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ABSTRAK
Insulated Rail Joint (IRJ) adalah suatu plat penyambung antar rel kereta api dan juga berfungsi sebagai isolator.
Fungsi isolator adalah untuk mengisolasi jika ada arus listrik liar yang mengalir pada ujung sambungan rel.
Section yang dipasangi IRJ tersebut dinamakan track circuit, digunakan sebagai alat pendeteksi keberadaan
kereta api. Mengingat fungsinya sebagai penyambung rel maka IRJ juga menanggung beban/gaya kereta api
baik statik maupun dinamik, oleh karena itu IRJ harus kuat sehingga perlu diberi tulang baja. Selama ini IRJ yang
dipergunakan oleh PT KAI masih import, sedangkan IRJ dalam negeri yang digunakan tidak bertulang baja dan
mutunya belum memenuhi syarat spesifikasi teknis PT KAI, sehingga umur pakainya pendek.Dari proses
manufaktur faktor yang berpengaruh terhadap produk IRJ adalah proses curing resin (matriks), yaitu : suhu,
tekanan dan waktu. Resin epoksi dapat terpolimerisasi pada suhu kamar, namun dibutuhkan waktu lama sekitar
24 jam. Untuk mempercepat waktu produksi maka digunakan alat autoclave dimana suhu, tekanan dan waktu
curing dapat diatur dan dikontrol. Teknologi proses pembuatan IRJ meliputi : proses lay up, mixing antara resin
(matriks), serat (reinforcement), accelerator agent (katalis), penyusunan orientasi serat (00, 450, 900), jumlah layer
serat, jenis konstruksi serat gelas, fraksi volume antara serat dan resin. Selain itu diperlukan teknik tekanan untuk
mengatur dan mengontrol fraksi volume serat dan teknik vakum untuk menghindari void. Berdasarkan hasil
penelitian ini, percobaan pembuatan IRJ dilakukan sebanyak dua tahap. Hasil terbaik diperoleh pada percobaan
IRJ fullscale (tahap dua) dari bahan komposit bertulang baja. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut : (1) nilai
beban tarik = 33,8 Ton(2) nilai kekerasan = 129 HRR, (3) nilai beban lentur = 26,7 Ton (4) nilai kuat tekan = 27,13
kgf/mm2, (5) kekuatan dielektrik dan tahanan isolasi tidak tembus pada tegangan listrik 5000V (untuk AC) dan
6000 (untuk DC). Resistansi listrik bervariasi antara 351MΩ sampai tidak hingga GΩ.. Semua variasi IRJ bersifat
isolator terhadap listrik baik dalam keadaan kering ataupun setelah direndam air.Hasil uji SEM dan EDS, masih
menunjukkan adanya sedikit void.
Kata Kunci: Insulated Rail Joint Bertulang baja, komposit, serat gelas dan resin epoksi

