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Abstrak-Mayoritas proyektil untuk senjata api 

berbahan baku timbal yang beracun dan rawan 

memantul pada permukaan keras, atau ricochet. Maka 

dibutuhkan proyektil nontimbal dengan sifat pecah saat 

tumbukan untuk meminimalkan ricochet. Penelitian ini 

meneliti amunisi frangible berbahan baku komposit 

tembaga dan poliamida-6 dari segi sifat mekanik dan 

karakterisasi material. Variabel dalam penelitian ini 

adalah persen massa poliamida-6 dalam proyektil yaitu 

0,5, 1, dan 1,5%, serta temperatur sintering proyektil 

pascakompaksi yaitu 200, 250, dan 300
o
C. Spesimen 

diproduksi dengan kompaksi bertekanan 300 MPa dan 

sintering selama 30 menit. Dari pengujian spesimen 

didapatkan data spesimen dengan karakteristik sifat 

mekanik dan densitas yang paling optimal sebagai 

proyektil frangible adalah persen berat poliamida 0.5% 

dengan kekuatan tekan 127.76 MPa, kekerasan rerata 

21.33 HRB dan densitas rerata 6.77 gr/cm
3
, serta 

temperatur pemanasan 250
o
C dengan kekuatan tekan 

116.73 MPa, kekerasan rerata 20.44 HRB dan densitas 

6.66 gr/cm
3
. Secara mikrostruktur, faktor penting bagi 

sifat mekanik spesimen adalah pembentukan porositas 

di sekitar butir poliamida, difusi poliamida menuju 

porositas, dan interlocking antar butir tembaga. 

 

Kata kunci: Metalurgi serbuk, frangible, uji mekanik, 

karakterisasi 

I. PENDAHULUAN 

aat ini, fokus pengembangan proyektil terfokus 

pada dua hal utama, yaitu penggunaan bahan 

baku alternatif pengganti timbal yang beracun dan 

pembuatan proyektil frangible yang pecah pada 

tumbukan[1]. Proyektil frangible menjamin keamanan 

penggunaan di lapangan tembak maupun untuk aplikasi non-

lethal karena minim pemantulan atau ricochet. 

Pada penelitian sebelumnyadengan bahan baku 

proyektil komposit serbuk metal tembaga – 10% timah 

didapatkanbahwa semakin rendah temperatur pemanasan 

(sintering) komposit maka kecenderungan proyektil untuk 

pecah pada penumbukan (frangbility/frangibilitas) makin 

besar, dan ukuran pecahan proyektil makin kecil[5]. Pada 

penelitian lainnya, proyektil dari komposit serbuk tembaga – 

timah terbentuk senyawa intermetalik yang menimbulkan 

kegetasan pada proyektil yaitu Cu3Sn dan Cu6Sn5. Penelitian 

juga menunjukkan bahwa kekuatan mekanik proyektil 

meningkat seiring dengan peningkatan temperatur 

sintering.[2] 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa 

prototipe proyektil frangible dengan variasi bahan baku lain 

yaitu  komposit serbuk tembaga (Cu) dengan serbuk polimer 

poliamida-6 (PA-6, Nylon®-6). Variabel ubah dalam 

penelitian ini adalah persen kandungan polimer dalam 

komposit proyektil dan temperatur pemanasan proyektil. 

Respon yang diamati dalam penelitian ini adalah sifat 

mekanik yaitu kekuatan tekan, sifat fisik berupa densitas, 

dan mikrostruktur spesimen. 

II. METODE PENELITIAN 

Serbuk tembaga (Merck, Jerman) yang digunakan 

memiliki ukuran partikel di bawah 63 µm. Serbuk poliamida 

atau nilon 6 (Dutabudi Tulusrejo, Indonesia) memiliki 

ukuran rerata 100 mesh. Serbuk seng stearat (Aldrich, 

Jerman) digunakan sebagai pelumas pada 

kompaksi.Dimensi spesimen komposit adalah diameter 

14,45 mm dan tinggi 15 mm. 

