
 PRINCIPLES OF THE CANS :   

Proses Pembuatan dan Penggunaan 



 

TAHAP PROSES PEMBUATAN KALENG 



1) Body Blank Notched adalah proses pemotongan pada bagian 

sudut lembaran body kaleng 

2) Hooked Blank adalah proses penekukan bagian tepi body 

yang sudah dipotong sudut, di perusahaan kita proses ini 

dilakukan bersamaan dengan proses side/lock seam (4)  

3) Formed Body adalah proses pembentukan roundness body 

atau flexing, di perusahaan kita proses ini dilakukan setelah 

proses notching 

4) Side Seam adalah proses penyambungan sisi-sisi body kaleng 

dengan sistem lock 

5) Soldered Side Seam adalah proses pematrian/solder hasil 

penyambungan sisi-sisi body 

 

TAHAP PROSES PEMBUATAN KALENG 

(Cont’d) 



6) Flanged Body adalah proses penekukan/pembentukan tepi 

body kaleng yang digunakan untuk proses pembentukan body 

hook pada proses double seaming 

7) Application of end adalah penempatan posisi komponen 

pada flanged body 

8) Position for Crimping adalah posisi seam panel end 

terhadap flanged body 

9) Completed Double Seam adalah proses double seaming 

yang telah selesai/lengkap 

 

TAHAP PROSES PEMBUATAN KALENG 

(Cont’d) 



Material Utama (raw material) yang digunakan 

dalam industri pembuatan kaleng logam ada 

beberapa macam, yaitu : 

 

•  ETP (Electrolitic Tin Plate) 

•  ECCS (Electrolitic Chromium-Coated Steel)    

    atau TFS (Tin Free Steel) 

•  Aluminium 

RAW MATERIAL 



DEFINISI  ETP 

“adalah baja lembaran fase dingin yang dilapisi 

oleh logam timah (Sn) dengan proses 

pelapisan secara elektrolisis”.  



RAW MATERIAL (Cont’d) 

ECCS 

ETP 



MASALAH UTAMA  

PENGALENGAN PANGAN 

• KEBOCORAN (LEAKING) 

• Kebocoran dapat terjadi secara primer 

karena proses kerusakan pada kaleng 

secara langsung, seperti welding crack, 

under/overcure, maupun false seam. dll. 

• Kebocoran dapat terjadi secara 

sekunder disebabkan kesalahan proses 

penutupan/close seaming maupun 

korosi lanjut. 

 

 



RUSTY/CORROSION 



Yaitu cacat ETP berupa karat yang 

diakibatkan proses reaksi bahan kimiawi 

bersifat korosif, baik itu air maupun asam. 

Umumnya, bahan yang tidak dilapisi lacquer 

maupun printing mudah terkena bahan kimia 

asam atau udara yang lembab sehingga 

terjadi reaksi oksidasi  

RUSTY/CORROSION (Cont’d)  



• BENTUK (ROUNDNESS, SQUARENESS) 

 

• SEAL/LINING COMPOUND 

 

• PENYAMBUNGAN (WELDING, SEAMING) 

 

• COATING / LACQUERING 

FAKTOR PENENTU UTAMA  



 

Inner Value  =   (C + 2tk) p + Z-Bar 

 

Middle Value =   (C + 2tk + tb) p + Z-Bar 

 

        Outer Value  =   (C + 2tk + 2tb) p + Z-Bar 

BENTUK 

(ROUNDNESS, SQUARENESS) 

PERHITUNGAN UNIT SIZE 



Solvent Base Compound (SBC), ialah jenis 

compound yang memakai bahan solvent 

sebagai pelarutnya, dan untuk 

mengeringkannya tidak diperlukan pengovenan 

cukup dibiarkan pada ruang/udara terbuka. 

 

Water Base Compound (WBC), ialah jenis 

compound yang memakai air sebagai 

pelarutnya, untuk mengeringkannya diperlukan 

pengovenan suhu tertentu. 