ABSTRACT
Insulated Rail Joint (IRJ) is an instrument that connects one rail road to another and functioned as an isolator.
The isolator function is to isolate wild current that comes through the end of the rail joint. The section which has
an IRJ called track circuit, is used as detector of incoming train. As the function of IRJ is a rail joint, so IRJ bears
the static and dynamic weight/force of the train, that’s why an IRJ got to have a great strength so it has to be
steel structured instrument. Until now, PT KAI still use an imported IRJ, the reason is , the local IRJ product
doesn’t have steel structure and the quality hasn’t meet the requirement, so it has a short usage time. The factor
that influenced the manufacturing process of an IRJ is the curing process (matrix): Temperature, Pressure, and
Time. Epoxy resin can be polymerized at room temperature, but it needs 24 long hours. To speed the production
time we can use an autoclave device where the temperature, Pressure, and curing time can be arrange and
controlled. The IRJ Making process technology are lay up process, mixing between resin (matrix), fiber
(reinforcement), accelerator agent (catalyst), fiber orientation position (0 0,450,900), the number of fiber layer, fiber
glass construction type, fiber and resin volume fraction. Besides that it needs a pressure method to control and to
arrange fiber volume fraction and vacuum technical method to avoid void. based on the research’s result , the trial
nd
of making IRJ were done with 2 steps. The best result comes from the full scale IRJ trial (2 step) from steel
structured composite material. The result is : (1) tensile load value = 33,8 Ton (2) hardness strength = 129 HRR,
2
(3) bending load= 26,7 Ton, Pressure strength = 27,13 kgf/mm , (5) dielectric strength and isolation resistance
doesn’t breach at 5000V (AC) and 6000 (DC). Electric resistance varies between 351 MΩ until indefinite GΩ. All
IRJ variance has a very good isolator characteristic to electricity whether its in dry or wet condition .The SEM and
EDS test result still shows there is a little bit of void presence.
Keywords: Steel Structured Insulated Rail Joint, Composite, Fiberglass and Epoxy Resin
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PENDAHULUAN
Salah satu usaha PT. KAI dalam rangka
meningkatkan keamanan lalulintas adalah
dengan otomatisasi sistem sinyal dan pintu
perlintasan dengan menggunakan kabe
yang dipasang berdampingan sepanjang rel
kereta api. Rel KA terbuat dari bahan baja
yang bersifat menghantarkan listrik
sehingga memungkinkan teraliri listrik liar,
termasuk petir. Oleh karena itu untuk
mengurangi resiko gangguan akibat listrik
liar yang dapat mengganggu sistem
elektronik persinyalan maka diperlukan
isolator listrik dengan memasang Insulated
Rail Joint pada sambungan relnya.Syarat
utama IRJ selain sebagai isolator juga harus
mempunyai kekuatan untuk menahan beban
statik dan dinamik dari rangkaian gerbong
KA.
Keunggulan IRJ komposit bobotnya yang
lebih ringan (massa jenis komposit sekitar
1,5 kg/dm3).Pengguna IRJ di dalam negeri
adalah PT.KAI untuk Jawa dan Sumatera.
Dari survai data panjang rel di sepanjang
Jawa (jalur utara & jalur selatan) sekitar
2000 km, rencana dibuat double track
semua maka panjang rel 4000 km. Panjang
rel yang menggunakan sambungan IRJ
bervariasi antara 50 m sampai dengan 1 km.
Apabila per 1 km panjang rel rata-rata
mempunyai 5 sambungan IRJ maka
dibutuhkan 20.000 set IRJ atau 80.000
pieces. Apabila umur pakai IRJ adalah 6
bulan, maka dibutuhkan minimal 160.000
pieces per tahun untuk PT. KAI di Jawa
saja.
Sejauh ini, pengadaan IRJ masih dilakukan
dengan cara impor langsung dari luar
negeri. Harga IRJ/set komplit eks import
berkisar antara 5-6 juta rupiah. Jika IRJ
dapat diproduksi di dalam negeri maka
potensi devisa negara yang dapat dihemat
adalah berkisar antara 160 – 240 miliar
rupiah[1]. Memperhatikan akan kebutuhan
IRJ yang relatif banyak, sementara teknologi
pembuatannya cukup sederhana (dapat
diproduksi IKM), maka perlu dilakukan
penelitian. Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk menghasilkan produk IRJ yang
dapat dibuat di dalam negeri yang
memenuhi spesifikasi teknis PT KAI, melalui
pemilihan bahan yang sesuai, optimasi
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proses, optimasi desain struktur dan
manufaktur. Sasaran adalah menumbuhkan
IKM pembuat komposit dalam negeri,
membuka lapangan kerja baru, dan
mengurangi
ketergantungan
terhadap
produk IRJ dari luar negeri. Penelitian
pembuatan IRJ yang telah dilakukan, dari
hasil penelitian sebelumnya [2] telah
dilakukan 2 tahap: 1.Pembuatan IRJ dari
komposit resin poliester, serat gelas &
kevlar. 2.Resin epoksi, serat gelas & kevlar.
Hasil terbaik adalah produk IRJ komposit
dari resin epoksi, serat gelas & kevlar Nilai
beban lentur 27,75 Ton, dan nilai beban
tarik 22,48 Ton dan nilai kekerasan 129
HRR dengan perhitungan Tekno Ekonomi
harga jual Rp 2.800.000/set. Dengan
pertimbangan harga tersebut masih cukup
mahal dan kain Kevlar harganya sangat
mahal dan harus impor, maka telah
dilakukan penelitian lanjutan pembuatan IRJ
bertulang baja dari bahan komposit serat
gelas dan resin epoksi yang banyak
tersedia di pasaran Indonesia. Hasilnya
kelak
diharapkan
dapat
mendukung
program pemerintah dalam menekan impor
dan menciptakan industri kecil yang padat
karya.
Bahkan dapat membuka peluang untuk
mengekspor ke negara tetangga. Faktorfaktor manufaktur yang berpengaruh
terhadap hasil produksi diantaranya adalah
proses curing polimer resin epoksi meliputi
suhu, tekanan dan waktu. Meskipun polimer
resin epoksi dapat terpolimerisasi pada
suhu kamar, namun membutuhkan waktu
cukup lama yaitu 24 jam. Dengan pemikiran
efisiensi produksi, maka waktu produksi
perlu
dipersingkat
dengan
cara
meningkatkan suhu proses curing dengan
menggunakan
autoclave
yang dapat
mengatur suhu dan tekanan[3,4,5]. Pada
teknologi proses
pembuatan IRJ yang
berpengaruh antara lain proses lay up,
mixing antara resin epoksi dan accelerator
agent
(katalis),
penyusunan
kain
berdasarkan orientasi serat (00, 450, 900)
dengan variasi jenis konstruksi serat gelas,
jumlah layer mengikuti dimensi produk, dan
ratio fraksi volume matriks dan serat, sangat
mempengaruhi kekuatan produk komposit
IRJ. Proses tekanan dan vakum pada
autoclave untuk mengurangi udara/gas yang
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mungkin terjebak didalam komposit yang
menimbulkan void yang akan memperlemah
struktur. Void tersebut akan menjadi awal
retakan (crack) ataupun delaminasi pada
struktur saat menerima beban siklik.

Gambar 1. Junction Box & IRJ
terpasang [7]

Gambar 2. Sistem pendeteksi KA [7]

Keunggulan bahan komposit adalah
sebagai berikut [8,11]:
Mudah untuk disesuaikan dengan rancang
- bangun suatu struktur.
Sifat mekanik: kuat tarik, kuat tekan, kuat
geser, ringan.
Sifat fisik: massa jenis, konduktivitas
termal, ekspansi termal, konduktivitas
listrik, kekuatan dielektrik, dan lain-lain.
Sifat kimia sangat baik: higrotermal,
absorpsi air, ketahanan korosi, pengaruh
radiasi, ketahanan terhadap lingkungan.
Memiliki sifat manufaktur yg relatif fleksibel
(hand
lay-up,
moulding,
high-low
temperature processing, dsb.).
Keunggulan komposit lainnya adalah dapat
dipotong dan disusun sesuai kebutuhan,