Preparasi dilakukan dengan mencampurkan serbuk 

tembaga dengan serbuk poliamida dengan variasi persen 

berat serbuk poliamida 0,5%, 1% dan 1,5%. Massa 

komposisi tiap variabel persen berat poliamida ditampilkan 

pada Tabel 1. Pencampuran difasilitasi dengan magnetic 

stirrer selama 45 menit. Kemudian dilakukan kompaksi 

dengan mesin kompaktor dengan tekanan 300 MPa, dengan 

waktu tahan penekanan 5 menit. Selain itu spesimen juga 

diukur densitasnya. 

 

Tabel 1. Nilai Massa Cu dan Poliamida-6 yang 

Dicampurkan Berdasarkan Perbandingan Massa 

Spesimen (% wt 

poliamida-6) 

Massa Cu (g) Massa 

Poliamida-6 (g) 

0.5 18.06938 0.1825 

1 18.6653 0.0938 

1.5 17.50484 0.2666 

 

Spesimen hasil kompaksi disinter dengan horizontal tube 

furnace dengan variabel temperatur 200
o
C, 250

o
C dan 

300
0
C dengan waktu tahan temperatur 30 menit. Sintering 

dilakukan dalam atmosfer vakum. Kemudian dilakukan 
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pengujian terhadap spesimen produk sintering yaitu 

pengukuran densitas, pengamatan mikrostruktur pasca 

sintering, dan uji tekan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisa Pengukuran Densitas 

 

Hasil pengukuran densitas berdasarkan persen berat 

poliamida ditunjukkan pada Gambar 1. Tampak dari gambar 

tersebut nilai densitas menurun seiring dengan pengingkatan 

persen berat poliamida. Anomali muncul pada persen 

poliamida 0.5% dengan temperatur 300
o
C, di mana densitas 

mencapai titik terendah, menyimpang dari kecenderungan 

umum grafik. Penurunan disebabkan karena densitas 

poliamida lebih rendah dari tembaga. Selain itu, pada 

mikrostruktur tampak porositas banyak terbentuk di sekitar 

butir poliamida akibat resiliensi poliamida[4]. Berdasarkan 

data, poliamida memiliki resiliensi sebesar 3,051 GJ/mm
3
, 

dan tembaga sebesar 5 MJ/mm
3
. Hal ini mengakibatkan 

poliamida tidak terdeformasi plastis pada kompaksi, dan 

poliamida kembali ke bentuknya semula pascakompaksi, 

mendesak butir tembaga, menimbulkan porositas. 

 

 
Gambar 1. Pengaruh persen berat poliamida dalam 

spesimen terhadap densitas spesimen 

 

Gambar 2menunjukkan pengaruh persen berat poliamida 

terhadap porositas specimen. Seperti yang dinyatakan dalam 

pembahasan sebelumnya, porositas cenderung meningkat 

seiring kenaikan persen berat poliamida, karena adanya 

porositas di sekitar butir poliamida.  

 

 
Gambar 2. Pengaruh persen berat poliamida dalam 

spesimen terhadap porositas spesimen 

 

Untuk pengaruh temperatur sintering terhadap densitas, 

seperti yang ditampakkan pada Gambar 3, terlihat hubungan 

yang berbanding lurus. Hal ini disebabkan oleh peurunan 

viskositas poliamida. Poliamida, dengan temperatur leleh 

220
o
C, tentunya terpengaruh dengan peningkatan temperatur 

pada rentang temperatur 200-300
o
C. Hal yang menarik 

adalah disamping anomali pada variabel 300
o
C-0.5% PA-6, 

tampaknya penurunan kecenderungan kenaikan densitas 

pada kadar 1%, serta peningkatan pada tingkat kenaikan 

densitas pada variabel 1.5% poliamida. Hal ini menunjukkan 

penyebab anomali pada variabel 300
o
C-0.5% PA-6 juga 

terjadi pada variabel lainnya, meskipun menghasilkan efek 

paling signifikan pada temperatur dan persen berat 

poliamida tersebut. 