SEAL/LINING COMPOUND 



SEAL/LINING COMPOUND  

(Cont’d) 



PENYAMBUNGAN 

(WELDING, SEAMING) 



   Untuk mencegah terjadinya kontak 

langsung/kontaminasi antara kaleng 

pengemas dengan bahan pangan yang 

dikemas, maka kaleng plat timah harus diberi 

pelapis yang disebut dengan enamel. 

COATING / LACQUERING 



ENAMEL 

1. Epoksi-fenolik,  

• Merupakan pelapis yang banyak digunakan, bersifat 

tahan asam serta mempunyai resistensi dan 

fleksibilitas terhadap panas yang baik.  

• Digunakan untuk pengalengan ikan, daging, buah, 

pasta dan produk sayuran. Pada pelapisan dengan 

epoksi fenolik juga dapat ditambahkan zink oksida 

atau logam aluminium bubuk untuk mencegah sulphur 

staining pada produk daging, ikan dan sayuran. 

JENIS-JENIS LAPISAN ENAMEL YANG DIGUNAKAN 

ADALAH : 



2. Komponen Vinil 

• Mempunyai daya adhesi dan fleksibilitas tinggi, tahan 

asam dan basa, tapi tidak tahan terhadap suhu tinggi 

pada proses sterilisasi. 

• Digunakan untuk produk bir, juice buah dan minuman 

berkarbonasi. 

 

3. Phenolic lacquers 

• Merupakan pelapis yang tahan asam dan komponen 

sulfida 

• Digunakan untuk kaleng kemasan pada produk 

daging, ikan, buah, sop dan sayuran. 

ENAMEL (Cont’d) 



4. Butadiene lacquers  

• Dapat mencegah kehilangan warna dan mempunyai 

resistensi terhadap panas yang tinggi.  

• Digunakan untuk bir dan minuman ringan. 

 

5. Acrylic lacquers  

• Merupakan pelapis yang berwarna putih, digunakan 

sebagai pelapis internal dan eksternal pada produk 

buah.  

• Pelapis ini lebih mahal dibanding pelapis lainnya dan 

dapat menimbulkan masalah pada beberapa  

 produk. 

 

ENAMEL (Cont’d) 



6. Epoxy amine lacquers  

• Adalah pelapis yang mempunyai daya adhesi yang 

baik, tahan terhadap panas dan abrasi, fleksibel dan 

tidak menimbulkan off-flavor, tetapi harganya mahal.  

• Digunakan untuk bir, minuman ringan, produk hasil 

ternak, ikan dan daging. 

 

7. Alkyd lacquers  

• Adalah pelapis yang murah dan digunakan sebagai 

pelapis luar, 

• Tidak digunakan sebagai pelapis dalam karena  

 dapat menimbulkan masalah offflavor. 

 

ENAMEL (Cont’d) 



8. Oleoresinous lacquers 

 

• Digunakan untuk berbagai tujuan, harganya murah, 

pelapis dengan warna keemasan.  

• Digunakan untuk bir, minuman sari buah dan sayuran. 

ENAMEL (Cont’d) 



KONTAMINASI PANGAN  

• Terbentuknya warna hitam yang disebabkan 

oleh reaksi antara besi atau timah dengan 

sulfida pada makanan berasam rendah 

(berprotein tinggi). 

 

• Pemucatan pigmen merah dari sayuran/buah-

buahan seperti bit atau anggur karena reaksi 

dengan baja, timah atau aluminium. 



PENGALENGAN BAHAN PANGAN 

• Dalam memilih kemasan kaleng untuk 

pengemasan bahan pangan, maka perlu 

dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

-  sifat korosif kaleng 

-  sifat keasaman makanan 

-  kekuatan kaleng (daya tahan terhadap 

tekanan dalam retort atau keadaan 

vakum) 

-  ukuran kaleng 



SELESAI 


