertingkat 

Mempunyai saluran turun yang dihubungkan dengan beberapa 

saluran masuk. Logam cair mengalir ke dalam rongga dari saluran 
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masuk yang terbawah dan kemudian dari saluran masuk kedua, 

berikutnya dari saluran ketika dan seterusnya. 

 
Gambar 2.15 Saluran Bertingkat 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

6. Saluran Baji 

Di buat seperti celah pada bagian atas coran, dipakai untuk coran 

biasa dengan ketebalan merata. Logam cair diberikan sedikit demi 

sedikit dengan tidak terganggu melalui celah dan bagian atas logam 

lebih panas daripada bagian bawah sehingg rongga penyusutan kecil. 

 
Gambar 2.16 Saluran Baji 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

2.3.3 Pembuatan Sistem Saluran (Gating System) 

Dalam suatu pembuatan sistem saluran (gating system), ada beberapa hal 

yang harus diketahui yaitu: 
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1. Fenomena Aliran Logam Cair dan Menentukan Waktu Tuang Yang 

Optimal 

Logam harus mengalir dengan baik ke semua bagian cetakan dengan 

cepat. Viskositas yang terlalu tinggi akan menyebabkan waktu 

pengisian lebih lama dan logam cair dapat membeku sebelum mengisi 

rongga sepenuhnya. 

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

pengecoran adalah adalah fluiditas logam cair. Sifat fluiditas ini sangat 

tergantung pada viskositas dan temperatur logam cair. Temperatur 

logam cair yang tinggi akan memberikan viskositas yang lebih rendah. 

Hal ini akan memberikan fluiditas yang baik.  

Jika fluiditas logam cair baik, maka seluruh bagian dari cetakan akan 

dapat dicapai oleh logam cair dengan mudah dan cepat serta logam cair 

mampu melewati saluran yang berbelok-belok tajam dan saluran yang 

tipis sekalipun.  

Semua jenis logam dapat dituangkan ketika temperaturnya di atas 

temperatur cairnya (suatu temperatur dimana logam sudah cair 

sempurna, atau dimana logam akan mulai berkristalisasi). Normalnya, 

panas lebih dari suatu logam maksimum 100°C di atas temperatur 

cairnya.  

Jika selama penuangan, temperatur suatu logam tidak turun di 

bawah temperatur cairnya, logam cair akan cukup cair untuk mengisi 

bagian-bagian yang cukup rumit dari cetakannya dan jika temperatur 

turun hingga di bawah temperatur cairnya, maka logam cair tidak 
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mungkin mengisi cetakan dengan baik dan sempurna. Jika penuangan 

dilakukan pada tuangan dengan bagian yang sangat tipis, temperatur 

penuangan dan juga waktu penuangan haruslah dilakukan setinggi dan 

secepat mungkin. Untuk tuangan dengan berat lebih dari 1.000 kg harus 

diestimasikan dengan rumus sebagai berikut: 

1) Cetakan Basah 

𝑡 = 2𝑤 − 3 ……………………………………………... (2.1) 

2) Cetakan Kering 

𝑡 = 2,5𝑤 − 3 …………………………………………… (2.2) 

Keterangan: 

𝑤 = tebal dinding cetakan 

 

2. Berat Produk Coran 

Berat produk coran ditentukan berdasarkan pada bahan yang akan 

digunakan oleh produk coran. Berat produk ditentukan untuk 

memperoleh berat penuangan atau total fluida cair yang dibutuhkan 

dalam proses pengecoran. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

W = Vtotal × SPw ……………………………………………... (2.3) 

Keterangan: 

W  = Berat Produk Coran (kg) 

   Menyatakan berat total produk coran. 

Vtotal = Volume Produk Coran (cm3) 

   Volume produk coran. 
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SPw = Berat Jenis Bahan (g/cm
3) 

   Menyatakan berat jenis bahan dalam keadaan cair. 

 

3. Berat Penuangan Total 

Berat penuangan total adalah berat atau total dari seluruh bahan yang 

dibutuhkan termasuk sistem saluran (gating system) dan penambah 

(riser). Dalam perencanaan sebuah pengecoran terutama perancangan 

sistem saluran (gating system), penting bagi perancang untuk 

memprediksi bentuk serta rencana dari sistem saluran (gating system) 

tersebut. Hal ini dilakukan sebagai parameter untuk memprediksi waktu 

yang dibutuhkan dalam proses pengecoran fluida cair. 

 

4. Waktu Penuangan 

Waktu yang dibutuhkan logam cair untuk memenuhi cetakan mulai 

dari sistem saluran (gating system), cetakan produk coran, hingga 

penambah (riser).  

R.Widodo, (2013), telah menyederhanakan beberapa penentuan 

waktu pengecoran. Waktu pengecoran ditentukan berdasarkan tebal 

rata-rata pada produk coran dan berat penuangan total bahan yang 

diperlukan. 

 

5. Pengertian Tentang Ketinggian Tekanan Metallostatik 

Ketinggian tekanan (pressure height) didefinisikan sebagai bentuk 

ketinggian dari suatu logam cair pada suatu kolom, yang dimana akan 
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menghasilkan sejumlah tekanan di bagian bawahnya karena berat dari 

logam cair. Tekanan pada suatu kolom hanya tergantung dari 

ketinggian, bukan dari pengaruh pada tekakanan suatu bahan (air, 

logam, minyak). Bilamana sudah dijelaskan bahwa ketinggian berbeda 

akan menghasilkan tekanan yang berbeda. 

Ketinggian tekanan metallostatik harus selalu diperhitungkan dalam 

menentukan sistem saluran (gating system). Namun demikian, 

perhitungan secara eksak dalam hal ini terlalu sulit untuk dilakukan. 

Untuk menentukan ketinggian tekanan metallostatik yang lebih praktis, 

seperti yang dinyataan oleh R. Widodo, 2013, dimana menggunakan 

metode yang disederhanakan untuk tiga macam atau bentuk dari suatu 

ingate system, sebagai berikut: 

hm = tinggi tekanan metallostatik (𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡) 

a. Saluran masuk (ingate system) berada di tengah 

 

𝑏 =
1

2
𝑐 …………………………………………………… (2.4) 

ℎ𝑚 = a −
𝑐

8
  

 

b. Saluran masuk (ingate system) berada di atas 
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𝑏 = 0 ……………………………………………………. (2.5) 

ℎ𝑚 = a 

 

c. Saluran masuk (ingate system) berada di bawah 

 
𝑏 = 𝑐 ……………………………………………………. (2.6) 

ℎ𝑚 = a −
𝑐

2
  

 

6. Menentukan Luas Penampang Total Saluran Masuk (Ingate System) 

Untuk menghitung luas saluran masuk keseluruhan, telah 

dikembangkan rumus yang berkaitan dengan sifat fisik dari suatu logam 

cair, yaitu: 

IA =
22,6×W

SPw×t×f×√hm
 ………………………………...……………… (2.7) 

Dimana: 

IA  = Total Luas Saluran Masuk (cm2) 

Menyatakan total luas seluruh saluran masuk (ingate) 

yang berhubungan dengan tuangan. 

W  = Berat Tuangan (kg) 

Berat total tuangan, termasuk sistem saluran (gating 

system) dan penambah (riser). Ketika pada waktu 

menghitung berat tuangan, berat sistem saluran (gating 
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system) belum diketahui maka dapat ditetapkan sebagai 

asumsi. 

SPW = Berat Spesifikasi Cairan Besi (kg/dm3) 

Menyatakan berat spesifikasi cairan besi cor. 

t  = Waktu Penuangan (Pouring Time) (detik) 

hm = Ketinggian Tekanan Metallostatik (cm) 

f  = Faktor Hambatan 

Faktor kecepatan menunjukan, dalam jumlah yang 

absolut, yaitu sebuah faktor dari seluruh losses 

(kelihalangan) dari kecepatan dan aliran suatu logam cair 

yang dialami oleh sistem saluran (gating system), dan 

sebelum akhirnya suatu logam dituang ke dalam cetakan. 

 

7. Hubungan Antara Saluran Turun (Sprue), Saluran Pembagi/Pengalir 

(Runner) dan Saluran Masuk (Ingate) 

Untuk mendapatkan hasil tuangan yang baik, digunakan berbagai 

macam rasio sistem saluran antara sprue, runner dan ingate yang 

dinyatakan sebagai (a : b : c), dimana (a) sebagai luas penampang dari 

sprue, (b) sebagai luas penampang total dari runner, (c) sebagai luas 

penampang total dari ingate. 

Rasio dari sistem saluran (gating ratio) dari logam besi tuang 

kelabu, dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Rasio Sistem Saluran Besi Tuang Kelabu 

Logam a : b : c 

Sistem Bertekanan (Pressurized System) 1,0 : 1,3 : 1,1 atau 4 : 3 : 2 

Sistem Tidak Bertekanan (Unpressurized System) 1,5 : 2,5 : 1,0 

 

Sistem bertekanan (pressurized system) adalah ketika total 

penampang saluran menuju rongga cetak berkurang, akibatnya akan 

terjadi efek sumbatan (choke) dari logam cair sehingga meningkatkan 

tekanan logam cair pada sistem. 

