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ABSTRAK
ANALISIS SIFAT FISIS DAN MEKANIJ( TEGEL KOMPOSIT PARTIKULAT MARMER. Sifatfisis
dan mekanik merupakan duG kriteria yang sangat menentukan kua/itas produk tege/ komposit partiku/at
marmer. Proses pembuatan bahan cukup sederhana; dari pembubukan partikutat hingga pencetakan dan
pengeringan dilakukan datam atmosfer ruangan. Karakterisasi sifat fisis dan mekanik untuk mengetahui
kerapatan, struktur krista/, strukturmikro, kekerasan, kekuatan tekan dan bending ditaksanakan di Serpong
dan IPB-Bogor. Hasit ana/isa menunjukkan bahwa terjadi kristatisasi potimer akibat HEXA dan umumnya
kerapatan dan kekerasan meningkat dengan kenaikan komposisi dan mesh partikutat marmer, tetapi tidak
se/alu diikuti dengan kenaikon nyata pada kekuatan kompresif dan bending yang terkait dengan kekakuan

bahan. Kurva memper/ihatkon; duG kekuatan ini memberikan ni/ai maksimum pada komposisi partiku/at
60%. Dapat disimpulkon bahwa kerapatan dan kekerasan tege/ komposit partiku/at marmer meningkat
dengan kenaikan komposisi dan mesh, sedang kekakuan bahan bergantung pada komposisi partiku/at dan
tidak dipengaruhi mesh partiku/at. Harga modulus e/astisitas teget komposit partikldat marmer berada

disekitar 56, /9 GPa.

Kata kunci : Tege/ komposit, partikutat marmer, po/imer, dan sifatfisis/mekonik

ABSTRACT
ANALYSIS OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF MARBLE PARTICLES FLOOR-
TILE COMPOSITE. Two criteria that very predictable to quality products of marble particles composite
floor-tile are physical and mechanical properties. Simple manufacturing was conducted from powdering
refuges of marble to molding and drying the specimens at ambient atmosphere. The characterization, to
observe; density, crystal structure, microstructure, hardness and compressive/bending strength of the
material, was performed in Serpong and IPB-Bogor. The analysis shows that polymeric crystallization was
occurred by HEXA and the density and the hardness generally rise up with the improvements in mesh and
composition of marble particles. But it is not always followed by the real improvements of compressive and
bending strength, which related to the material stiffness. The curves figured that these two strengths give the
maximum values at 60% composition of marble particles. It can be concluded that density and hardness are
dependent on mesh and composition, whereas the stiffness (modulus) is only correlation with composition of
particulate. The theoretical modulus of marble particles composite floor-tile has been evaluated at about

56.19 GPa.

Keywords: Composite floor tiles, marble particles, polymer, and physical/mechanical properties.

PENDAHULUAN
S alah satu penilaian suatu produk bahan industri

ditentukan oleh dua kriteria; sifat fisis dan
mekanik. Kedua sifat ini sangat menentukan harga
penjualan produk tersebut. Sifat fisis mempengaruhi
kualitas bahan dan tampilan luar yang dapat dilihat
dengan mata telanjang, sedang sifat mekanik sangat
terkait dengan kehandalan bapan dari pengaruh luar,
seperti: pembebanan, bantingan, gesekan, dll.
Kriteria tersebut juga harus dimiliki produk bahan
komposit seperti tegel komposit partikulat marmer,

yang telah dibuat daD dikarakterisasi di Puslitbang

Iptek Bahan-BATAN(,,2).

Sifat bahan yang menyatu dalam komposit
dapat dievaluasi dan diuji secara terpisah. Kaidah
campuran memprediksikan bahwa sifat komposit
dapat dihitung berdasarkan sifat komponennya.
Kaidah ini dikenal sebagai Rule Of Mixture (ROM)
yang dapat meramalkan sifat bahan yang
dikehendaki setelah menjadi bahan komposit.
Perumusan kaidah(3,4,S,6) dimodelkan dalam

persamaan (1) :
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METODOLOGI
~fI = PmVm+~~

(1)

dimana: P dan V berturutan adalah sifat bahan dan
fraksi volume; subskrip c, m dan r mengindikasikan

komposit, matriks dan penguat (reinforcement).