sehingga kekuatan dan kekakuannya dapat
diatur dengan merubah jumlah, volume,
kerapatan bahkan orientasi bahan penguat
untuk disesuaikan dengan kebutuhan desain
struktur, karena sifat komposit yang ringan,
kuat, kaku dan tidak menghantarkan listrik
maka cocok menjadi alternatif
Keunggulan serat gelas adalah mempunyai
sifat sebagai berikut [8,9,10] :
Kekuatan tarik yang sangat tinggi, lebih
tinggi dari textile fiber yang lain, ratio
antara kekuatan dan berat lebih kuat dari
steel wire pada penggunaan tertentu.
Tahan terhadap panas dan api, terhadap
zat kimia dan tidak terpengaruh oleh
jamur.
Tahan thdp kelembaban sangat baik, tidak
swelling, stretch atau disintegrate.
Tahan dan mampu menahan maksimum
mechanical strength dalam lingkungan
lembab.
Mempunyai coefisien thermal linier
expansion yg rendah, serta coefisien
thermal conductivity yang tinggi, karena itu
mempunyai performance yang sangat baik
pada lingkungan panas, khususnya untuk
menghilangkan panas yang sangat cepat
bila diinginkan.
Sangat
ideal
digunakan
u/electric
insulation, keuntungan dapat diambil pada
kekuatan dielectric yang tinggi dan
constant dieletric yang rendah.
Keunggulan resin epoksi adalah merupakan
matriks terbaik untuk macam-macam serat
dalam pembuatan komposit, hal ini ada
beberapa alasan diantaranya [3,4,5,8]:
Melekat sangat baik dengan banyak
macam zat pengisi, zat penguat dan
substrat.
Dimungkinkan untuk divariasi secara luas
dan zat pembantu pemanasan dapat
diformulasikan, untuk memberikan range
yang lebar dari sifat setelah pemanasan
dan
memberikan
bermacam-macam
spektrum dan dapat memenuhi keperluan
atau persyaratan proses.
Reaksi kimia antara resin epoksi dan zat
pembantu pemanasan tidak mudah
menguap atau larut dalam air, oleh sebab
itu,
mengkeret
setelah pemanasan
biasanya lebih rendah bila dibandingkan
dengan phenolik atau resin poliester .
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Memberikan isolasi terhadap listrik yang
baik.
Resin epoksi sangat tahan terhadap alkali,
asam dan kelembaban.Resin epoksi
memberikan kekuatan untuk merekat yang
tertinggi dari bahan polimer yang ada. Jadi
resin epoksi dapat digunakan untuk
menggabungkan dari material yang tidak
sama. Secara umum, epoksi lebih mahal
dari resin yang lain, tetapi mempunyai
superior performance sering dapat lebih
ekonomi dalam jangka panjang.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Peralatan
Bahan Utama :
Epoxy Resin : Diglycidyl ether of bisphenol
A (Bakelit EPR), Epoxy hardener (curing
agent): Polyaminoamide (Bakelit EPH 340),
Thinner epoxy, Glassfiber: Jenis C-glass
(sodium borosilica)/ S-glass (magnesium
alumino silica) tahan kimia sangat baik,
kekuatan tarik sangat tinggi untuk struktur
aircraft, electrical insulation properties yang
sangat baik [8], WR200: woven roving tebal
0,2mm breaking strength (N/ 25x100 mm)
1256 Warp/ 1146 Weft, WR400: woven
roving tebal 0,4mm breaking strength (N/
25x 100mm) 1000 Warp/ 1000 Weft,
WR600: woven roving tebal 0,6 mm
breaking strength (N/ 25x100 mm)2300
Warp/ 1900 Weft, WR800: woven roving
tebal 0,8 mm breaking strength (N/ 25x100
mm) 2700 Warp/ 2600 Weft, SB: Stich
Bonded glassfiber fabric, kain di bending
dengan filament, breaking strength (N/
25x100 mm) 2650 Warp/ 2150 Weft, density
1250 g/m2, Cleare : untuk finishing IRJ, Gel
coat : Pada saat mencetak IRJ tidak lengket
ke cetakan, Baja St 42 dengan spesifikasi:
Tensile strength 42kgf/ mm2, yield strength
min 29kgf/ mm2
Bahan Pembantu adalah thinner pembersih,
gel coat, majun, mirror tape, double tape dan
glass film.
Peralatan utama yang digunakan adalah
cetakan dan alat pengatur tekanan untuk
IRJ full size maupun specimen, mixer,
autoclave.
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Peralatan pembantu yang digunakan
adalah timbangan, gunting, jangka sorong
(untuk mengukur ketebalan), mistar, kape,
kuas, gelas ukur , cawan, kaos tangan
panjang
Metode Percobaan

Desain struktur: menentukan variasi
konstruksi kain serat gelas,penyusunan
orientasi serat (variasi 00,450,900/00,900)
jumlah layer serat mengikuti dimensi,
susunan tumpukan, fraksi volume serat
antara serat dan matriks.[11]
Manufaktur:
Teknik
pemotongan
(Tailoring), Teknik pengepresan (Pressing),
Teknik pelubangan (Hole Drilling). Faktorfaktor manufaktur lain yang berpengaruh
terhadap hasil produksi adalah proses
curing polimer resin
meliputi suhu
(kamar/300C/600C), tekanan dan waktu
(1hari/1jam) yang diatur pada autoclave.
[6]
Pembuatan gambar teknik Insulated Rail
Joint Bertulang Baja
Penelitian Tahap Pertama (A1) specimen
variasi (konstruksi), (orientasi),dan ( suhu/
waktu curing)

7 SB

Jml
layer
7

2

6 SB

6

3

40 WR200

40

4

20WR400

20

5

20WR400

20

6

20 WR400

20

7

8 WR200
14 WR400
16WR200
6SB
2 WR200
7 SB

22

Kode
1

8
9

Jenis

22
9

Suhu&
waktu
Kamar
1 hari
600C
I jam
Kamar
1hari
Kamar
1 hari
300C
I jam
600C
1 jam
300C
1 jam
Kamar
1 Hari
Kamar
1 hari

Orientasi
( 0)
0/90
0/90/45
0/90
0/90/45
0/90
0/90/45
0/90/45
0/90/45
0/90/45
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10

11

4WR200
2SB
6WR400
4 WR200
2 SB
10 WR400

12

Kamar
1 hari

0/90/45

16

Kamar
1 hari

0/90/45

Penelitian Tahap Pertama (A2) specimen
variasi konstruksi serat gelas,
Spesimen
Ukuran
25x300x400mm
orientasi 00,900,450curing 60 0C/1jam
a.100WR200, b.67WR400, c.44WR600,
d. 33WR800, e. 20SB
Spesimen Ukuran 10x300x400mm
orientasi 00, 900,450 curing 600C/1jam.
a.40WR, b. 27WR400, c.18WR600,
d. 13WR800, e. 20SB
Kode Percobaan (A2) adalah: WR200,
WR400, WR600,WR800 dan SB
Penelitian Tahap kedua (B1) IRJ full
scale, tanpa tulang baja orientasi 00,
900,450 curing 600C/1jam.
I-A. 3Wr200+ Sb+ Wr200+ Sb+ Wr200 + Sb
Wr200+ Sb + Wr200+ Sb+ Wr200+Sb+
Wr200+ Sb+ Wr200+ Sb+ Wr200+ Sb+
3Wr200
CL
I-B. 3Wr400+ 2Sb+ WR400+ 2Sb+ Wr400+
2Sb+Wr400+2Sb+Wr400+2Sb
Cl
I-C. 3Wr200+ Wr400+ 2Sb+ Wr400+ 2Sb+
Wr400+ 2Sb + Wr400+ 2Sb+ Wr400+
2SB+ Wr400
CL
Penelitian Tahap kedua (B1) IRJ full
scale, bertulang baja orientasi 00, 900,450
curing 600C/1jam.
V1. 2WR200+4WR400+5WR800+
7WR600+ 2SB
BJ
V2. 2WR200+6WR400+4WR800+
7WR600+2SB
BJ
V3. 3WR200+4WR400+4WR800+
7WR600+3SB
BJ
V4.4WR200+4WR400+4WR800+
7WR600+2SB
BJ
V5.5WR200+4WR400+4WR800+
7WR600+2SB
BJ