Sistem tidak bertekanan (unpressurized system) adalah ketika total 

penampang saluran menuju rongga cetakan membesar, sehingga 

saluran tidak terisi seluruhnya. 

Wahyu, (2018), menyatakan untuk mengurangi turbulensi yang 

terjadi, maka pada bagian ujung pengalir/pembagi (runner) dibuat 

mengecil, tujuan dari desain tersebut agar kecepatan fluida cair yang 

masuk akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya turbulensi 

akan berkurang. Di samping itu juga, terak yang terbawa dalam fluida 

akan terkumpul di ujung bagian tersebut. 

 

2.4 Penambah (Riser) 

Penambah memberi logam cair untuk mengimbangi penyusutan dalam 

pembekuan dari coran, sehingga penambah harus membeku lebih lambat dari 

benda coran. Jika penambah terlalu besar, maka prosentase terpakai akan 

dikurangi dan jika penambah terlalu kecil akan terjadi rongga penyusutan. Oleh 

karena itu penambah (riser) harus memiliki ukuran yang cocok. 
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Penambah sendiri digolongkan menjadi dua macam, yaitu penambah 

samping dan penambah atas. Penambah samping ini dipasang di samping coran 

dan langsung dihubungkan dengan saluran turun dan pengalir. Penambah ini 

lebih efektif digunakan untuk benda coran ukuran kecil dan menengah. 

Sedangkan penambah atas dipasang di atas coran yang biasanya berbentuk 

silinder atau mempunyai ukuran besar. 

 
Gambar 2.17 Penambah Samping 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

 
Gambar 2.18 Penambah Atas 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

Ukuran penambah ditentukan oleh jenis logam, berat coran, tebal coran dan 

letaknya. Ketentuan berat penambah berdasarkan berat coran dan ukuran 

diameter penambah berdasarkan kekuatan tarik bahan besi cor dilihat pada 

Tabel 2.4. Ukuran penambah untuk besi cor dapat dilihat pada Gambar 2.19. 
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Tabel 2.4 Diameter Penambah Berdasarkan Kekuatan Tarik Bahan Besi Cor 

Kekutan Tarik Bahan 

Diameter (D) (mm) 

Penambah Samping Penambah Atas 

20-25 kgf/mm2 T + 30 T + 40 

Lebih besar dari 30 kgf/mm2 T + 40 T + 50 

T: Tebal bagian coran di bawah penambah 

Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006 

 

 
Gambar 2.19 Ukuran Penambah Untuk Besi Cor 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 
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2.5 Besi Cor 

Surdia dan Chijiiwa, (2006), mengatakan besi cor sendiri digolongkan 

menjadi enam macam yaitu besi cor kelabu, besi cor kelas tinggi, besi cor 

kelabu paduan, besi cor bergrafit bulat, besi cor mampu tempa dan besi cor cil. 

Besi cor kelabu adalah paduan dari besi cor yang mengandung karbon 

(>2%), silisium (1 - 3%), mangan (0,5 - 0,7%), fosfor dan belerang. Struktur 

mikro besi cor kelabu berbentuk seperti lamel-lamel grafit yang disebabkan 

oleh unsur-unsur karbon yang ada didalamnya. Lamel-lamel grafit itu 

berbentuk seperti jenis daun-daunan, apabila dibuat irisan dari bahan seperti itu 

akan terlihat struktur karbonnya, seperti garis-garis yang melalui bahan 

tersebut. Dan apabila dipatahkan maka akan terlihat seperti lamel-lamel grafit 

yang kecil-kecil serta akan memberikan warna kelabu pada permukaan yang 

dipatahkan, sehingga lazim disebut besi cor kelabu. Klasifikasi sifat besi cor 

kelabu: 

1. Singkatan  : GG (DIN) / FC (JIS) 

2. Berat Jenis  : 7,20 kg/dm3 

3. Titik cair  : 1150 - 1250ºC 

4. Temperatur cor : 1350ºC - 1400ºC 

5. Kekuatan tarik : 150 - 350 kgf/mm2  

6. Kemuluran : Hampir tidak ada 

7. Penyusutan : 1% (0,6 – 1,3 %) 

 

Besi cor kelabu mempunyai sifat rapuh, dengan kemampuan tarik sekitar 

150 sampai dengan 350 kgf/mm2 dan mempunyai titik lebur mencapai 1.250ºC 
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serta memiliki kemampuan meredam getaran yang lebih tinggi dibandingkan 

baja biasa. Sehingga besi cor kelabu sangat cocok digunakan untuk membuat 

komponen mesin seperti silinder blok, tromol rem, blok rem kereta api dan 

sebagainya. (Masyrukan, 2012). 

Tabel 2.5 Komposisi Kandungan Besi Cor 

Sumber: Haine, 1981 

 

2.6 Macam-Macam Cacat Coran Logam 

Surdia & Chijiiwa, (2006), mengatakan komisi pengecoran internasional 

telah membuat penggolongan cacat-cacat coran. Cacat tersebut umumnya 

disebabkan oleh perencanaan, bahan yang dipakai (bahan yang dicairkan, pasir 

dan sebagainya), proses (mencairkan, pengolahan pasir, membuat cetakan, 

penuangan, penyelesaian, dan sebagainya) atau perencanaan coran. 

1. Ekor Tikus Tak Menentu Atau Kekasaran Yang Meluas 

Ekor tikus merupakan cacat permukaan, pasir dari permukaan 

cetakan mengembang dan logam cair masuk di bawah permukaan 

bagian tersebut. Sehingga pasir kalau disingkirkan akan terlihat rongga 

seperti pembuluh. 

Unsur Besi Kelabu 

(%) 

Besi Nodular 

(%) 

Besi Putih 

(%) 

Besi Mampu 

Tempa (%) 

Karbon 2,5 – 4,0 3,0 – 4,0 1,8 – 3,6 2,2 – 2,9 

Silikon 1,0 – 3,0 1,8 – 2,8 0,5 – 1,9 0,9 – 1,9 

Mangan 0,2 – 1,0 0,1 – 1,0 0,25 – 0,8 0,15 – 1,2 

Posfor 0,002 – 1,0 0,01 – 0,1 0,06 – 0,2 0,002 – 0,2 

Sulfur 0,02 – 0,025 0,01 – 0,003 0,06 – 0,2 0,02 – 0,2 



33 
 

 
 

 
Gambar 2.20 Cacat Ekor Tikus Tak Menentu Atau Kekasaran Yang 

Meluas 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

2. Lubang-Lubang 

Lubang-lubang atau sering disebut dengan lubang jarum adalah 

lubang dimana permukaan dalamnya halus dan berbentuk bola.  Ukuran 

cacat lubang jarum di bawah 1 mm sampai 2 mm, sangat kecil dan 

berbentuk seperti bekas tusukan jarum serta lubang jarum tersebar pada 

permukaan. Permukaan lubang jarum dalamnya terlihat berwarna perak 

atau biru, karena terjadi oksidasi. 

 
Gambar 2.21 Lubang – Lubang 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

3. Retakan 

Retakan secara luas dibagi menjadi dua, yaitu retakan penyusutan 

dan retakan karena tegangan sisa. Retak penyusutan sering terjadi pada 

bagian fillet yang tajam dari produk coran. Lebar retakan berbeda, 

tetapi bentuk retakan tidak tajam. Salah satu retakan yang disebabkan 

oleh tegangan sisa adalah robekan panas yang terjadi pada temperatur 

tinggi dan pada temperatur rendah. Keduanya disebabkan karena 

pendinginan yang tak seimbang pada penyusutan. Robekan panas tidak 
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tajam dan tetapi robekan pada temperatur rendah, tidak lebar, runcing 

dan lurus. 

 
Gambar 2.22 Retakan 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

4. Permukaan Kasar 

Permukaan kasar merupakan suatu proses pengecoran yang 

menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang kasar. Terjadinya 

cacat dikarenakan cetakan rontok dan kup terdorong ke atas. 

Cara-cara pencegahannya meningkatkan ketahanan panas dari pasir 

cetak sendiri dan selanjutnya menurunkan kadar air dan menambah 

pengikat dengan mempergunakan pasir yang mempunyai angka 

pemuaian kecil, atau dengan menambah bubuk kayu supaya bahan 

menjadi empuk dan juga sistem saluran turun harus diperhatikan. 

 

5. Salah Alir 

Salah alir adalah cacat yang disebabkan oleh logam cair yang tidak 

cukup untuk mengisi rongga cetakannya. Terjadi cacat tersebut karena 

pembekuan logam cair sebelum waktu mengisi ke dalam rongga 

cetakan, dapat dilihat pada Gambar 2.23. 

 
Gambar 2.23 Salah Alir 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 
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6. Kesalahan Ukuran 

Kesalahan ukuran atau salah ukuran adalah suatu bentuk yang 

dikarenakan bentuk pola yang tidak sesuai dengan yang dimaksud atau 

yang dibuat, apabila bentuk pola tidak sesuai dengan benda cor yang 

dibuat, maka akan berbeda juga dengan benda cor yang diinginkan. 

