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Aplikasi bahan magnet yang meluas di berbagai bidang mendorong

dikembangkannya bahan magnet yang memenuhi sifat-sifat yang diinginkan, inovatif

dan memiliki daya saing. Bahan magnet konvensional yang terbuat seluruhnya dari

bahan logam melalui proses casting dan sintering mempunyai kekurangan seperti

berat, rapuh, dan harganya cukup mahal. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu

menemukan suatu cara untuk n:remperbaiki sifat-sifat bahan magnet. Salah satu cara

1'aitu memadukan bahan magnet dengan bahan/material teknik yang lain seperti

logam, keramik dan polimer. Penelitian ini bertujuan ; (1) untuk membuat magnet

komposit (bonded magnet ) dari serbuk magnet pernanen Nd-Fe-B dan polimer

polietilen, yang tidak korosif, elastis, fleksibel, ringan, dan murah ; (2) menentukan

kondisi operasi yang optimal dan parameter-parameter yang paling berpengaruh

didalam proses pembuatan bonded ntagnet ; dan (3) menganalisa sifat-sifat bonded

ntagnet.

Bahan magnet yang berupa serbuk kasar dan tidak seragam, digiling dan

dihaluskan dengan mesin giling (ball mill) sampai dengan ukuran tertentu, sesuai

dengan kebutuhan. Polietilen dengan komposisi tertentu dimasukkan kedalam labo

plastomill, kemudian dilelehkan sambil diaduk. Selanjutnya serbuk magnet dengan

komposisi tertentu dimasukkan dalam labo plastomill lalu diaduk dengan kecepatan 8

putaran per menit dalam waktu 15 menit. Kemudian bahan komposit dicetak sambil

didinginkan untuk mendapatkan benda uji dengan dimensi te(entu.Variabel penelitian

rang diamati pada penelitian ini adalah (1) perbandingan komposisi antara serbuk

nragnet dengan polietilen, dalam Yo berat dengan kisaran 30-70 o/o berut, (2) ukuran

serbuk magfldt dengan kisaran 100-200 Um. Magnet komposit yang terbentuk,

dianalisa sifat mekaniknya berdasarkan standar ASTM dan sifat magiletisnya dengan

nrenggunak an Vibrating Sampl e Magnet ometer (Y SM).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat

disimpulkan adalah; (1) magnet komposit (bonded magnet) dapat dibuat dari serbuk

rrasnet peffnanen Nd-Fe-B dan polietilen ;(2) kondisi operasi yang optimal dicapai

rada komposisi serbuk dengan polietilen pada perbandingan 40:60 dengan ukuran
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serbuk magnet 150 pm dan ; (3) parameter yang berpengaruh adalah perbandingan

komposisi serbuk dengan polietilen serta ukuran serbuk magnet serta (4) sifat

mekanis magnet komposit (bonded magnet) sangat dipengaruhi oleh polietilen,

sedangkarr- sifat magnetisnya dipengaruhi oleh juml#kadar serbuk magnet.

Kata kunci : magnet komposit, serbuk magnet Nd-Fe-B, polietilen
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