Teknologi Proses Pembuatan Insulated
Rail Joint

Gambar 3. Diagram alir pembuatan IRJ
Pengujian Mekanik, Elektrik dan Analisa
Mikroscopik .
Tensile strength Testing, acc. to Test
Method of Tensile Properties of Plastics,
ASTM D638-02a,Compression Testing,
acc.to Test Method of Compressive
Properties of Rigid Plastics, ASTM D69502a, Flexural Testing, acc.to Test Method
of Flexural Properties of Unreinforced and
Reinforced
Plastics,
ASTM
D79002a,Hardness Testing, acc.to Test Method
of Rockwell Hardness Properties of Plastics
and Insulating Material, ASTM D785-02a.
Megger Testing, acc.to Test for DC
Resistance or Conductance of Insulating
Material,
ASTM
D257-2005.
Optical
Microscope,
acc.to
Practice
for
Microscopical Examination of Pigmen
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Dispersion in Plastic Compound acc.to
ASTM D3015-2001. Scanning Electron
Microscope and Energy Dispersion
Spectrometry, acc to Practice for Scanning
Electron
Microscope
Performance
Characterization, ASTM E986-97
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian Penelitian tahap pertama
(A1) variasi konstruksi, orientasi , suhu
&waktu curing dapat dilihat pada tabel 1
dan tabel 2 berikut ini :
Tabel1. Hasil percobaan penelitian tahap
pertama(A1) tebal, berat, jml resin dan serat
kode

Tebal
(mm)

Berat
(gr)

Resin
(%)

Serat
(%)

1
2

9,0
7,5

1418,0
1266,0

31,2
37,6

68,8
62,4

3

10,0

1593,3

47,9

52,1

4

10,0

1593,3

38,8

61,2

5

8,0

1387,0

47,0

53,0

6
7
8
9
10
11

9,0
7,0
10,0
8,0
9,2
5,9

1394,5
1027,5
1673,0
1330,9
1510
979,8

46,9
27,5
32,5
28,5
34,8
27,1

53,1
72,5
67,5
71,5
65,2
72,9

Tabel2. Hasil Uji mekanik Penelitian tahap
pertama (A1)
Kuat
Lentur
2
(kgf/mm )

Kode

(HRR)

Kuat Tarik
2
(kgf/mm )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

120,0
112,7
116,7
117,2
117,7
121,0
118,7
105,0
123,0
104,3
103,5

15,24
18,92
11,98
17,63
13,20
16,12
16,20
19,96
20,64
19,97
15,69

31,22
32,16
23,74
29,82
20,01
28,77
23,24
22,52
20,79
29,09
19,32

Standar
PT. KAI
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35,6

41,8

Kekerasan

104

Komposit resin epoksi dengan serat
gelas jenis Stitch Bounded
Hasil pengujian kode 1 dan kode 2 pada
Tabel 1 dan 2, terlihat kode 2 mempunyai
hasil pengujian kuat tarik dan kuat lentur
yang lebih tinggi dari kode 1, tetapi
mempunyai hasil pengujian kekerasan yang
lebih rendah. Hal ini disebabkan karena
kode 2 adalah komposit dengan variasi
orientasi kain 00/900/450 proses curing suhu
600C waktu 1 jam. Karena jumlah layer lebih
sedikit, maka jumlah % resin lebih tinggi
dibandingkan dengan kode1.
Kondisi ini akan mengakibatkan hal-hal
sebagai berikut: Kalau serat mengalami
beban mekanik pada saat pengujian kuat
tarik dan kuat lentur antara serat dengan
orientasi
gabungan
00/900/450,
akan
memberikan dukungan lebih baik bila
dibandingkan dengan orientasi kain yang
hanya 00/900. Hal ini juga didukung oleh
jumlah resin yang lebih tinggi.Percobaan ini
mempergunakan resin epoksi jenis ke 3
yaitu jenis Diglycidyl ether of bisphenol A
(Bakelit EPR 174). Dengan adanya curing
agent jenis polyaminoamide (Bakelite EPH
340) akan terjadi reaksi polimerisasi
membentuk polimer dengan berat molekul
yang lebih besar dan lebih kuat[8,9].
Hal ini membuat kuat tarik dan kuat lentur
menjadi lebih tinggi. Suhu proses curing
lebih tinggi yaitu pada suhu 60 0C, maka
proses polimerisasi akan lebih sempurna
dari pada curing pada suhu kamar seperti
pada kode 1, akibatnya hasil pengujian
kekuatan tarik dan kekuatan lentur menjadi
lebih tinggi.Pada Tabel 1 dan 2, kode 2
memberikan hasil pengujian kekerasan yang
lebih rendah bila dibandingkan dengan kode
1. Pada kode 1 jumlah stitch bonded lebih
tinggi. Bahan penguat Stitch bonded lebih
solid daripada resin, sehingga apabila %
resin yang lebih rendah akan memberikan
nilai kekerasan lebih tinggi. Sebaliknya
kalau % resin lebih tinggi maka nilai
kekerasan lebih rendah seperti pada kode 2
[9,10]
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Komposit resin epoksi dengan serat
gelas jenis WR 200/WR400
Pada Tabel 1 dan 2: hasil pengujian antara
kode 3 (40WR200), kode 4(20WR400), kode
5(20WR400) dan kode 6(20WR400). Ternyata
bahwa komposit 20WR400 meskipun jumlah
layer lebih sedikit. Secara keseluruhan hasil
pengujian kekerasan, kuat tarik dan kuat lentur
lebih tinggi bila dibandingkan dengan komposit
40WR200.Hal ini disebabkan karena WR400
terdiri dari roving dengan penampang lebih
besar, lebih ruwa (bulky) sehingga pori-pori
mikro fibril lebih banyak, berat/m2 lebih tinggi
400gr/m2, tebal kain 0,4 mm lebih tebal.
Apabila woven roving tersebut di impregnasi
dengan resin epoksi, maka resin akan
masuk dan terdispersi kedalam pori-pori
mikro fibril serat gelas dengan baik.
Setelah proses curing polimerisasi resin
akan lebih sempurna, sehingga ikatan
antara polimer resin epoksi dan serat gelas
lebih baik.Hal ini akan terbentuk komposit
yang lebih solid dan lebih kuat. Mengakibatkan
nilai hasil pengujian kekerasan, kuat tarik dan
kuat lentur menjadi lebih tinggi. WR200 terdiri
dari roving yang punya penampang lebih
kecil, lebih padat, pori-pori antara mikro fibril
lebih kecil. Oleh sebab itu bila di impregnasi
dengan resin epoksi akan lebih susah
masuk. Akibatnya pada saat curing
polimerisasi resin epoksi lebih sedikit, ikatan
kimia antara resin epoksi dan serat gelas
lebih kecil. Juga akan terbentuk komposit
yang kurang solid dan kurang kuat.
Hal tersebut akan menghasilkan nilai pengujian
kekerasan, kuat tarik dan kuat lentur menjadi
lebih rendah bila dibandingkan dengan
komposit dari WR400[11]. Pada Tabel 1 dan 2:
kode 4, 5 dan 6 bila ditinjau dari pengaruh
suhu, waktu polimerisasi resin epoksi dan serat
gelas menggunakan 20WR400 dan variasi
orientasi arah kain: 00/900 dan 00/900/450,
proses curing pada suhu kamar perlu waktu
pengeringan sampai 1hari dengan suhu
curing dinaikkan. Diharapkan waktu curing
menjadi lebih pendek untuk meningkatkan
efisiensi produksi. Dalam percobaan ini
dilakukan variasi suhu 30 0C dan 600C. Kode
6 mempunyai kandungan resin yang lebih
tinggi dari kode 4. Resin epoksi dan curing
agent akan terjadi reaksi polimerisasi
membentuk polimer dengan berat molekul