Oleh karena itu sebelum pengecoran dimulai, terlebih dahulu di cek 

kembali bentuk pola yang akan di cor. Sehingga bentuk pola sesuai 

dengan ukuran yang sudah ditentukan. 

 

7. Inklusi dan Struktur Yang Tidak Seragam 

Dalam cacat inklusi, inklusi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu 

inklusi terak dan inklusi pasir. Inklusi terak merupakan inklusi bukan 

logam cair yang disebabkan oleh reaksi kimia selama proses peleburan, 

penuangan, atau pembekuan karena banyaknya terak yang terapung 

pada permukaan kup dapat diliat pada Gambar 2.24. 

Sedagkan inklusi pasir adalah cacat dimana pasir terbawa dalam 

coran dan cacat terjadi pada permukaan atau didalam coran, dapat 

dilihat pada Gambar 2.25. 

 
Gambar 2.24 Inklusi Terak 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 
Gambar 2.25 Inklusi Terak Pasir 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 
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8. Cacat Yang Tak Nampak  

Cacat yang tak nampak merupakan cacat coran yang tidak dapat 

terlihat oleh mata. Cacat ini berada di dalam benda coran, sehingga 

tidak kelihatan dari permukaan benda coran. Bentuk cacat tak tampak 

ini sering disebut sebagai cacat struktur butir terbuka. Cacat ini 

disebabkan oleh kecepatan pendinginan yang rendah dan meluas 

dibagian irisan tebal, serta terlihat seperti pori-pori kulit pada 

permukaan yang telah dikerjakan dengan mesin. 

 
Gambar 2.26 Cacat Struktur Butir Terbuka 

(Sumber: Surdia & Chijiiwa, 2006) 

 

2.7 CAD (Computer Aided Design)/CADD (Computer Aided Design and 

Drafting), CAM (Computer Aided Manufacturing) dan CAE (Computer 

Aided Engineering) 

2.7.1 CAD (Computer Aided Design)/CADD (Computer Aided Design and 

Drafting) 

(Hendro, 2017) Definisi CAD secara umum adalah program komputer 

untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang 

digambar bisa di wakili oleh garis-garis maupun smbol-simbol yang memiliki 

makna tertetu. CAD bisa berupa gambar 2D (2 dimensi) dan 3D (3 dimensi). 
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Mengacu pada definisi di atas, CAD tentu sangat erat dengan pembuatan 

atau perancangan suatu produk yang mana menjadi pekerjaan seorang arsitek, 

engineer, drafter, marketing, dan masing banyak lagi. 

Ada banyak software-software CAD yang bisa kita gunakan untuk bekerja 

atau bahkan sekedar belajar sebatas hobi saja. Namun yang banyak digunakan 

oleh orang dan perusahaan-perusahaan hanyalah beberapa merek saja seperti 

AutoCad, SolidWorks, Catia, Sketchup yang sudah terbukti kualitasnya. 

 

2.7.2 CAM (Computer Aided Manufacturing) 

(Hendro, 2017) Pengertian CAM secara umum adalah penggunaan 

software komputer untuk mengontrol tools mesin ataupun bagian mesin 

lainnya yang berhubungan dengan proses pemesinan. Tujuan utama CAM 

adalah membantu kegiatan proses manufaktur menjadi lebih cepat, akurat, dan 

efisien. 

Sebagian besar perusahaan-perusahaan manufaktur saat ini banyak 

menggunakan mesin CNC (Computer Numerical Control) dalam proses 

pemesinannya. Untuk mengoperasikan CNC dibutuhkan bahasa program, dan 

untuk menghasilkan sebuah bahasa program dibutuhkan gambar 2D/3D yang 

dihasilkan oleh software CAD yang diproses dan dikonversi oleh software 

CAM menjadi bahasa program untuk mengoprasikan mesin berbasis CNC. 

Oleh karena itu, kedua software tersebut tetap saling berhubungan. 

Beberapa merk software CAM yang sering digunakan adalah MasterCam, 

RhinoCam, Catia. 
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2.7.3 CAE (Computer Aided Engineering) 

(Hendro, 2017) Pengertian CAE adalah penggunaaan program komputer 

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan engineering dalam menganalisa 

maupun mengoptimalkan suatu produk atau bagian-bagian dari produk 

tersebut. 

Ada tiga jenis persoalan engineering yang di analisa dengan bantuan CAE, 

adalah sebagai berikut: 

1. FEA (Finite Elements Analysis) 

Biasanya digunakan untuk menganalisa batas maksimal ketahanan 

suatu bagian dari produk/part atau material (stress analysis) terhadap 

gaya yang akan dibebankan pada produk tersebut. 

2. CFD (Computational Flow Dynamics) 

Biasanya digunakan untuk menganalisa suatu produk yang memiliki 

saluran/aliran. Mencari solusi terbaik dalam ketahanan, kecepatan dan 

lain-lain yang akan disalurkan lewat produk tersebut. 

3. MBD (Multibody Dynamics) 

Jika FEA digunakan untuk menganalisa hanya bagian dari suatu 

produk saja, maka MBD lah yang bertugas menganalisa suatu produk 

secara keseluruhan. 

 

Sama Seperti CAM, penggunaaan CAE harus diawali dengan model 3D (3 

dimensi) dari software CAD, lalu model produk tersebut akan diolah dalam 

software CAE dengan begitu akan diketaui karakteristik produk tersebut baik 

secara statis, dinamis maupun thermal. 
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Ada beberapa software CAE yang populer dan banyak digunakan orang, 

seperti SolidWorks, Proengineering, Inventor, Catia. CAE sangat membantu 

dan banyak digunakan oleh insiyur/engineer dalam merancang sebuah produk 

untuk menentukan layak atau tidaknya desain produk tersebut digunakan oleh 

user/konsumen, terutama pada produk yang jika terjadi kesalahan/kerusakan 

dapat berisiko membahayakan pengguna. 

 

2.8 Heat Transfer 

(Donald dan Leighton, 2008) Engineering yang sering disebut sebagai 

sains termal meliputi termodinamika dan perpindahan kalor. Peranan dari 

perpindahan kalor melengkapi analisis-analisis termodinamika yang hanya 

membahas sistem-sistem yang berada dalam kesetimbangan dengan hukum-

hukum tambahan yang memungkinkan dilakukannya prediksi laju waktu dari 

perpindahan kalor. 

Hukum-hukum pelengkap ini berdasarkan pada tiga mode fundamental dari 

perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi dan radiasi. 

 

2.8.1 Konduksi 

Adanya suatu gradient temperatur di dalam sebuah zat homogen akan 

menyebabkan laju perpindahan kalor di dalam medium tersebut yang dapat 

dihitung dengan rumus: 

𝑞 = −𝑘𝐴
𝜕𝑇

𝜕𝑛
 ……………………………………………………………… (2.8) 

dimana 
𝜕𝑇

𝜕𝑛
 adalah gradient temperatur ke arah normal terhadap luas A. 

Konduktivitas termal k adalah konstanta eksperimental untuk medium yang 
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terlibat dan dapat bergantung pada properti-properti lainnya, seperti temperatur 

dan tekanan. Satuan dari k adalah W/m.K atau Btu/jam.ft.ºF. 

Tanda minus di dalam hukum Fourier (2.8) diharuskan oleh hukum kedua 

termodinamika yaitu perpindahan energi termal yang dihasilkan dari suatu 

gradien termal harus terjadi dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih 

dingin. 

Jika profil temperatur di dalam medium bersifat linier (Gambar 2.27), 

gradien temperatur (derivative parsial) dapat digantikan dengan: 

 
Gambar 2.27 Profil Temperatur 

Δ𝑇

Δ𝑥
=

𝑇2−𝑇1

𝑥2−𝑥1
………………………………………………………………... (2.9) 

 

Lineritas demikian selalu terdapat di dalam suatu medium homogen dengan 

k tetap selama perpindahan kalor keadaan tunak (steady-state). 

Perpindahan keadaan tunak terjadi ketika temperatur disetiap titik di dalam 

benda termasuk permukaannya-permukaannya adalah independent terhadap 

waktu. Jika temperatur berubah terhadap waktu, energi di dalam atau 

dikeluarkan dari benda. Laju penyimpanan ini adalah: 

𝑞𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑚𝑐𝜌
𝜕𝑇

𝜕𝑡
………………………………………………… (2.10) 

dimana masas m adalah produk (hasil kali) dari volume (V) dan densitas (ρ). 
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2.8.2 Konveksi 

Setiap kali sebuah benda dapat terekspos ke fluida bergerak yang memiliki 

temperatur berbeda dari benda tersebut, energi terbawa atau terkonveksi dari 

atau ke benda oleh fluida. 