Kerapatan (P) bahan komposit yang dibuat juga
mengikuti kaidah di alas dan diformulasikan dalam
persamaan (2);

Pc = Pm Vm +Pr v.
(2)

Modulus Young (E) merupakan sifat elastik
bahan. Ada dua model yang juga bergantung pada
fraksi volume dari penguat didasarkan ikatan dari

masing-masing penguat yakni ikatan linier dan
ikatan non-linier. Untuk ikatan linier dirumuskan
dalam persamaan (3) :

Ec = Em V m + Er v" (3)

untuk ikatan

persamaan (4)
linier dirurnuskannon dalam

E {EmVm + E,(v,+l)}/{E,Vm + Em(v,+l)}. (4)

Oalam makalah ini, diungkapkan beberapa
sifat fisis dan mekanik tegel komposit partikulat
marmer yang terkomposisi dari resin phenolic
sebagai matriks dan partikulat marmer sebagai
penguat (reinforcement).

Skema lengkap pembuatan dan karakterisasi
tegel komposit partikulat marmer ditunjukkan pada
Gambar I. Pembuatan spesimen dimulai dengan

pembubukan batuan marmer hingga ukuran mesh
25, 40 dan 60, dimana semakin besar angka mesh
semakin halus ukuran butiran partikulat marmer.
Bubuk ini kemudian dicampur dengan resin

phenolic yang telah diberi hardener (HEXA
hexamethylenetetramine sebagai pemercepat
pengerasan) dan diaduk hingga homogen. Spesimen
dicetak dalam mould teflon berukuran 5 x 5 cm2 dan
5 x 25 cm2 di atas landasan kaca yang telah diberi
mirror glaze, agar tidak melekat. Pengeringan
dilakukan dalam ambien temperatur selama 3 jam.
Karakterisasi bahan dilakukan di Laboratorium
Serpong dan IPB-Bogor. Spesimen dipotong sesuai
kebutuhan pengujian; difraksi (XRD), kerapatan

(Picnometer), strukturmikro (Microscope Optic),
kekerasan (Rebound hardness tester; shore scleros-
cope model D), dan kompresi/bending (Universal

Testing Machine). Penandaan spesimen dilakukan
dengan memberi kode pad a setiap cuplikan: MC.S'
dim ana subskrip C menunjukan komposisi partiku-
(at: 1(50%),2(60%) dan 3(66.67%). sedang S iden-
tifikasi untuk ukuran but iran (me:"/1): 25, 40 dan 60,

Tabel I menyusun variasi komposisi parti-
kulat marmer dan ukuran butiran; mesh dalam pem-
buatan tegel komposit. Perbandingan komposisi di-
dasarkan pada penimbangan berat konstituen penyu-
sun tegel: resin phenolic dan partikulat marmer.

Tabell. Komposisi par/ikulal marmer don mesh legel komposil

Kode Spesimen Komposisi Partikulat (%berat) Mesh

M'25

M225

MJ25

MI40

M240

MJ40

MI60

M260

MJ60

50 25

60 25

66,67 25

50 40

60 40

66,67

50

40

60

60 60

66,67 60

-
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Gambar 1. Skema proses pembuatan dan karakterisasi tegel komposit partikulat
marmer dengan polimer phenolic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat fis;s
Gambar 2 memperlihatkan pola difraksi spe-

simen hasil pengukuran X-Ray Diffraction, XRD.
Pola partikulat marmer yang berstruktur kristalin
ditunjukkan pacta Gambar 2(a), sedang Gambar 2(b)
adalah pola bahan phenolic, yang tidak memberikan
puncak difraksi yang jelas (berstruktur amorf)17J.
Gambar 2(c), 2(d) dan 2(e) adalah spesimen tege1
komposit dengan variasi komposisi partiku1at
marmer berturutan 66,67%, 60% dan 50%. Secara
umum ketiga pola tersebut merupakan gabungan
dari pola difraksi konstituen penyusun komposit
(marmer dan phenolic). .Penambahan volume
matriks (phenolic) dalam po1a difraksi muncul

sebagai cacah 1atar (background) yang meningkat.
Namun pemandangan menarik muncul da1am ketiga
pola tersebut; yakni: diatas sudut 2e = 25° se1uruh

pola tidak nampak berbeda dengan pola partikulat
marmer pacta gambar 2(a). Tetapi di bawah sudut
tersebut acta tiga puncak yang teridentifikasi; satu
pada sudut 28 = 22,9° adalah refleksi partiku1at
marmer bidang (012) dan dua puncak difraksi pacta
sudut 28 = 23,70° clan 28 = 21,75° yang muncu1

mengapit bidang itu teridentifikasi sebagai refleksi
kristal matriks dari hasil persenyawaan dengan
hardener H EXA. Gugus amine dalam hardener
bersenyawa dengan phenolic membentuk koagu1asi-
koagulasi yang mengandung keteraturan rantai

karbon (pengkristalan polimer) sehingga mampu
mendifraksi sinar-X pacta sudut 28 = 23,70° dan 28

= 21,75°.