yang lebih besar dan lebih kuat. Karena
suhu proses curing lebih tinggi yaitu pada
suhu 600C waktu 1 jam, maka proses
polimerisasi akan lebih sempurna dari pada
curing pada suhu kamar seperti pada kode 4
dan kode 5. Akibatnya hasil pengujian
kekerasan, kuat tarik dan kuat lentur
menunjukan
hasil
uji
yang
cukup
tinggi.Dalam hal uji kuat tarik dan kuat
lentur, bila dibandingkan antara kode 5
dengan orientasi 00/900 dan kode 4 dan 6
dengan orientasi 00/900/450 terlihat bahwa
secara keseluruhan orientasi arah kain
sangat berpengaruh terhadap hasil uji fisik
dan mekanik, dimana orientasi gabungan
00/900/450 0/90/45 lebih baik dari orientasi
00/900/450 0/90.[11,12]
Komposit
dari resin
epoksi dan
gabungan serat gelas jenis stitch
bonded, WR200 dan WR400
Pada Tabel 1 dan 2: hasil pengujian antara
kode 7 (8WR200,14WR400), kode 8
(16WR,6SB), kode 9(2WR200,7SB), kode
10(4WR200,2SB,6WR400) dan kode11
(4WR200, 2SB,10WR400). Ternyata bahwa
penggunaan jumlah layer stitch bonded
yang lebih banyak memberikan hasil uji
kekerasan dan kuat tarik lebih tinggi. Dapat
dilihat pada kode 9 dimana penggunaan
7SB memberikan nilai kekerasan dan kuat
tarik tertinggi.Hal ini disebabkan karena
stitch bonded terdiri dari kain yang dilapisi
oleh serat gelas (long fiber) yang ditabur
tidak beraturan yang berakibat kain tersebut
mempunyai kekuatan arah diagonal yang
sangat baik. Apalagi komposit ini diberikan
variasi orientasi 00/900/450. Selain itu stitch
bonded lebih bulky (ruwa) dari WR200
maupun WR400. Oleh karena itu pada saat
diimpregnasi resin epoksi dapat terdistribusi
diantara pori-pori mikro fibril serat dengan
baik. Pada saat proses curing akan
berpolimerisasi dengan baik sehingga
mempunyai hasil uji fisik mekanik yang baik.
Selama ini WR200 pada pembuatan
komposit banyak dipakai dipermukaan
karena kain lebih halus sehingga akan
menghasilkan komposit dengan permukaan
yang lebih halus [12,13]
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Hasil Uji Kekerasan terhadap komposit
pada percobaan A1.
Karakteristik komposit yang dihasilkan dari
percobaan ini sangat ditentukan oleh dua
fasa pembentuk komposit, yaitu : Fasa kuat
(reinforcement): Digunakan serat gelas
dalam bentuk kain yaitu dengan konstruksi
WR 200, WR 400 dan Stich Bonded.Fasa
pengikat (matrix): Digunakan epoxy resin
jenis ke 3 yaitu jenis Diglycidyl ether of
bisphenol A (Bakelit EPR 174). Dengan
adanya katalis (curing agent) jenis
polyaminoamide (Bakelite EPH 340) akan
membentuk berpolimerisasi membentuk
komposit.[8] Selain itu juga dipengaruhi oleh
suhu dan waktu curing, resin epoksi jenis 3
dapat berpolimerisasi pada suhu kamar
sampai sekitar 600C. Proses curing pada
suhu kamar perlu waktu pengeringan
sampai 24 jam(1 hari). Dengan suhu curing
dinaikkan diharapkan waktu curing menjadi
lebih pendek untuk meningkatkan efisiensi
produksi. Dalam percobaan ini dilakukan
variasi suhu 300C dan 600C.
Pemberian panas pada saat polimerisasi
memungkinkan terjadinya void (udara yang
terjebak pada komposit). Void tersebut
merupakan crack initial pada saat pengujian
fisik /mekanik. Void juga bisa terjadi pada
saat impregnasi kedalam serat gelas[6],
lapisan
yang
terlalu
padat
akan
menyebabkan resin epoksi susah masuk
pada pori-pori mikro fibril dari serat gelas.
Pada Tabel 1 dan 2 : hasil uji kekerasan
nilai tertinggi dicapai oleh komposit pada
kode 9 (2WR200). Pada kode 9 mempunyai
komposisi % serat tinggi dan komposisi %
resin rendah, seperti ditelah dijelaskan
dalam teori bahwa serat lebih solid dari
resin, hal ini yang menyebabkan kode 9
mempunyai nilai kekerasan tinggi.
Pada kode 8 mempunyai nilai kekerasan
yang rendah, hal ini mungkin disebabkan
pada variasi tersebut mempunyai jumlah
layer yang tinggi, sehingga pada saat
impregnasi resin epoksi sulit masuk pada
pori-pori mikrofibril artinya resin epoksi tidak
terdispersi dengan baik kedalam serat
gelas, yang mengakibatkan terjadi void-void
yang merupakan crack initial, sehingga pada
saat pengujian hardness adanya void akan
membuat hasil uji lebih rendah dibandingkan
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yang voidnya sedikit. Pada kode 9 yang
mempunyai nilai hardness tertinggi, dimana
komposit hanya terdiri dari 9 layer
mempunyai , % serat cukup tinggi sehingga
serat lebih solid. Selain punya nilai hardness
tertinggi, juga punya nilai kuat tarik tertinggi
pula. Hal ini terjadi karena pada saat ditarik
% serat yang tinggi, dengan orientasi serat
0/90/45, kekuatan serat akan saling
mendukung sehingga nilai uji tensile tinggi
pula.[6,12]
Hasil Uji Kuat Tarik terhadap komposit
pada percobaan A1.
Pada tabel 1 dan 2 terlihat bahwa nilai hasil
uji kuat tarik tertinggi dicapai pada kode 9,
hal ini disebabkan karena pada percobaan
tersebut mempergunakan 2WR200 dan 7SB
dengan jumlah layer 9, fungsi dari 2WR200
dilapisan luar sebagai penghalus permukaan
komposit dan 7SB berada dibagian dalam.
Stitch bonded adalah kain serat gelas yang
lebih bulky dibandingkan dengan WR200
dan WR400, sehingga waktu impregnasi
resin epoksi mudah masuk kedalam poripori mikrofibril, sehingga dapat terdispersi
dengan baik kedalam serat gelas, sehingga
polimerisasi polimernya menjadi lebih
sempurna. Proses curing suhu kamar dan
waktu 1 hari, dengan jumlah layer sedikit,
maka terjadinya void dapat terhindar.
Dengan demikian hasil pengujian kekerasan
dan kuat tarik mempunyai nilai lebih tinggi
karena kekuatan serat lebih dominan yang
didukung dengan penggunaan
orientasi
0
0
serat gabungan 0 /90 /45[13].
Hasil Uji Kuat Lentur terhadap komposit
pada percobaan A1.
Pada table 1 dan 2 nilai uji kuat lentur paling
tinggi dicapai pada kode 2. Hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut: pada kode 2
adalah komposit dari 6SB dengan variasi
orientasi kain 00/900/450, proses curing suhu
600C waktu 1 jam. Karena jumlah layer lebih
sedikit, dengan jumlah % resin yang ada
pada produk lebih besar dari pada kode 1,
seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa
stitch bonded terdiri dari kain yang dilapisi
oleh serat gelas (longfiber) yang ditabur
tidak beraturan yang berakibat kain tersebut
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mempunyai kekuatan arah diagonal yang
sangat baik,hal ini didukung oleh orientasi
serat pada komposit gabungan 0 0/900/450,
maka apabila diuji kelenturannya (bending)
akan mempunyai nilai uji yang tinggi.Selain
hal tersebut untuk mendukung kelenturan
adalah stitch bonded lebih bulky dari WR200
maupun WR400, sehingga pada saat
diimpregnasi dengan Resin epoksi, resin
epoksi tersebut dapat terdistribusi diantara
pori-pori mikro fibril serat dengan baik, pada
saat proses curing akan berpolimerisasi
dengan baik, karena serat dan resin lebih
kompak, sehingga mempunyai hasil uji kuat
lentur yang lebih baik [9,11,12].
Hasil penelitian tahap pertama (A2) variasi
konstruksi serat gelas dapat dilihat pada
tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Hasil uji mekanik penelitian tahap
pertama (A2)