Jika temperatur di bagian hulu fluida adalah T dan temperatur permukaan 

dari benda padat adalah Ts, perpindahan kalor per satuan waktu diberikan 

melalui  

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞)……………………………………………………….. (2.11) 

yang dikenal sebagai hukum pendinginan Newton. Persamaan ini 

mendefinisikan koefisien perpindahan kalor konveksi h sebagai konstanta 

proporsionalitas yang menghubungkan perpindahan kalor per satuan waktu dan 

satuan luas dengan selisih temperatur keseluruhan. Satuan-satuan dari h adalah 

W/m2.K atau Btu/jam.ft2
.ºF. Penting untuk diingat bahwa pertukaran energi 

fundamental di perbatansan benda padat-fluida adalah melalui konduksi dan 

bahwa energi ini terkonveksi pergi oleh aliran fluida. Dengan membandingkan 

(2.8) dan (2.11), kita memperoleh untuk y = n, 

ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞) = −𝑘𝐴 (
𝜕𝑇

𝜕𝑦
)……………………………………………… (2.12) 

dimana subskrip pada gradien temperatur mengindikasikan bahwa evaluasi di 

dalam fluida dilakukan dipermukaan. 

 

2.8.3 Radiasi 

Mode ketiga dari transmisi kalor disebabkan oleh perambatan (propagasi) 

gelombang elektromagnetik yang dapat terjadi baik di dalam vakum total 

maupun di dalam medium. Bukti eksperimental mengindikasikan bahwa 
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perpindahan kalor radial adalah proporsional terhadap pangkat keempat dari 

temperatur absolut, sementara konduksi dan konveksi proporsional terhadap 

selisih temperatur linier. Hukum Stefan-Boltzmann fundamental adalah 

𝑞 = 𝜎𝐴𝑇4 ………………………………………………………………. (2.13) 

dimana T adalah temperatur absolut. Konstanta 𝜎 bersifat independen terhadap 

permukaan, medium dan temperatur. Nilainya adalah 5,6697×10-8 W/m2.K4 

atau 0,1714×10-8 Btu/h.ft2.°R4. 

 Emiter ideal atau benda hitam (blackbody) adalah benda yang melepas 

energi radian menurut (2.13). Semua jenis permukaan lainnya melepaskan 

jumlah yang lebih sedikit dan emisi termal dari kebanyakan permukaan (benda 

abu-abu-gray bodies) dapat direpresentasikan dengan baik oleh 

𝑞 =∈ 𝜎𝐴𝑇4……………………………………………………………... (2.14) 

dimana (∈), emisivitas permukaan bervariasi dari nol sampai satu. 

 

2.9 Introduction To Conduction Heat Transfer And Other Non Structural 

Problems 

2.9.1 Formulasi Elemen Hingga 

Kami tidak membatasi bentuk elemen atau jumlah nodes. Bidang 

spasial𝑇 = 𝑇(𝑥, 𝑦) untuk satu elemen adalah 

𝑇 = [𝑁𝑇]{𝑇𝑒}……………………………………………………...……. (2.15) 

 

dimana [NT] adalah vektor garis fungsi interpolasi (fungsi bentuk) dan {Te} 

adalah nodal d.o.f. Ini d.o.f termasuk suhu nodal dan mungkin termasuk 

turunan suhu spasial. Gradien temperatur adalah 
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{𝑇,𝑥𝑇,𝑦} = [𝐵𝑇]{𝑇𝑒}……………………………………………………... (2.16) 

dimana 

[𝐵𝑇] = {𝜕
𝜕𝑥

⁄ 𝜕
𝜕𝑦

⁄ } [𝑁𝑇]……………………………………………….. (2.17) 

Juga, biarkan Q didefinisikan dalam bentuk nilai nodal {Qe}. 

𝑄 = [𝑁𝑄]{𝑁𝑇}…………………………………………………………... (2.18) 

Memang tepat, tetapi tidak perlu, untuk memiliki [NQ] = [NT] 

 

 Kami mendefinisikan matriks elemen sebagai berikut. Biarkan dV = dx dy, 

untuk ketebalan satuan. 

[𝑘𝑇] = ∫
𝑣

[𝐵𝑇]𝑇[𝑘][𝐵𝑇]𝑑𝑉…………………………………………...… (2.19) 

[𝑐𝑇] = ∫
𝑣

[𝑁𝑇]𝑇[𝑁𝑇]𝜌𝑐 𝑑𝑉  

[ℎ𝑇] = ∫
𝑆𝐶

[𝑁𝑇]𝑇[𝑁𝑇]ℎ 𝑑𝑆  

[𝑟𝑄] = ∫
𝑣

[𝑁𝑇]𝑇[𝑁𝑄]ℎ 𝑑𝑉{𝑄𝑒}  

[𝑟𝑄] = ∫
𝑆𝑁

[𝑁𝑇]𝑇𝑞 ∗  𝑑𝑉  

[𝑟 ] = ∫
𝑆𝐶

[𝑁𝑇]𝑇 ℎ𝑇∞ 𝑑𝑆  

 

Jika Kxy = 0, ekspresi untuk [kT] dapat ditulis lebih sederhana sebagai 

[𝑘𝑇] = ∬ ([𝑁𝑇,𝑥]
𝑇

𝑘𝑥[𝑁𝑇,𝑥] + [𝑁𝑇,𝑦]
𝑇

𝑘𝑦[𝑁𝑇,𝑦])  𝑑𝑥 𝑑𝑦 ………..…….. (2.20) 

Biasanya, {rq} dan {r  bukan nol untuk hanya beberapa batas adges dari 

beberapa elemen batas. Demikian pula, [hT] berasal dari tepi dan bukan nol 

hanya untuk tepi di mana h ≠ 0 dan suhu T  ditentukan. 
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 Dengan notasi (2.19), substitusi (2.15) hingga (2.18) menghasilkan 

fungsional untuk elemen. 

∏𝑇𝑒 =
1

2
{𝑇𝑒}𝑇([𝑘𝑇] + [ℎ𝑇]){𝑇𝑒} + {𝑇𝑒}𝑇([𝑐𝑇]{𝑇𝑒} − {𝑟𝑄} − {𝑟 } + {𝑟𝑞})….. (2.21) 

Dengan menambahkan kontribusi ∏𝑇𝑒 elemen, kami memperoleh ∏𝑇 untuk 

struktur yang dirangkai. Majelis menyiratkan ekspansi konseptual biasa dari 

elemen himpunan ke "ukuran struktur," sehingga himpunan suhu nodal {T} 

dari seluruh struktur menggantikan {Te} dan [kT] = [kT], dan seterusnya. 

Oleh karena itu persamaan yang membuat ∏𝑇 stasioner adalah {𝜕∏𝑇/𝜕𝑇} =

0. 

([𝐾𝑇] + [𝐻𝑇]){𝑇} + [𝐶𝑇]{𝑇} = {𝑅𝑄} + {𝑅∞} − {𝑅𝑄}………………….. (2.22) 

 

Bentuk khusus yang paling sederhana dari (2.22) adalah [kT]{T} = 0, yang 

mewakili kondisi tunak tanpa sumber panas internal atau tenggelam.  

Kami mencatat analogi dari dari berikut. 

1. [kT] - matriks kekakuan konvensional. 

2. [hT] - matriks kekakuan fondasi elastis. 

3. [CT] - matriks massa. 

4. {rQ} - beban nodal dari kekuatan tubuh. 

5. {rq}, {r }- beban nodal dari traksi permukaan. 

 

Matriks [CT] dianalogikan dengan matriks massa [m] di mana keduanya 

melipatgandakan turunan waktu dari variabel nodal dan keduanya memberikan 

perlawanan terhadap laju perubahan waktu. 
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 Untuk elemen dengan n suhu nodal dalam {Te}, bentuk {CT} yang disatukan 

hasil dari mengalikan c dengan area elemen A dan menetapkan c A/n untuk 

setiap node elemen. Jadi c A/n muncul n kali dalam matriks diagonal [CT]. 

Penggumpalan ad hoc yang serupa dapat digunakan untuk menyederhanakan 

perhitungan “muatan” vektor {rQ}. 

 

2.9.2 The Quasi-Harmonic Equation 

Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa metode elemen hingga tidak 

terbatas pada masalah struktural. Memang, masalah perpindahan panas hanya 

satu interpretasi dari persamaan kuasi-harmonik, yang ditulis di sini dalam 

bentuk dua dimensi. 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑥∅,𝑥) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘𝑦∅,𝑦) + 𝑄 = 0 …………………………………… (2.23) 

dimana kx dan ky adalah properti dari media ortotropik, dan = (x, y). 

Koordinat x dan y berada dalam derivasi materi utama (  = 0). 

 Daftar masalah yang dijelaskan oleh Tabel 2.6. Dengan demikian, formulasi 

dapat diterapkan untuk masalah ini dengan definisi simbol dan konstanta 

material yang sesuai. 

 Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk formulasi elemen hingga adalah 

sebagai berikut. Fungsi perintah adalah 

∏𝑄 =
1

2
∬ (𝑘𝑥∅,𝑥

2 + 𝑘𝑦∅,𝑦
2 − 2𝑄∅)𝑑𝑥 𝑑𝑦 + ∫ ∅ (𝑞 +

1

2
𝛼∅ − 𝛼∅0) 𝑑𝑆.. (2.24) 

Kondisi stasioner 𝛿∏𝑄 = 0 dan kondisi batas tidak penting 

ℓ𝑘𝑥∅,𝑥 + 𝑚𝑘𝑦∅,𝑦 + 𝑞 + 𝛼(∅ + ∅𝑜) = 0……………………….……… (2.25) 
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Tabel 2.6 A Sampling Of Problems 

 

 

dimana ℓ dan m adalah arah kosinus dari normal n ke luar ke batas dan q, 𝛼, 

dan ∅0 ditentukan fungsi posisi pada batas. Jika kx = ky = k, (2.25) mengambil 

formulir 

𝑘∅,𝑛 + 𝑞 + 𝛼(∅ − ∅0) = 0…………………………………………….. (2.26) 

Formulasi elemen hingga mengikuti segera dari substitusi ∅ = [𝑁]{∅𝑒}, yang 

memberikan ∅ dalam suatu elemen dengan interpolasi dari nodal d.o.f. {∅𝑒}. 

Analisis elemen hingga aliran yang meresap jelas memiliki padatannya 

dalam analisis tegangan dan konduksi panas, tetapi pemahaman akan masalah 

fisik diperlukan jika kita ingin merasa nyaman dengannya. 

 

2.9.3 An Application In Two-Dimensional Fluid Flow 

Teori yang diperlukan dapat dinyatakan secara singkat. Kecepatan aliran 

{simbol} dan {simbol} adalah 

𝑢 = 𝜓,𝑦 𝑣 = −𝜓,𝑥 …………………………………………………… (2.27) 
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dimana 𝜓 adalah fungsi aliran, m3/s per meter ke arah z. Fungsi aliran 

memenuhi persamaan Laplace. 

𝜓,𝑥𝑥 + 𝜓,𝑦𝑦 = 0 ………………………………………………………... (2.28) 

juga, 𝜓 = konstan pada streamline, dan laju aliran Q melalui suatu wilayah 

yang dibatasi oleh dua streamiline A dan B adalah 𝑄 = 𝜓𝐵 − 𝜓𝐴. 

Solusi elemen hingga. Karena simetri, dengan kx = ky = 1, Q = 0, dan 𝜙 

diganti dengan  . Karena simetri, 

 
Gambar 2.28 Geometry For Plane Flow Of An Ideal Fluid 

 

Kita hanya perlu memodelkan seperempat dari Gambar 2.28. Gambar 2.29 

menunjukkan kemungkinan tata letak mesh dalam satu kuadran. Kondisi batas 

pada 𝜓, digambarkan pada Gambar 2.29, kecepatan aliran normal untuk setiap 

batas adalah nol atau nilai yang diketahui uo. Nilai 𝜓 = 0 pada y = 0 dipilih 

secara sewenang-wenang. 

Dengan interpolasi biasa dari elemen nodal d.o.f. {𝜓𝑒} 

𝜓 = [𝑁]{𝜓𝑒} ……………………….…………………………………... (2.29) 

menghasilkan elemen "stiffness" matrix [k]. 

[𝑘] = ∬ ([𝑁,𝑥]
𝑇

[𝑁,𝑥] + [𝑁,𝑦]
𝑇

[𝑁,𝑦]) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 …………………………... (2.30) 
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Persamaan global/umum adalah 

[𝐾]{𝜓} = 0 or (∑[𝑘]){𝜓} = 0 ……………………………… (2.31) 

Kondisi batas meresepkan nilai tertentu dalam vektor global {𝜓}. Jadi (2.31) 

dikonversi ke bentuk di mana konstanta bukan nol muncul di sisi kanan dan 

{𝜓} hanya berisi yang tidak diketahui yang tersisa. Tidak diketahui ini 

termasuk yang di interior node dan yang di node pada x = L. Setelah solusi 

untuk {𝜓}, (2.27) dan (2.29) menghasilkan kecepatan fluida. 

Jika {𝜓} hanya berisi nilai-nilai nodal dari 𝜓, solusi di atas tidak 

menghasilkan hasil yang tepat 𝑣 =  −𝜓,𝑥 = 0 on 𝑥 = 𝐿. Situasi ini analog 

dengan masalah struktural di mana tekanan normal ke tepi bebas, dihitung dari 

gradien perpindahan normal, tidak tepat nol. Dalam kedua situasi perbaikan 

jala meningkatkan hasilnya. Jika turunan 𝜓,𝑥 dan 𝜓,𝑦 juga muncul dalam {𝜓𝑒}, 

kecepatan diberikan secara langsung, sehingga kondisi v = 0 on x = L dapat 

ditegakkan dengan menetapkan nilai nodal dari 𝜓,𝑦  menjadi nol pada on x = 

L. 

 
Gambar 2.29 Boundary Conditiona and Possible Mesh Layout On One 

Quadrant 

 

2.9.4 The Wave Equation Acoustic In Cavities 

Persamaan gelombang mengatur fenomena di mana energi disebarkan oleh 

gelombang. Di sini kami mempertimbangkan formulasi elemen hingga berlaku 
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untuk masalah interaksi cairan-struktur dan untuk menemukan frekuensi dan 

bentuk mode dari rongga akustik. 

Pertimbangkan cairan yang tidak terlihat (tidak ada tegangan geser; lihat 

Gambar 2.30.a). Beberapa tekanan total bersifat hidrostatik. Biarkan 

mewakili bagian yang tersisa dari tekanan total. Secara umum  adalah fungsi 

dari koordinat. Hukum Newton F = ma diterapkan pada elemen fluida 

differensial (Gambar 2.30.b). 

𝜌,𝑥 = −𝜌�̈�  𝜌,𝑦 = −𝜌�̈�  𝜌,𝑧 = −𝜌�̈� ……..……. (2.32) 

dimana massa jenis, diasumsikan konstan. Kami membedakan masing-

masing (2.32) sehubungan dengan koordinat spasialnya sendiri dan tambahkan. 

 

𝜌,𝑥𝑥 + 𝜌,𝑦𝑦 + 𝜌,𝑧𝑧 = −𝜌(�̈�,𝑥 + �̈�,𝑦 + �̈�,𝑧)   atau  

∇2𝜌 = −𝜌
𝜕2

𝜕𝑡2 (𝜖𝑥 + 𝜖𝑦 + 𝜖𝑧) ………………………………………….. (2.33) 

dimana 𝜖𝑥 = 𝑢,𝑥 dan sebagainya. Kami sarang memperkenalkan modulus 

massal B didefinisikan sebagai B = (tekanan)/(menghasilkan perubahan 

volume unit). 

 

𝐵 = −
𝜌

𝑑𝑉 𝑉⁄
= −

𝜌

𝜖𝑥+𝜖𝑦+𝜖𝑧
 ………………………………………………. (2.34) 

Tanda negatif muncul karena volume berkurang di bawah tekanan yang 

meningkat. (2.32) menjadi 
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Gambar 2.30 (a) Differential Element Under Fluid Pressure (b) Free-body 

Diagram For x-direction Equation Of Motion 

 

∇2𝜌 =
𝜌

𝐵
�̈�  or  ∇2𝜌 =

1

𝑐2 �̈� ………………….……….. (2.35) 

dimana c adalah kecepatan suara dalam medium 𝑐 = √𝐵 𝜌⁄ . (2.35) adalah 

persamaan gelombang. 

Persamaan (2.35) harus diselesaikan di wilayah V, tunduk pada kondisi 

batas pada permukaannya S. Kondisi batas esensial adalah p = 0, yang berlaku 

pada permukaan bebas jika gelombang sangat kecil. Kondisi batas tidak 

penting 

𝜕𝜌

𝜕𝑛
= −𝜌�̈�𝑛  …………………………………………………………….. (2.36) 

berlaku di permukaan yang berakselerasi, di mana n = luar normal ke S dan 

�̈�𝑛= percepatan yang ditentukan di sepanjang normal. 

Fungsional untuk masalah ini adalah 

∏𝑤 =
1

2
∫

𝑣
(𝜌,𝑥

2 + 𝜌,𝑦
2 + 𝜌,𝑧

2 + 2
𝜌

𝑐2
𝜌) 𝑑𝑉 + ∫

𝑠
𝜌�̈�𝑛𝜌 𝑑𝑆 …………..…… (2.37) 

 

Dengan  (sedikit tidak �̈�) dapat berubah, kondisi stasioner 𝛿∏𝑤 = 0 

menghasilkan Persamaan (2.35) dan (2.36). 

Formulasi elemen hingga mengikuti pola yang sekarang diinginkan. Kami 

berasumsi bahwa tekanan dalam suatu elemen dapat diinterpolasi dari elemen 
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nodal d.o.f { }, di mana {p} mungkin hanya berisi tekanan nodal atau mungkin 

juga mengandung turunan spasial dari tekanan nodal. 

Jadi 

𝑝 = [𝑁]{𝑝}  �̈� = [𝑁]{�̈�} ……………………………….…. (2.38) 

 

Seperti biasa, elemen mungkin dua atau tiga dimensi, memiliki sisi lurus 

atau melengkung, banyak simpul atau sedikit, dan sebagainya. Pilihannya 

tercermin dalam [N]. Kami mendefinisikan matriks global berikut, di mana 

tanda penjumlahan menunjukkan perakitan matriks elemen. 