M140 dan M260. Distribusi partikulat marrner dalam
matriks phenolic teramati dengan jelas. Bentuk
geometri partikulat marrner yang tidak bulat
mempengaruhi penyebaran partikulat sehingga tidak
teratur. Banyak terdapat ruang kosong yang tidak

terisi partikulat, yang dapat mengurangi kepadatan
dan kekerasan bahan. Pemandangan ukuran butiran
yang semakin kecil terurut dari atas ke bawah
adalah dengan angka mesh 25, 40 dan 60. Preparasi
spesimen yang belum sempuma ditunjukkan adanya
rongga udara yang terjebak sebagai pori, baik

disekitar partikulat maupun berupa gelembung
udara. lnisiasi kerapuhan bahan dapat berlangsung
spontan via pori ini, karena serangan kimiawi
lingkungan berlangsung dari pori atau retakan.
Keberadaan pori dapat menurunkan kualitas bahan
(kerapatan dan sifat mekanik bahan(6.7». Kualitas
ikatan partikulat dengan matrik juga menjadi lemah.

Gambar 4 mengilustrasikan pengaruh
komposisi dan angka mesh terhadap kerapatan dan
kekerasan bahan. Kerapatan bahan pada umumnya
naik bila komposisi partikulat bertambah. Hasil ini
sangat sesuai dengan teori/kaidah campuran (Rule
Of Mixture)(J,S,7,8) bahwa kerapatan komposit
berbanding langsung dengan fraksi volume matriks
dan penguatnya, yang tertera dalam persamaan (2).
Peningkatan fraksi volume partikulat menyebabkan
komponen kedua, PrV r, dari perumusan kaidah
membesar, sehingga nilai kerapatan didominasi oleh
harga perkalian kerapatan partikulat marrner dengan
fraksi volume, namun sedikit diatas harga tersebut
oleh faktor Pm V m' Semakin besar angka mesh
memungkinkan kenaikan kerapatan, tetapi hal ini

tidak terlihat pad a komposisi 50% partikulat, Jadi
dari anomali ini, kenaikan kerapatan cederung lebih

diakibatkan oleh kenaikan komposisi partikulat
marrner.

Pengamatan strukturmikro tegel komposit
dengan mikroskop optik (MO) dengan pembesaran
200x, ditampilkan pada Gambar 3. Gambar 3(a),
3(b) clan 3(c) adalah berturut-turut spesimen M22s,
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Gambar 2. Polo difraksi prototipe tegel komposit partikulat marmer; marmer 100%, (b)
phenolic 100%, (c) marmer 66,67%, (d) marmer 60%, (e) marmer 50%.

Gambar 3. Strukturmikro prototipe tege/ komposit partiku/at marmer dengan
pembesaran 200x; spesimen dengan komposisi don mesh partiku/at
dari alas ke bawah: (a) M225(60%, 25). (b) MJ40(50%,40) don (c)
M260(60%.60).
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Gambar 4. Kerapatan don kekerasan tegel komposit partikulat marmer terhadap
komposisi don mesh.

bengkokan (bending). Peningkatan komposisi dan
mesh partikulat mam1er tidak selalu diikuti dengan
kenaikan nyata pada kekuatan kompresif dan
bending. Kurva memperlihatkan bahwa dua
kekuatan ini memberikan nilai maksimum pada
komposisi partikulat 60%. Pacta angka mesh yang
besar (butiran partikulat kecil) kekuatan ini
bertambah besar seiring dengan kenaikan komposisi
partikulat marmer, dan sebaliknya tidak acta
penguatan pacta angka mesh yang kecil (butiran
partikulat besar). Hal ini sangat sesuai dengan yang
telah dilaporkan terdahulu bahwa nilai optimum
komposisi dan mesh terletak antara angka 50 dan
60, tepatnya 60% dan 55(9).