Kode

Kuat
Tekan
(kgf/mm2)

Kuat
Tarik
(kgf/
mm2)

Kuat
Lentur
(kgf/
mm2)

Keke
rasan
(HRR)

WR200

32,08

18,83

32,27

112

WR400

17,90

23,95

25,58

118

WR600

21,62

20,17

19,35

118

WR800

20,04

17,57

17,73
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SB

16,71

33,24

32,22

96,5

Standar
PT. KAI

25,3

35,6

41,8

102

Pada Tabel 3 dilihat bahwa hasil uji kuat
tekan tertinggi dicapai pada kode percobaan
WR200 sebesar 32,08 kg/mm2. Hasil uji kuat
tarik tertinggi dicapai pada kode percobaan
SB sebesar 33,24 kgf/mm2. Hasil uji kuat
lentur tertinggi dicapai pada kode percobaan
SB sebesar 32,22 kgf/mm2 dan nilai
kekerasan tertinggi dicapai pada kode
WR200, WR400 dan WR600.Hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut: Karakteristik
komposit yang dihasilkan dari percobaan ini
sangat ditentukan oleh dua fasa pembentuk
komposit
yaitu : Pertama fasa kuat
(reinforcement).
Pada
percobaan
ini
digunakan serat gelas dalam bentuk kain
yaitu dengan konstruksi WR 200, WR 400,
WR600, WR800 dan Stich Bonded dan