[𝐻] = ∑ ∫
𝑣

([𝑁,𝑥]
𝑇

[𝑁,𝑥] + [𝑁,𝑦]
𝑇

[𝑁,𝑦] + [𝑁,𝑧]
𝑇

[𝑁,𝑧]) 𝑑𝑉 ……….……. (2.39) 

[𝑄] = ∑ ∫
𝑣

1

𝑐2
[𝑁]𝑇[𝑁] 𝑑𝑉 

{𝐵} = ∑ ∫
𝑠
[𝑁]𝑇 𝑝�̈�𝑛𝑑𝑆 

∏𝑤 = {𝑃}𝑇 (
1

2
[𝐻]{𝑃} + [𝑄]{�̈�} + {𝐵}) 

dimana {P} adalah himpunan global nodal d.o.f. Kondisi stasioner 

{𝜕∏𝑤𝜕𝑃} = 0 menghasilkan formulasi elemen hingga 

[𝐻]{𝑃} + [𝑄]{�̈�} = −{𝐵} ……………………………………...………. (2.40) 

 

Dalam rongga dengan dinding yang kaku, syarat batas pada S adalah �̈� = 0. 

Dalam salah satu mode alami, semua partikel bergerak secara bertahap satu 

sama lain. Oleh karena itu p = �̈� sin 𝜔𝜏, di mana �̈� adalah fungsi koordinat 

spasial tetapi tidak tergantung waktu. 

∇2�̈� +
𝜔2

𝑐2 �̈� = 0 ……………………………………….…………….. (2.41) 
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Persamaan (2.41) adalah persamaan Helmholtz. Selain mode akustik, ini 

menggambarkan getaran membran, mode elektromagnetik dalam panduan 

gelombang, dan gerakan seiche (osilasi air di danau atau horbor). 

∏𝑎 = ∫
𝑣

(�̈�,𝑥
2 + �̈�,𝑥

2 + �̈�,𝑥
2 −

𝜔2

𝑐2 �̈�2) 𝑑𝑉 ………………………………… (2.42) 

 

Formulasi elemen hingga untuk mode akustik mengikuti dari Persamaan 

(2.42) atau dengan spesialisasi Persamaan (2.40). Kami menetapkan {B} = 0 

dan membiarkan {P} = {�̈�} sin 𝜔𝜏. Jadi 

([𝐻] − 𝜔2[𝑄]){�̈�} = 0 ……………………………………………….. (2.43) 

Persamaan (2.43) adalah masalah nilai eigen. Untuk setiap frekuensi 𝜔𝑖 ada 

yang sesuai dengan bentuk mode {�̈�}. 
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BAB III 

ENGINEERING PROCES 

 

3.1 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan 

Mulai 

Studi Literatur 

Observasi Data 

1. Alat dan Bahan Yang Digunakan 

2. Permodelan Produk Wheel Center Traktor 

3.  

Perancangan Gating System 

1. Volume Produk Coran 

2. Desain I 

3. Desain II 

Simulasi Desain I dan Desain II 

Analisa Desain 

I dan Desain 

II? 

Penyusunan Laporan 

Selesai 

YA 

TIDAK 
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3.2 Alat dan Bahan Yang Digunakan 

3.2.1 Peralatan Yang Digunakan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah software perangkat 

lunak yaitu: 

1. Microsoft Office 

Digunakan dalam pembuatan laporan dan pengelohan data. 

2. Software SolidWorks 2015 

Digunakan untuk membuat desain produk, desain produk coran dan desain 

sistem saluran (gating system) wheel center traktor dalam bentuk 2D dan 

3D. 

3. Software Nova Flow & Solid 

Digunakan untuk mensimulasikan produk coran berdasarkan sistem 

saluran (gating system) yang sudah dibuat. Simulasi digunakan untuk 

memprediksi cacat yang terjadi pada produk coran. 

 

3.2.2 Bahan Yang Digunakan 

Bahan yang digunakan pada proses pengecoran sebagai bahan coran 

menggunakan besi cor kelabu (FC25). Besi cor kelabu mempunyai 

kemampuan tarik yang baik dan memiliki kemampuan meredam getaran yang 

lebih tinggi dibandingkan baja biasa. Sehingga besi cor kelabu sangat cocok 

digunakan untuk membuat komponen mesin seperti silinder blok, tromol rem, 

blok rem kereta api dan sebagainya. 
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3.3 Permodelan Produk Wheel Center Traktor 

Produk ini merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan pengecoran 

yang lokasinya berada di Kabupaten Klaten. Produk wheel center traktor yang 

di produksi merupakan produk sparepart pesanan dari perusahaan bidang 

perkebunan berlokasi di Pulau Kalimantan. Wheel center traktor ini merupakan 

komponen sparepart traktor bajak pengolahan tanah yang digunakan dalam 

pengolahan tanah perkebunan kelapa sawit. 

Karena keterbatasannya informasi tentang jenis/tipe/merk traktor yang 

digunakan, maka dalam pembuatan desain produk ini penulis tidak mengubah 

dimensi ukuran atau mengubah bentuk dari wheel center traktor tersebut karena 

dikhawatirkan dapat membuat produk tidak dapat digunakan atau tidak dapat 

diaplikasikan. Parameter desain serta bentuk wheel center traktor diperoleh 

dari perusahaan pengecoran logam yang berada di Klaten, dapat dilihat pada 

gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Wheel Center Traktor 

 

Desain produk cor dibuat sebagai dasar dalam membuat sistem saluran 

(gating system). Desain produk coran berbeda dengan desain produk wheel 

center traktor, desain produk coran dibuat dengan mempertimbangkan 

penyusutan material yang terjadi dan mempertimbangan bagian-bagian yang 

dirasa harus digunakannya proses finishing/machining. Karena pertimbangan 

itulah maka pada desain produk coran dilakukan penambahan dimensi ukuran 
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pada desain serta penambahan bahan ketika proses pembuatan desain sistem 

saluran (gating system). 

Proses finishing/machining dilakukan sebagai proses akhir dalam 

pembuatan wheel center traktor. Namun dalam penelitian ini penulis tidak akan 

membahas tentang finishing/machining yang dilakukan 

 

3.4 Perancangan Sistem Saluran (Gating System) 

3.4.1 Volume Produk Coran 

Produk wheel center traktor dilakukan pemisahan menjadi beberapa bagian 

agar memudahkan penulis dalam menghitung volume produk wheel center 

traktor. Setelah produk dibagi menjadi beberapa bagian dilakukan perhitungan 

masing-masing bagian kemudian di jumlah untuk mengetahui volume 

keseluruhan dari produk tersebut.  

 
Gambar 3.3 Bagian-Bagian Potongan Produk 
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1. Bagian I 

Va = πr2 × t 

Va = 3,14 × 522 mm × 30 mm 

Va = 254.716,8 mm³ 

 

Vb = πr2 × t 

Vb = 3,14 × 342 mm × 30 mm 

Vb = 108.895,2 mm³ 

 

V1 = Va − Vb 

V1 = 254.716,8 mm3 − 108.895,2 mm3 

V1 = 145.821,6 mm³ 

 

2. Bagian II 

 
Va = πr2 × t 

Va = 3,14 × 1722 mm × 14 mm 

Va = 1.300.512,64 mm³ 

 

Vb = πr2 × t 

Vb = 3,14 × 342 mm × 14 mm 

Vb = 50.817,76 mm³ 
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V2 = Va − Vb 

V2 = 1.300.512,64 mm3 − 50.817,76 mm3 

V2 = 1.249.694,88 mm3 

 

3. Bagian III 

 
 Va = πr2 × t 

Va = 3,14 × 1722 mm × 12 mm 

Va = 1.114.725,12 mm³ 

 

Vb = πr2 × t 

Vb = 3,14 × 242 mm × 12 mm 

Vb = 21.703,68 mm³ 

 

V3 = Va − Vb 

V3 = 1.114.725,12 mm3 − 21.703,68 mm3 

V3 = 1.093.021,44 mm3 

 

4. Bagian IV  

Va = πr2 × t 

Va = 3,14 × 612 mm × 31 mm 

Va = 362.202,14 mm³ 
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Vb = πr2 × t 

Vb = 3,14 × 242 mm × 31 mm 

Vb = 56.067,84 mm³ 

 

V4 = Va − Vb 

V4 = 362.202,14 mm3 − 56.067,84 mm3 

V4 = 306.134,3 mm3 

 

5. Bagian V  

Va = πr2 × t 

Va = 3,14 × 55,52 mm × 8 mm 

Va = 77.375,88 mm³ 

 

Vb = πr2 × t 

Vb = 3,14 × 242 mm × 8 mm 

Vb = 14.469,12 mm³ 

 

V5 = Va − Vb 

V5 = 77.375,88 mm3 − 14.469,12 mm3 

V5 = 62.906,76 mm3 

 

6. Bagian VI  

Va = πr2 × t 

Va = 3,14 × 55,52 mm × 45 mm 

Va = 435.239,32 mm³ 
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Vb = πr2 × t 

Vb = 3,14 × 292 mm × 8 mm 

Vb = 21.125,92 mm³ 

 

V6 = Va − Vb 

V6 = 435.239,32 mm3 − 21.125,92 mm3 

V6 = 414.113,4 mm3 

 

Volume Total Wheel Center Traktor 

Vtotal = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 

Vtotal = 145.821,6 mm³ + 1.249.694,88 mm3 + 1.093.021,44 mm3

+ 306.134,3 mm3 + 62.906,76 mm3 + 414.113,4 mm3 

Vtotal = 𝟑. 𝟐𝟕𝟏. 𝟔𝟗𝟐, 𝟑𝟖 mm³ 

 

3.4.2 Perancangan Sistem Saluran (Gating System) Desain I 

1. Berat Produk Coran 

Bahan yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan besi cor 

kelabu (FC25), maka berat jenis bahan yang digunakan 7,20 g/cm
3. 