Gambar 6 mengilustrasikan hasil perhitungan
data modulus elastisitas (E) tegel komposit
partikulat marmer terhadap komposisi dan mesh.
Sifat elastik bahan ini bergantung pacta fraksi
volume penguat/partikulat marmer yang didasarkan
pacta ikatan antara matrik dan penguat
(reinforcement). Menurut kaidah ROM modulus
bahan komposit sccara linier dapat didckati dengan

Sifat mekanik

Meskipun kenaikan tidak terlalu tajam,
bertambahnya komposisi paRikulat marmer diikuti
meningkatnya kekerasan bahan (lihat Gambar 4).
Fakta ini membuktikan bahwa yang menentukan
kekerasan bahan adalah partikulat marmer. Tidak
ada tanda/ciri yang mendukung kenaikan .atau
penurunan ukuran mesh mempengaruhi secara 'pasti
perubahan kekerasan bahan. Fluktuasi data hasil
pengukuran kekerasan boleh jadi disebabkan yang
terukur adalah kekerasan mikro bahan, sehingga
data yang diperoleh merupakan tempat dimana titik
pengukuran berada. Ketika titik terletak di atas
partikulat marmer tentunya memberikan nilai yang
tinggi, dilain pihak nilai yang rendah, karena titik
berada pad a posisi matriks yang tidak keras. Namun
dalam pengamatan, pengukuran dilakukan untuk
beberapa titik pada spesimen yang sarna clan secara
umum nilai rerata kekerasan bahan meningkat
ketika komposisi partikulat bertambah.

Gambar 5 memperlihatkan hubungan kompo-
sisi clan mesh terhadap kuat tekan clan pem-
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Ec = EmVm + ErVr. Modulus bahan terlihat stabil

terhadap mesh atau jelas sekali tidak dipengaruhi
oleh ukuran butiran partikel. Fakta bahwa nilai ini

merupakan karakteristik bahan. Ukuran partikel
boleh berbeda, namun untuk bahan yang sejenis
harga tetap sarna. Di sisi lain bertambahnya kompo-
sisi partikulat marmer menunjukkan kenaikan nilai
modulus bahan yang cukup signifikan. Kekuatan
kelinieran hubungan komposisi daD modulus bahan
sangat kuat (~ == I). Dari perumusan kaidah,
penambahan fraksi volume partikulat mengakibat-
kan komponen kedua membesar, sehingga harga
perkalian modulus marmer dengan fraksi vol'ume
mendominasi nilai modulus bahan, daD sedikit
dipengaruhi harga modulus matriks oleh faktor

EmVm. Tetapi nilai ini masih tetap berada diantara
keduanya; yakni: modulus partikulat dan matriks
(Em ~ Ec ~ Er). Menurut data dari literatur [2],
tegangan tarik (tensile) dan peregangan (elongation)
untuk marmer dan phenolic berturut-turut adalah
5,776 MPa, 0,0075% dan 25 MPa, 0,06%, sehingga
harga Em = 77,01 GPa dan Er = 41,67 GPa dapat

ditentukan dengan membagi tegangan tarik dengan
peregangannya. Fraksi volume diperoleh dengan
membandingkan berat konstituen dengan densitas-
nya; yakni: Pm = 1,3 gr/cm3 dan Pr = 2,71 gr/cm3.

Dari perhitungan matematis menggunakan perumus-
an (3) diperoleh harga rerata modulus bahan berada
pada sekitar 56,19 GPa.
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Gambar 5. Kekualan lekan dan bending lege/ komposil partikulat marmer terhadap
kompa.visi don mesh.
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Gambar 6. Modulus elastisitas tegel komposit partikulat marmer terhadap
kolnposisi dan mesh.
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Parikin

-Pembuatan tegel komposit partikulat marmer,
dapat juga diarahkan sebagai "Marmer
Artifisial ,. karena memang kita hendak

memanfaatkan sisa-sisa potongan batuan
marmer yang terbuang. Tentunya kita dapat
membuat motif-motif batuan marmer itu sesuai
keinginan kita yang kemudian seolah-olah kita
rekatkan satu sarna lain dengan lem phenolic
secara proses pencampuran biasa dan
pencetakannya. Namun dalam hal kekuatan
mekanik tentunya kita sesuaikan dengan ukuran
"mesh" nya. Hasil studi mengidentifikasikan
bahwa untuk mendapatkan kekuatan mekanik
yang optimum diperlukan ukuran mesh 60 dan
komposisi partikulat 60 %.

-Banyak cara untuk mendapatkan lampi/an
permukaan yang licin dan mengkilap dengan
proses grinding dan polishing dan juga prose!..
pencetakan langsung dengan landasan ficin
seperti plastik dan :,.edikit pengepre:"an atau
pemvakuman untuk mengurangi pori-pori dan
kekerasan permukaan.
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-Untuk marrner artifisial yang Bapak teliti, apakah
motif juga dapat diatur, ka.rena nilai jual marrner
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