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Apa itu CASTING…..? 
• Pengecoran (CASTING) adalah salah satu teknik 

pembuatan produk dimana logam dicairkan 

dalam tungku peleburan kemudian di tuangkan 

kedalam rongga cetakan yang serupa dengan 

bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. 



INDUSTRI 
PENGOLAHAN LOGAM   

Dewasa ini bahan baku yang tersedia di alam seperti 

baja banyak dimanfaatkan pada bidang industri 

pengecoran logam. 

berperan penting untuk mesin-mesin perkakas dan 

kendaraan bermotor.  

 



• Secara umum logam bisa dibedakan atas dua 

yaitu : 

logam- logam besi (ferous) dan logam-logam 

bukan besi (non feorus). Sesuai dengan namanya 

logam-logam besi adalah logam atau paduan 

yang mengandung besi sebagai unsur utamanya, 

sedangkan logam-logam bukan besi adalah logam 

yang tidak atau sedikit sekali mengandung besi.  

 



Macam logam besi 
• Logam-logam besi terdiri atas : 

 - besi tuang (cast iron) 

 - baja karbon (carbon steel) 

 - baja paduan (alloy steel) 

 - baja spesial (specialty steel) 

 



Bahan yang dapat 
digunakan untuk pengganti 

baja  
• Pasir besi merupakan bahan yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengganti bahan baja yang 

digunakan sebagai bahan dasar di bidang industri 

pengecoran logam. 



Pasir besi pengganti baja 
• Cara tersebut bisa dimungkinkan dengan 

pengolahan pasir besi secara mandiri dengan 

memisahkan atau mengeliminasi pengotor yang 

terdapat dalam pasir besi tersebut, yaitu dengan 

metode bubbling dan compound separation, 

sehinnga pasir besi dapat digunakan sebagai solusi 

Pengolahan Bijih Besi Mandiri di Bidang Industri 

Pengecoran Logam 



 Teknik pengecoran 
logam? 

• pengetahuan dan keterampilan pengecoran 

logam  yang harus  dipelajari adalah sifat dan 

struktur material(metalurgi), teknik pembuatan inti 

dan cetakan(core & mould), teknik pengecoran 

dan sebagainya. 

 



 letak industry 
pengecoran logam? 

• Industri pengecoran logam yang terdapat di 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten ini telah ada 

sejak dahulu kala, yakni terhitung sejak zaman 

penjajahan Belanda. Dan sampai sekarang industri 

tersebut masih tetap eksis keberadaanya 

mengingat produk yang dihasilkan banyak 

dibutuhkan oleh beberapa instansi dengan skala 

besar seperti PJKA, PELNI, selain itu beberapa 

produk yang dihasilkan merupakan pesanan dari 

luar negeri. Dapat dikatakan bahwa industri 

pengecoran logam di Kecamatan Ceper ini sudah 

go publik.  