SPw = 7,20
g

cm3⁄       (Sumber: BBLM, Cetakan III, 2006) 

W = Vtotal × SPw ……………………………………….. (Persamaan 2.3) 

W = 3.271.692,38 mm3 × 7,20
g

cm3⁄   

W = 3.271,69238 cm3 × 7,20
g

cm3⁄    

W = 23.556,18 gram 

W = 23,55618 kg 
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2. Layout Sistem Saluran (Gating System) 

 

 

 

 

 
 

3. Berat Penuangan Total 

Berdasarkan rencana desain yang dibuat, ditetapkan kira-kira bahan yang 

dibutuhkan penambah yaitu 5% dari total bahan produk coran dan bahan 

yang dibutuhkan sistem saluran (gating system) yaitu 20% dari total bahan 

produk coran. 

Berat produk coran    = 23,55618 kg 

Penambah    (5%) = 1,17 kg 

Sistem saluran (gating system) (20%) = 4,71 kg 

Total = 29,43 kg 

 

4. Waktu Penuangan 

Berdasarkan desain produk coran maka tebal rata-rata produk adalah 8,5 

mm ≈ 8 mm. 
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Berat penuangan = 29,43 kg ≈ 30 kg ………........... (Lampiran 1) 

Waktu penuangan = 10 detik 

 

5. Ketinggian Tekanan Metallostatik 

b =
1

2
𝑐 ……………………………………………………. (Persamaan 2.4) 

hm = a −
𝑐

8
  

Nilai ‘a’ diperoleh dari tinggi cetakan paling atas (cup) ditambah tinggi 

bagian produk coran paling atas yaitu 50 mm + 30 mm = 80 mm. Nilai ‘c’ 

diperoleh dari tinggi produk coran yaitu 140 mm. 

hm = 80 mm −
140 𝑚𝑚

8
  

hm = 62,5 mm 

hm = √ℎ𝑚 

 

hm = √62,5 𝑚𝑚 

hm = √6,25 𝑐𝑚 ≈ √6 𝑐𝑚 = 2,450………………………… (Lampiran 2) 

 

6. Luas Penampang Saluran Masuk 

f = 0,66 ……………………………………………………. (Lampiran 3) 

 

IA =
22,6×W

SPw×t×f×√hm
  ……………………………………...… (Persamaan 2.7) 

IA =
22,6×29,43 kg

7,20×10 detik×0,66×2,450
  

IA = 5,71 𝑐𝑚2 
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7. Luas Masing-Masing Sistem Saluran (Gating System) 

Pengecoran ini menggunakan besi cor kelabu dengan sistem tidak 

bertekanan maka rasio sistem saluran yang digunakan adalah: 

SP ∶ R ∶ I = 1,5 ∶ 2,5 ∶ 1,0 …………………………………….. (Tabel 2.3) 

a. Saluran Masuk (Ingate) 

n = jumlah saluran masuk 

I =
IA

n
          (Sumber: R.Widodo, 2013) 

I =
5,71 cm2

2
  

I = 2,85 cm2 

 

b. Saluran Pembagi/Pengalir (Runner) 

R

I
=

2,5

1
           (Sumber: R.Widodo, 2013) 

R =
2,5×I

1
  

R =
2,5×2,85 cm2 

1
  

R = 7,12 cm2 

 

c. Saluran Turun (Sprue) 

SP

IA
=

1,5

1
           (Sumber: R.Widodo, 2013) 

SP =
1,5×IA

1
  

SP =
1,5×5,71 cm2

1
  

SP = 8,56 cm2 
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8. Geometri Masing-Masing Saluran 

a. Saluran Masuk (Ingate) 

2,85 cm2 ≈ 3 𝑐𝑚2 ……………………………............… (Lampiran 4) 

 

a = 22 mm 

b = 7 mm 

c = 40 mm ……………………………………………...… (Tabel 2.2) 

 

b. Saluran Pembagi/Pengalir (Runner) 

7,12 cm2 ≈ 7 𝑐𝑚2…………………………………….. (Lampiran 5) 

 

 

 

 

 

a = 25 mm 

b = 21 mm 

h = 30 mm 

c = 131,64 mm 

e = 65,82 mm (setengah dari panjang runner) 

k = 15 mm (lebih tinggi dari ingate) .................... (Tri Daryanto, 2001) 
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c. Saluran Turun (Sprue) 

8,56 cm2 = 9 cm2……………………….……….. (Tabel Lampiran 5) 

 

 

 

 

d = 34 mm 

 

 

9. Penambah (Riser) 

Penambah diletakan pada bagian teratas produk coran yaitu pada Bagian I. 

Besi cor mempunyai kekuatan tarik lebih dari 30 kgf/mm2, serta pada 

perancangan ini penambah yang digunakan adalah penambah atas. 

D = T + 50 …………………………………………………….. (Tabel 2.4) 

Nilai ‘T’ di dapat dari tebal bagian coran di bawah penambah yaitu tebal 

dari produk coran Bagian I adalah sebesar 30 mm. 

D = 30 mm + 50 

D = 80 mm 

 

 

3.4.3 Perancangan Sistem Saluran (Gating System) Desain II 

1. Berat Produk Coran 

Bahan yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan besi cor 

kelabu (FC25), maka berat jenis bahan yang digunakan 7,20 g/cm
3. 
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SPw = 7,20
g

cm3⁄       (Sumber: BBLM, Cetakan III, 2006) 

W = Vtotal × SPw ……………………………………….. (Persamaan 2.3) 

W = 3.271.692,38 mm3 × 7,20
g

cm3⁄   

W = 3.271,69238 cm3 × 7,20
g

cm3⁄    

W = 23.556,18 gram 

W = 23,55618 kg 

 

2. Layout Sistem Saluran (Gating System) 

 

 

  

 

 

 

 

3. Berat Penuangan Total 

Berdasarkan rencana desain yang dibuat, ditetapkan kira-kira bahan yang 

dibutuhkan penambah yaitu 5% dari total bahan produk coran dan bahan 

yang dibutuhkan sistem saluran (gating system) yaitu 20% dari total bahan 

produk coran. 

Berat produk coran    = 23,55618 kg 

Penambah    (5%) = 1,17 kg 

Sistem saluran (gating system) (20%) = 4,71 kg 

Total = 29,43 kg 

 



67 
 

 
 

 

4. Waktu Penuangan 

Berdasarkan desain produk coran maka tebal rata-rata produk adalah 25 

mm. 

Berat penuangan = 29,43 kg ≈ 30 kg ……………... (Lampiran 1) 

Waktu penuangan = 10 detik 

 

5. Ketinggian Tekanan Metallostatik 

b =
1

2
𝑐 ……………………………………………………. (Persamaan 2.4) 

hm = a −
𝑐

8
  

Nilai ‘a’ diperoleh dari tinggi cetakan paling atas (cup) ditambah tinggi 

bagian produk coran paling atas yaitu 50 mm + 30 mm = 80 mm. Nilai ‘c’ 

diperoleh dari tinggi produk coran yaitu 140 mm. 

hm = 80 mm −
140 𝑚𝑚

8
  

hm = 62,5 mm 

hm = √ℎ𝑚 

 

hm = √62,5 𝑚𝑚 

hm = √6,25 𝑐𝑚 ≈ √6 𝑐𝑚 = 2,450………………………… (Lampiran 2) 

 

6. Luas Penampang Saluran Masuk 

f = 0,66 ……………………………………………………. (Lampiran 3) 

IA =
22,6×W

SPw×t×f×√hm
  ……………………………………...… (Persamaan 2.7) 
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IA =
22,6×29,43 kg

7,20×10 detik×0,66×2,450
  

IA = 5,71 𝑐𝑚2 

 

7. Luas Masing-Masing Sistem Saluran (Gating System) 

Pengecoran ini menggunakan besi cor kelabu dengan sistem tidak 

bertekanan maka rasio sistem saluran yang digunakan adalah: 

SP ∶ R ∶ I = 1,5 ∶ 2,5 ∶ 1,0 …………………………………….. (Tabel 2.3) 

a. Saluran Masuk (Ingate) 

n = jumlah saluran masuk 

I =
IA

n
          (Sumber: R.Widodo, 2013) 

I =
5,71 cm2

2
  

I = 2,85 cm2 

 

b. Saluran Pembagi/Pengalir (Runner) 

R

I
=

2,5

1
           (Sumber: R.Widodo, 2013) 

R =
2,5×I

1
  

R =
2,5×2,85 cm2 

1
  

R = 7,12 cm2 

 

c. Saluran Turun (Sprue) 

SP

IA
=

1,5

1
           (Sumber: R.Widodo, 2013) 

SP =
1,5×IA

1
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SP =
1,5×5,71 cm2

1
  

SP = 8,56 cm2 

 

8. Geometri Masing-Masing Saluran 

a. Saluran Masuk (Ingate) 

2,85 cm2 ≈ 3 𝑐𝑚2 …………………...…………….....… (Lampiran 4) 

 

a = 22 mm  

b = 7 mm 

c = 40 mm ……………………………………………...… (Tabel 2.2) 

 

b. Saluran Pembagi/Pengalir (Runner) 

7,12 cm2 ≈ 7 𝑐𝑚2……………………...……………….. (Lampiran 5) 

 

 

 

 

 

a = 25 mm 

b = 21 mm 

h = 30 mm 
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c. Saluran Turun (Sprue) 

8,56 cm2 = 9 cm2……………………………...……….. (Lampiran 5) 

d = 34 mm 

 

 

  

9. Penambah (Riser) 

Penambah diletakan pada bagian teratas produk coran yaitu pada Bagian I. 