 

 
Gambar 3. Pengaruh temperatur sintering terhadap densitas 

spesimen 

 

Sebagaimana yang ditunjukkan pada hubungan antara 

densitas dan porositas dengan faktor persen berat poliamida, 

porositas yang terkait dengan peningkatan temperatur 

sintering juga menghasilkan hubungan berbanding terbalik 

dengan densitas, yang diperlihatkan pada Gambar 4. Seperti 

yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penurunan 

viskositas menjadi faktor utama turunnya porositas dan 

naiknya densitas. Seiring dengan kenaikan temperatur, 

pertama-tama poliamida meleleh, lalu viskositasnya 
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menurun. Dengan menurunnya viskositas, poliamida cair 

makin mudah mengalir ke porositas di sekitarnya, mengisi 

porositas tersebut. 

 
Gambar 4. Pengaruh temperatur sintering terhadap 

porositas spesimen 

 

 

B. Analisa Uji Tekan 

 

Dari uji tekan, yang kemudian dikonversikan dengan 

persamaan berikut untuk memperoleh nilai modulus 

elastisitas.[7] 

𝐸 = 22000  
𝑓𝑐𝑚
10

 
0,3

 

Di mana E  = modulus elastisitas (GPa) 

    fcm =kekuatan tekan(MPa) 

 

Terlihat dari persamaan tersebut, modulus elastisitas 

sebanding dengan kekuatan tekan.Dari nilai modulus 

elastisitas, didapatkan hubungan antara persen berat 

poliamida dengan modulus elastisitas seperti yang 

ditampakkan pada Gambar 6.  

 

 
Gambar 5. Grafik hubungan antara persen berat poliamida 

pada spesimen dengan modulus elastisitas spesimen. 

 

Dari Gambar 5 tampak bila nilai modulus elastisitas 

berbanding terbalik dengan peningkatan persen berat 

poliamida. Hal ini menunjukkan bahwa modulus elastisitas 

spesimen sebanding dengan densitas spesimen dan 

berbanding terbalik dengan porositas spesimen. Dari data 

dapat ditarik kesimpulan bahwa porositas menjadi faktor 

penting bagi kekuatan komposit di mana peningkatan 

porositas menimbulkan penurunan kekuatan spesimen, 

karena porositas mengurangi kepadatan material, menjadi 

celah dalam struktur komposit, sekaligus menjadi titik awal 

munculnya keretakan pada pembebanan. 

 

 
Gambar 6. Grafik hubungan antara temperatur sintering 

spesimen dan modulus elastisitas spesimen. 
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Gambar 7. Mikrostruktur sebelum sintering (a) 0.5% 

berat poliamida (b) 1% berat poliamida (c) 1.5% berat 

poliamida 
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Gambar 6 menunjukkan hubungan antara temperatur 

sintering dan modulus elastisitas spesimen. Secara umum, 

modulus elastisitas spesimen menurun pada rentang 200-

250
o
C, sebelum naik menúju temperatur 300

o
C. Namun, bila 

meninjau dari data densitas dan porositas, grafik ini 

memiliki kemiripan dengan grafik pada Gambar 3 yang 

menunjukkan hubungan berbanding lurus antara densitas 

dan temperatur sintering. Maka dapat disimpulkan, 

temperatur sintering berbanding lurus dengan modulus 

elastisitas spesimen. Hal ini disebabkan karena porositas 

menurun seiring kenaikan temperatur sintering sesuai yang 

ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

C. Analisa Pengamatan Mikrostruktur 

 

Pada Gambar 7 tampak kenampakan umum spesimen 

sebelum disinter. Tampak bila poliamida dan porositas 

tersebar merata pada spesimen. Seperti yang tampak pada 

Gambar 1, porositas diindikasikan dengan warna hitam, 

sedangkan poliamida diindikasikan sebagai warna hitam 

dengan dasar memiliki kesan mengkilap atau transparan 

seperti kaca. Pada hasil foto mikrostruktur ini tampak bila 

semakin besar persen poliamida dalam spesimen, maka 

porositas semakin meningkat di permukaan spesimen. Hal 

ini berakibat pada turunnya densitas spesimen seperti yang 

diindikasikan pada Gambar 1 dan penurunan modulus 

elastisitas pada Gambar 5. 

