PENGARUH SUHU WLKANISASI TBRIIADAP
SIFAT TEGANGAII PUTI.JS, PERPANJANGAN PUTUS DAN
KETAIIANAN SOBEK KOMPON SOL KARET
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melalui tahapan proses mei"ri*'",r, campuran dari keduanya. Sol karet dibuat
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bahan-bahan pembantu dan proses
bahan pembantu dalam karet.
p"r*niprrun. suhu yung aigunrkan untuk

|[-15d6,

sedang Oenga"n

two roll mill

d."^lg"T
rylT*p:]:'
lZs"C' dengan total
110
berkisar
B"anburry Mixer

bnnburry mixer l3
waktu pencampuran piO, two roll mill24 menit seclang pada
rnenit.
sistem cetak tekan, dimana
Pada proses vulkanisasi untuk sol dilakukan dengan
relah disesuaikan dengan
yang-bentuknya
tornpln karet dicetak pada cekaran
pemanasan'
dan
penekanan
proOut laOinya, kemudian dilakukan
Penggunaan
irror", vukahisasi dipengaruhi oleh komposisi bahan serta suhu'
akan
kompon
komposisi
jenis bahan pencepat teitentu pada
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iasi akan berpengaruh terhadap sifat fisika kompon karet, terutama sekali
da sifat kuat tarik, kemuluran dan kuat sobek yang merupakan sifat-sifat
sar karet.

MATERI DAN METODA PENELITIAN

150 kg/cm".

ateri Penelitian
Bahan-bahan yang dipergunakan untuk penelitian :
R S S II, Karet reklaim,Zn O, Carbon Black, Asam Stearat, Mineral rubber,

Alat-alat yang digunakan :
Timbangan, Two roll mill, Hydraulic press, Alat uji curetime. Alat pembuat
conroh uji, AIat uji kuat tarik.
etoda Penelitian :

Metods pembuatan komPon.
Metoda yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengadakan percobaan pembuatan kompon karet dengan perbandingan terlentu dan bahan
pengisi yang disesuaikan untuk kompon sol sepatu. Untuk setiap kompon
300 gram, dengan komposisi sebagai berikut.
Komposisi Bahan:
Reclaim rubber
Asam stearat

ZnO
PBN

100
40
2
5
I

bagian.
bagian.
bagian.
bagian.
bagian.

Waktu vulkanisasi dihitung saat mulai penckanan. Sr: tclah waktu vulkanisasi
selesai, diinginkan plat pemanas tlengna air rncngalir sampai suhu 60oC 70oC, kemudian tekanan dilepas dan slab dikcluarl<an dari hydraulic prcss
dan cekatan. Kondisikan selama 24 jam sebelum pengujian.

b. Metoda Pengujian:

P B N, M B T, M B TS, T M T, SulPhur.

RS$

belum vulkanisasi, kompon dikondisikan dutu scltma 24 jant.
Untuk proses vulkanisasinya dilakukan dengan menggunaan suhu yang divariasi : 140oC, 150oC, 160oC, i70oc. Untuk menge{ahui waktu vulkanisasi
optimum dilakukan pengujian nCuretime". Kompon y:lng sudah tlikctahui
pemasakannya kemudian dibuat slab untuk pcngujian dengan kctebalan
3mm, 5mm, l0mm, dalam mesin Hydraulic Press. Te kanan digunakan tctap

Carbon Black

MBT

60

TMT

0,5
0,5
o,2

Sulphur

Z

MBTS

Untuk mengetahui sifat-sifat fisis kompon karct yang divulkanisasi clcngan
suhu yang berbeda-beda, clilakukan pengujian-pengujian t)sika untuk jenis
uji Tegangan putus, Perpanja4gan putus dan ketahanan sobek. Kctiga sifatsifat fisika tersebut merupakan sifat karet yang kemungkinan akan dipengaruhi oleh penggunaan suhu wlkanisasi.

-

bagian.
bagian.
bagian.
bagian.
bagian.

Tegangan Putus

kg/cm2

F = beban maksimum saat putus (kg)

t

= rebal (Cm)
W = lebar (Cm)

Perpanjangan Putus

:

!#

x[)00/o

Dimana:

Lo = Panjang putus sebelum ditarik (Cm).
Lr = Panjang sesudah ditarik (Cm).