Besi cor mempunyai kekuatan tarik lebih dari 30 kgf/mm2, serta pada 

perancangan ini penambah yang digunakan adalah penambah atas. 

D = T + 50 …………………………………………………….. (Tabel 2.4) 

Nilai ‘T’ di dapat dari tebal bagian coran di bawah penambah yaitu tebal 

dari produk coran Bagian I adalah sebesar 30 mm. 

D = 30 mm + 50 

D = 80 mm 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Persiapan Simulasi 

Tujuan dari simulasi ini adalah memprediksi terjadinya cacat pada produk 

cor yang disebabkan oleh desain sistem saluran (gating system). Software Nova 

Flow & Solid ini membantu proses pengecoran dan membantu menganalisis 

cacat shrinkage pada coran. Karena perancangan coran yang tepat merupakan 

salah satu faktor yang menentukan hasil dari produk yang akan dibuat. Niyama 

adalah analisis pada software Nova Flow & Solid untuk menunjukan 

keberadaan kemungkinan cacat yang terjadi pada produk wheel center traktor.  

Langkah-langkah dalam simulasi antara lain: 

1. Desain produk wheel center traktor dan sistem saluran (gating system) 

dibuat dengan menggunakan software SolidWorks 2015, dapat dilihat pada 

gambar 4.1. 

2. Desain yang dibuat dengan software SolidWorks 2015 di simpan dengan 

format “STL”, dapat dilihat pada gambar 4.2. Format “STL” adalah format 

file yang mendukung simulasi software Nova Flow & Solid. 

3. Buka software Nova Flow & Solid kemudian pilih “3D Import” untuk 

mengatur koordinat X, Y, Z untuk memudahkan pandangan dalam 

simulasi. 

4. Buka menu “Simulasi Setup” untuk setting metode pengecoran dan bahan 

yang digunakan. 

5. Buka menu ”Flow & Solid” untuk memulai simulasi. 
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Gambar 4.1 Desain Software SolidWorks 2015 
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Gambar 4.2 Tampilan Format “STL” 

 

4.2 Simulasi 

Ketika simulasi dimulai perlu mengamati laju aliran dan arah aliran yang 

terjadi pada proses penuangan. Secara otomatis simulasi akan terekam dan 

menjadi beberapa video yang secara otomatis dan tersimpan pada folder dalam 
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komputer/laptop. Namun untuk laju aliran dan arah aliran ketika penuangan 

tidak tersimpan, maka perlu dilakukan pengamatan ketika semulasi 

berlangsung. 

 

4.2.1 Simulasi Desain I 

Pada simulasi yang dilakukan pertama kali, penuangan dilaksanakan 

menggunakan 1 buah penambah (riser). Gambar dibawah adalah simulasi 

proses pengaliran cairan dan pembekuan dapat diketahui secara visual serta 

proses penurunan temperatur panas pada produk coran. 

 
Gambar 4.3 Friction Factor Desain I 
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Gambar 4.4 Proses Simulasi Desain I 
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Gambar 4.5 Proses Aliran Yang Terjadi Pada Desain I 

 

4.2.2 Simulasi Desain II 

Pada simulasi yang dilakukan pertama kali, penuangan dilaksanakan 

menggunakan 1 buah penambah (riser). Gambar dibawah adalah simulasi 
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proses pengaliran cairan dan pembekuan dapat diketahui secara visual serta 

proses penurunan temperatur panas pada produk coran. 

 
Gambar 4.6 Friction Factor Desain II 
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Gambar 4.7 Proses Simulasi Desain II 
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Gambar 4.8 Proses Aliran Yang Terjadi Pada Desain II 

 

4.3 Hasil Simulasi 

Setelah simulasi selesai dilakukan atau temperatur sudah menjadi 21°C 

maka cacat dapat dilihat dengan membuka fitur “Set Field” pilih “Shrinkage 

Field” kemudian klik ”Niyama”, maka cacat pada produk coran akan terlihat. 

Terlihat pada gambar 4.8 desain I menghasilkan cacat pada produk sedangkan 

pada desain II tidak terdapat cacat tuang ditunjukan pada Gambar 4.9. 

 
Gambar 4.9 Hasil Simulasi Desain I 
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Gambar 4.10 Hasil Smulasi Desain II 

 

Waktu penuangan yang dibutuhkan pada desain I tidak dibawah 4,478 detik 

dan tidak melebihi 6,223 berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan, dapat dilihat 

pada gambar 4.10. Waktu penuangan yang dibutuhkan pada desain II tidak dibawah 

5,344 detik dan tidak melebihi 7,604 berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan, 

dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 
Gambar 4.11 Waktu Penuangan Desain I 

 
Gambar 4.12 Waktu Penuangan Desain II 
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Terdapat perbedaan arah aliran pada desain I dan desain II. Arah aliran desain 

II lebih baik karena aliran dari sprue tidak langsung masuk ke ingate. Aliran akan 

terlebih dahulu menuju penjebak terak, sehingga laju aliran berkurang dan tidak 

terjadi turbulensi pada bagian ingate. Berdasarkan hasil simulasi desain I dan desain 

II, maka penulis menyarankan pengecoran wheel center traktor menggunakan 

desain sistem saluran (gating system) desain II. 

Desain I terdapat cacat pada bagian sprue, riser dan produk, sedangkan pada 

desain II cacat terdapat pada bagain sprue dan riser. Penggunaan penjebak terak 

berperan penting untuk memperlambat laju aliran serta sebagai penjebak terak 

sebelum aliran fluida masuk ke ingate atau masuk ke dalam produk. Dapat 

dibuktikan bahwa perbedaan bentuk desain pada sistem saluran (gating system) 

sangat berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan perbandingan desain sistem saluran (gating system) pada 

pembuatan produk wheel center traktor dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dengan data-data yang sudah dibahas dalam skripsi yang berjudul 

“Perbandingan Gating System Wheel Center Traktor Metode Sand Casting 

Menggunakan Simulasi Berbantuan Komputer”, tahap perencanaan desain 

2D (2 Dimensi) dan 3D (3 Dimensi) dirancang dengan bantuan software 

SolidWorks 2015. Pada software tersebut proses penggambaran tahap 2 

dimensi sampai 3 dimensi dikerjakan. Desain yang dihasilkan berupa 

desain produk coran yang terdiri dari desain I dan desain II. Desain I terdiri 

dari sprue, sprue base, runner, penjebak terak, ingate dan riser. Desain II 

terdiri dari sprue, runner, penjebak terak dan riser.  

2. Analisa rancangan gating system desain II dilakukan menggunakan 

simulasi software NovaFlow & Solid menghasilkan produk wheel center 

traktor yang baik karena tidak adanya cacat yang terjadi pada produk coran. 

 

5.2 Saran 

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya perlu adanya perbaikan pada 

desain serta ukuran dimensi pada sistem saluran (gating system) dan penelitian 
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lebih lanjut dalam pembuatan produk wheel center traktor yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perubahan bentuk runner pada desain I, perubahan tersebut berupa bentuk 

runner yang mengikuti bentuk produknya (setengah lingkaran) seperti 

bentuk runner pada desain II. 

2. Memperbesar bentuk dan ukuran diameter sprue desain II untuk 

mempercepat aliran tuang serta penambahan sprue base pada bagian 

bawah sprue (bagian tengah runner). 

3. Melakukan perhitungan ulang total berat coran desain I dan desain II untuk 

memperoleh berat penuangan serta waktu penuangan yang tepat sebelum 

dilakukan simulasi/pengecoran. 

4. Melakukan penelitian lanjutan berupa pembuatan wheel center traktor 

secara nyata untuk membandingkan hasil pada produk serta pengujian 

material pada produk wheel center traktor untuk mengetahui kualitas 

produk wheel center traktor secara nyata. 
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