kedua adalah fasa pengikat (matrix).Pada
percobaan ini digunakan Resin epoksi jenis
ke 3 yaitu jenis Diglycidyl ether of bisphenol
A (Bakelit EPR 174) dengan adanya katalis
(curing
agent)
jenis polyaminoamide
(Bakelite EPH 340) akan membentuk
berpolimerisasi
membentuk
komposit.
Selain itu juga dipengaruhi oleh suhu dan
waktu curing, Resin epoksi jenis 3 dapat
berpolimerisasi pada suhu kamar sampai
sekitar 600C. Proses curing pada suhu
kamar perlu waktu pengeringan sampai 24
jam(1 hari) dengan suhu curing dinaikkan
diharapkan waktu curing menjadi lebih
pendek untuk meningkatkan efisiensi
produksi. Dalam percobaan ini dilakukan
dengan variasi suhu 600C. Pemberian panas
pada saat polimerisasi memungkinkan
terjadinya void (udara yang terjebak pada
komposit).
Void tersebut merupakan crack initial pada
saat pengujian fisik /mekanik. Void juga bisa
terjadi pada saat impregnasi kedalam serat
gelas, lapisan yang terlalu padat akan
menyebabkan Resin epoksi susah masuk
pada pori-pori mikrofibril dari serat
gelas.Dari data tersebut diatas, nilai kuat tari
dan kuat lentur tertinggi pada kode
percobaan SB karena stitch bonded terdiri
dari kain yang dilapisi oleh serat gelas
(longfiber) yang ditabur tidak beraturan yang
berakibat
kain
tersebut
mempunyai
kekuatan arah diagonal yang sangat baik.
Apalagi komposit ini mempunyai orientasi
00/900/450. Selain itu stitch bonded lebih
bulky daripada woven roving. Sehingga
pada saat diimpregnasi resin epoksi dapat
terdistribusi diantara pori-pori mikro fibril
serat dengan baik, pada saat proses curing
akan berpolimerisasi dengan baik sehingga
mempunyai hasil uji kuat tarik dan kuat
lentur yang baik.
Nilai kekerasan berhubungan erat dengan
nilai kuat tekan yang dalam percobaan ini
nilai terbaik dicapai pada kode WR200
penggunaan WR200 mempunyai tebal kain
yang lebih tipis sehingga penggunaan serat
lebih banyak, spesimen yang dihasilkan
mempunyai perbandingan % serat lebih
tinggi dari % resin, hal ini menyebabkan
komposit yang dihasilkan lebih solid,
sehingga mempunyai nilai kekerasan dan
kuat tekan yang lebih tinggi [8,13].
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Hasil penelitian tahap kedua (B1) produk
IRJ fullscale tanpa tulang baja
Hasil pengujian Penelitian tahap Kedua (B1))

Produk IRJ Fullscale tanpa tulang baja
dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 4. Hasil uji mekanik penelitian
tahap kedua (B1)
Kode
I-A
I-B
I-C
Standar
PT. KAI

Kekerasan
(HRR)
123,5
125,0
128,0

BebanTarik
(Ton)
10,41
11,55
10,06

BebanLentur
(Ton)
16,300
14,075
17,650

102,0

22

22

Hasil pengujian pada tabel
3 tersebut
terlihat bahwa hanya hail uji kekerasan yang
memenuhi spesifikasi teknis PT KAI sedang
nilai beban tarik dan beban lentur tidak
memenuhi syarat oleh karena itu perlu
penelitian tahap kedua (B2) yaitu produk IRJ
Fullscale bertulang baja .
Hasil pengujian Penelitian tahap Kedua
(B2)) Produk IRJ Fullscale bertulang baja
dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

hampir sama antara 24,9 – 25,6 Ton. Nilai
uji kuat tekan ukuran specimen tertinggi
dicapai pada kode percobaan V-2 sebesar
27,13 kgf/mm2 dan variasi lain mempunyai
nilai uji hampir sama yaitu antara 22,3826,59 kgf/mm2 . Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penggunaan baja
sebagai penguat sangat berpengaruh
dalam meningkatkan sifat fisik dan mekanik
dari insulated rail joint.
Hasil uji kekuatan dielektrik dan tahanan
insulasi (Electric Strength and Insulation
Resistance):
Hasil semua sampel uji tidak tembus pada
tegangan 5000V untuk A.C dan 6000V.
Untuk DC mempunyai insulation resistance
bervariasi antara 3,65 GΩ sampai dengan
tak terhingga GΩ. Untuk contoh uji setelah
dikondisikan
pada
suhu
40 0C
dan
kelembaban 93% selama 24 jam dalam
keadaan kering dan setelah direndam dalam
air. Jadi semua variasi IRJ yang telah
dilakukan bersifat Isolator terhadap terhadap
listrik dalam keadaan kering ataupun setelah
direndam dalam air.
Hasil Uji SEM dan EDS

Tabel 4 Hasil Uji Penelitian Tahap Kedua
(B2)
Kode
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
Standar
PT. KAI

Kekerasan
(HRR)
129
125
123
123
128
102

BebanTarik
(Ton)
33,8
32,5
31,6
30,8
33,0
22,0

BebanLentur
(Ton)
25,1
26,7
25,2
25,6
24,9
22,0

Pada Tabel 4 terlihat bahwa semua hasil uji
mempunyai nilai yang tinggi dan hampir
rata.Nilai uji kekerasan tertinggi dicapai
pada kode percobaan V-1 sebesar 129 HRR
sedangkan nilai kekerasan pada semua
variasi hampir sama antara 123-125 HRR.
Nilai uji beban tarik tertinggi dicapai pada
kode percobaan V-1 sebesar 33,8 Ton
sedang variasi yang lain hampir sama
antara 30,8 - 33 Ton. Nilai uji beban lentur
tertinggi dicapai pada kode percobaan V-2
sebesar 26,7 Ton, sedang variasi yang lain
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Gambar 3. SEM komposit IRJ resin epoksi
dan serat gelas
Dari Gambar 3 SEM dan 5 EDS komposit
serat gelas dan resin epoksi,terlihat dibagian
permukaan sudah cukup rata, tetapi
dibagian dalam terlihat resin (matriks)
kurang masuk secara homogen dikarenakan
matriks belum dapat terdispersi secara
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merata kedalam serat. Dalam percobaan ini
selanjutnya perlu diperhatikan viskositas
dari resin dan pengadukan, proses lay up
resin pada serat saat pencetakan komposit

pada campuran matriks dan serat pada
bagian batas antara baja dan seratnya.
Jangan sampai ada bagian yang tidak
terdispersi oleh matriks. Jadi rongga baja
dan serat harus penuh terisi, supaya
nantinya pada saat curing antara baja dan
komposit menyatu. Apabila sampai terjadi
ada rongga kosong atau void
yang
merupakan initial crack akan mengakibatkan
keretakan pada IRJ[6].