Pada Gambar 9 tampak penampakan umum permukaan 

spesimen pascasintering. Tampak bila tidak ada perubahan 

signifikan pada matriks tembaga. Poliamida lebih jarang 

dijumpai, sebagai bukti bahwa poliamida telah mengalir 

mengisi porositas di dalam spesimen. Namun, porositas 

permukaan juga dapat menjadi titik awal keretakan dan 

kegagalan spesimen, sesuai yang diindikasikan pada 

Gambar 6 sebagai grafik hubungan antara nilai modulus 

elastisitas spesimen dengan temperatur sintering, ada 

penurunan modulus secara umum pada temperatur 250
o
C 

sebelum naik kembali pada temperatur 300
o
C. 

Tampak hubungan antara viskositas dan kenaikan 

temperatur sintering. Tampak bila semakin tinggi temperatur 

sintering, maka partikel poliamida akan mengikuti bentuk 

batas butir tembaga disekelilingnya lebih baik, sehingga 

mengisi porositas jauh lebih baik. Pada temperatur 200
o
C, 

tampak bila spesimen belum mencair pada temperatur 

tersebut sehingga partikel belum mengikuti bentuk batas 

butir tembaga di sekelilingnya. Pada temperatur 250
o
C 

poliamida mulai meleleh dan mengisi porositas di 

sekitarnya, sehingga porositas mulai menurun. Pada 

temperatur 300
o
C, viskositas poliamida cair cukup rendah 

sehingga memiliki mampu alir yang baik untuk mengisi 

porositas di sekelilingnya, dibuktikan dengan batas butir 

poliamida yang tepat sesuai dengan batas butir tembaga. 

Bila diamati lebih rinci pada Gambar 9, spesimen 

variabel 300
o
C-0.5% PA6 memiliki tampak porositas seperti 

kawah gunung dengan penimbulan permukaan di sekitarnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa porositas ini sebelumnya berisi 

poliamida, namun poliamida tersebut meleleh keluar pada 

pemanasan. Selain itu, persebaran poliamida kurang padat 

pada persen poliamida 0.5%, sehingga kehilangan lewat 

pelelehan cukup besar pengaruhnya untuk menurunkan 

kekuatan spesimen, diakibatkan banyaknya porositas yang 

ditinggalkan poliamida tersebut. 

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Persen berat poliamida(nylon)-6 terhadap massa total 

proyektil komposit tembaga-poliamida-6 yang 

menghasilkan sifat mekanik paling optimal sebagai 

proyektil frangible adalah 0.5%dengan kekuatan 

tekan 127.76 MPa, dan densitas rerata 6.77 gr/cm
3
 

2. Temperatur pemanasan proyektil komposit tembaga-

poliamida-6 yang menghasilkan sifat mekanik paling 

\ 

 

 
Gambar 9. Spesimen pascasintering (a) poliamida 0.5% 

(b) poliamida 1% (c) poliamida 1.5%. Kiri-kanan: 200
o
C, 

250
o
C, 300

o
C. 
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optimal sebagai proyektil frangible adalah 

250
o
Cdengan kekuatan tekan 116.73 MPa, dan 

densitas rerata 6.66 gr/cm
3
. 

3. Pengaruh mikrostruktur proyektil komposit tembaga-

poliamida-6 terhadap sifat mekanik proyektil adalah 

pembentukan porositas di sekitar butir poliamida 

yang memperlemah komposit dan difusi poliamida 

ke porositas pada temperatur tinggi yang 

meningkatkan kekerasan komposit. 
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