VoL
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= -fa

Dimana:

Pembuatan kompon dilakukan dengan menimbang semua bahan-trahan sesuai dengan formulSsia kemudian dengan menggunakan alat two roll mill, ditakukan penggilinghn,'mula-mula karet alam RSS digiling satnpai plastis, kemudian tambahkan karet reclaimnya, digiling sampai plastis dan tercampur
sempurna dengan karet alamnya. Kemudian berturut-turut tambahkan mineral rubber, PBN, asam stearat giling sampai homogen. Kemudian ZnO, Catbon Black digiling sampai homogen, kemudian tambahkan MBT, MBTS dan
TMT digiling homogen, terakhir tambahkan sulphur dan digiling sampai homogen. Selama penggilingan temperatur tidak boleh lebih dari 60"C dan se-
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Uji tegangan putus dan perpanjangan putus ;
Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji kckuatan tarik. Contoh uji berupa slab setebal 3 mm dengan rnenggunakan pisau pttns bentuk
dayung. Ukur tebal serta lebar pada bagian sempit patla tiga (3) tempat,
hasilnya kemudian dirata-rata. Dengan menggunakan mesin uji kekuatan
tarik contoh uji dipasang pada alat uji dengan jarak jepitan 50 mm. I-akukan penarikan hingga contoh uji putus. Catat beban scrta pcrpanjangan
saat putus.
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Uji Ketahanan Sobelu
alat uji kuat tarik'
Uii ketahanan sobek rlilakukan !*g"il:iggunakan
x X 10
dengan
puilfut'g
-otu:un dibuat
Contoh uji dengan bentuk empat persegi
lebar
daerah
meiintang
Cm, pada bagian tengah seiaiai Potongan
sobekan,denganp*r*goscm.setetatrdiukurtebalbagianyangdiso.
bek dilakukan Penarikan'
Kual

sobck: ,.f*

Dimana:

[: = heban maklimurn
t = tebal (Cm)
W

:

saat Putus (kg)

lebar sctelah stlhekan awal (Cm)

iT::j["-t:]ui

kuatsobekilya,blraFdihitungrtrb*l"b"rurtiadaberlanyatayangkernudian
letak perlredaannya"
oiio*J",f.o* Le pe rhitungrn LIU unluk mengetahui

IIASIL TENEI.TTIAN DAN PEMBATIAS'{N
perpanjangan putus dan keI-lasil uji rata-rata terhadap tegangan?utus'

berikut
5xp1n sotrck atlalah seperti pada tabcl

I : hlasil Uji 'Icgangan
Jenis uji

12,553

110,086

Saiuan

Tcgangan Putus

Kgicm

Pcrpanjangan Putus
Kctahanan Sobek

kg/cmz

%,

o/o label,
Dari tabel anova tersebut cli atas terlihat F cal lebih besar dari pada F 5
berarti arla beda nyata pada sifat-sifat tegangan putus kompon karet yang dibandingkan. untuk mengetahui letak perbedaannya maka rtilanjulkan dengan p(jrhitungan LSD. Dari perhitungan ditlapat LSD 5 ',/o * 3,5171perbcdaan nyata.
sifat tegangan putus terjadi patla kornpon yang divulkanisasi,.dengna suhu
t40oc O-"ngin tlmpon yang divulkanisasi pada suh, l50oC, l6()''C dan 170oC.
Sedang kompon yang divulianisasi <lengan suhu suhu 150oC, 160oC dan 170"C

masin[-masing tiitat<henunjukkan perbedaan nyata' Kompon yang divulkanisasi padi suhu ft0"C mernberikan sifat tegangan putus yang lebih besar dari kompon yang lebih tresar dari kompon yanfOivultinisasi patla suhu 150oC, 160oC
dan 170oC.
Hal tersebut dapat diartikan bahwa pada suhu 140oC pengaktifan Sulfur belum
diikuti dengan pemecahan molekul-molekul karet'
Tabel 3 : Anova untuk perpanjangan putus'
SS

MS

3

7215,6

2415,2

Error

l6

237',1,6

148,6

Total

19

9623,2

S.V

:

Futus, Perpanjangan Putus dan Kuat Sobek'

a

Perlakuan

J.F.