Gambar 4. SEM komposit resin epoksi dan
serat gelas bertulang baja

Gambar 6. IRJ tulang baja terpisah 1 Set

Gambar 5. EDS komposit IRJ resin epoksi
dan serat gelas
Pada gambar 4: Terlihat bahwa komposit
sudah dapat berikatan dengan bajanya.
Pada proses lay up untuk IRJ komposit resin
epoksi yang bertulang baja, tidak kalah
pentingnya adalah metoda proses mengatur
serat gelas sebagai penguat pada cetakan
dan proses lay up nya perlu ketelitian dan
kecermatan pada saat memberikan tekanan

Gambar 7. IRJ tulang baja terpasang1Set
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Baja St 42

komposit

Gambar8. Penampang lintang IRJ tulang
baja
baja St42

komposit

90mm

Biaya Pembuatan 1set / 2pieces IRJ
berdasarkan perhitungan lab scale hasil
penelitian waktu proses :
Pemotongan dan lay up : 15 menit
Curing (Autoclave )
: 60 menit
Pemotongan (gergaji )
: 28 menit
Pelubangan(Mesin Drill/bor): 64 menit
Total :167 menit/2,78jam
Dalam1hari/7jam kerja hasil 5 pieces IRJ
Biaya Produksi per set 2 pieces:
Biaya bahan
Rp 877.243,00
Biaya pemotongan&lay up Rp 34.324,72
Biaya curing/autoclave
Rp 82.802,98
Biaya potong/gergaji
Rp 74.022,94
Biaya pelubangan
Rp 129.396,46
Biaya accessories
Rp 340.000,10
Biaya pack,gudang,Adm Rp. 7.200,00
Jumlah
Rp1.544.990,20
Keuntungan 10%
Rp 154.499,02
Harga jual sebelum PPN Rp 1.699.489,22
PPN 10%
Rp 169.948,92
Harga jual/set
Rp1.869.438,14
Dibulatkan
Rp1.900.000,00,Dari
segi
ekonomi pembuatan IRJ oleh IKM di dalam
negeri lebih menguntungkan karena harga
jualnya Rp 1.900.000 jauh di bawah harga
IRJ import sebesar 5-6 juta rupiah
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Gambar9. Penampang membujur IRJ tulang
baja
TEKNO EKONOMI
Walaupun penelitian ini dilakukan secara
skala laboratorium namun kegiatan diproduksi
ini dapat diusahakan secara komersial oleh
IKM industri komposit mitra B4T/ PT.KAI.
Untuk membuat suatu unit usaha dibutuhkan
modal/ investasi yang besarnya tergantung
dari kapasitas produksi yang diinginkan.
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1. Hasil Percobaan Tahap Pertama (A1)
bentuk spesimen hasil terbaik adalah
kode 9 (2R200+7SB/0,90,45): Nilai
Kekerasan (123 HRR), Kuat Tarik (20,64
kgf/mm2) dan kode 2 (6SB/0,90,45): nilai
kuat lentur (32,16 kgf/mm2)
Hasil Percobaan Tahap Pertama (A2)
bentuk spesimen hasil terbaik pada kode
SB: nilai kuat lentur (32,22 kgf/mm2) dan
kuat tarik (33,24 kgf/mm2 ) Kode WR200 :
nilai kuat tekan (32,08kgf/ mm2) dan kode
WR400 dan WR600 nilai kekerasan 118
HRR. Penggunaan WR 200 dipermukaan
produk memberikan hasil permukaan yang
halus
2. Hasil penelitian tahap kedua (B1 dan
B2) bentuk fullscale hasil terbaik
percobaan IRJ fullscale (B2) dari bahan
komposit bertulang baja kode V1/V2. nilai
beban tarik = 33,8 Ton. nilai kekerasan
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129 HRR, nilai beban lentur 26,7 Ton,
nilai kuat tekan = 27,13 kgf/mm2,Produk
ini telah memenuhi spesifikasi teknik PT
KAI beban tarik dan beban lentur ≥ 22
Ton, kekerasan≥102 HRR dan Kuat
Tekan ≥ 25,3 kgf/mm2
3. Hasil uji kekuatan dielektrik dan
tahanan insulasi (Electric Strength and
Insulation Resistance) adalah semua
spesimen uji tidak tembus pada tegangan
5000V AC dan 6000V DC mempunyai
insulation resistance bervariasi antara 351
MΩ sampai dengan tak terhingga GΩ dalam
keadaan kering ataupun setelah direndam
dalam air.persyaratan ini memenuhi
spesifikasi teknik PT KAI ≥2 MΩ.
4. Hasil uji SEM dan EDS masih terlihat
matriks cukup homogen, ada sedikit
void. Untuk menghindari void, harus
diperhatikan viskositas matriks harus
sesuai, tekanan harus rata dan terkontrol,
serta
proses
pemvakuman
harus
sempurna.
5. Hasil perhitungan tekno ekonomi
diperoleh harga jual produk IRJ per Set
adalah Rp1.900.000. Sehingga lebih
menguntungkan karena harga jual IRJ
import sebesar.5-6 juta rupiah
Saran
Untuk menghindari void Pada proses lay
up harus diperhatikan viskositas matriks
harus sesuai, pada
proses pressing
tekanan harus rata dan pada proses curing
pada autoclave suhu dan tekanan
terkontrol, dan proses pemvakuman harus
sempurna.
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