F cal

t6.253

F

5o/o

3,24

1600c
105,68
273,60
94,61

1i]4,80
282,0
e2,a2

-lasil analisa statistik tcrhadap sifat tegangan putus' pcrpanjangan
4'
(etahanan sobek <tidapat anova sepcrti tabcl 2' 3 dan
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259,123

kg/cmz

Nlctorlrr Analisa Data'
clilakukan analisa statlsiiooi ,nr.irg-masing data uji yang tlirlapar kcrnudian
apakah
tik rk:ng:rn :netoda cnp Oail tabel anova' F akan
dan
putus
putus' perpanjangan
ada pcrbedaan nyala parla sifat-sifat {egangan

abel

Tabel 2 : Anova untuk uji Tegangan Putus'

DaritabelanovauntukperpanjanganputusterlihattlahwaFhitunglebih

ptllus dan
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nyata pada sifat perbesar dari pada F 5Vo tabel, nai inl berarri acla bcda
panjangan putus yang dibandingkan'
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untuk-LSD SV.o = 16'
rudian dilanjutkan pada perhitungan LSD, didapat
dengan
Dari notasi l.sD i%o dapat dikeiahui kompon yang divulkanisasi
dengan
r 1400C memberikan kemuturan yang palin^g besar dibandingkan
kompon
170"C' Sedang
pon yang divulkanisasi pada suhu l50oC, l6O'C dan
masing-masing tidak
dan
170oC
l60oc
150"C,
suhu
iOir.,*uiri."si dengan
unjukkan

DAI..'TAR PUS.I'AKA

1.

USA.

Co' l3 th Edition' Ncrv
Morton M, Rutrbcr liechnolog;r, Reinhold Publishing
York.

perbedaan nYata-

bcda nyata delDon vang divulkanisasi pada suhu l50oC tidak menunjukkan
,'rrn,l f O6"C rerapi menunjukkan beda nyata dengan suhu 170"C.
kompon karet'
aikkan suhu vulkinisasi akin menurunkan sifat kuat tarik
,el 4 : Anova

untuk kekuatan sobek'

S.V
rrlakuan

'ror
rtal

Pertanian UGM' Ytlyakarta'
Suntoyo Ir, Experimental Design, tsakultas
4.

SS

MS

3

861,81

287,27

16

66.09

19

937,q|

J.F.

F cal

F5%

69,54

3,24

D Van Mostratl lnc' New Yrlrk'
Barron H, Moder4 Ruhber Chemistry'

SuwartiS,PedornanPengujianSifat.sifat}-isikaRarangJatliKaret,Balai
Penelitian Perkebunan, Bogor'

4,13

bcsar rlari pada F
ri tabel anova untuk kekuatan sobck terlihat F hitung lebih
untuk LSD 5%
tlidapat
tabel, kemudian dilanjutkan pada perhirungan LSD,
perlakuan depada
sobek
L,73.Dari perhitungan t-SO tllt<etitrui kekualan
k-ompon
dengan
ditr_andingkan
trertrlda nyara dan lcbih hcsar

* ,uf,, 14d"C

g tlivulkanisasi pada

rut,,l tStt"C, 160"C dan

170oC.

Di atas suhu 140oC per-

pada suhu
laan nvata kuat sobek baru terjadi pada interval suhu 20oC' iadi
mopemecahan
bahwa
diartikan
FCO"ngun suhu l7OoC. Hal teischut 4apat
20oC'
suhu
intcrval
ul-molekul karct akan berbeda nyata pada

KI'SIMPIII,/\N
rri hasil penelitian dapat disimpulkan

:

Kenaikkansuhuvulkanisasiakarrmc'nurunkatlsifatkuattarik,pcrllanjangan
putus serta kuat sobck kclmp0n sol karct'
fisika yang lcbih baik
Vulkanisasi dengan suhtt 140"C mcmtrcrikan silat-sifat
170oC'
dan
160oC
l5{)"C'
<libanding tlcngan vutt<anisasi patla suhu
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