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DISTRIBUSI PARTIKEL CALSINE COKE HASIL
PEMANGGANGAN 900oC TERHADAP TAHANAN LISTRIK,
KEKERASAN DAN KUA T TEKAN

Kasilani NS., Imam D., Dwi Herwidhi
P3TM-BATAN, JI. Babarsari Kotak Pos 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK

DISTRIBUSI PARTIKEL CALSINE COKE HASIL PEMANGGANGAN 900 °c TERHADAP
TAHANAN LISTRIK, KEKERASAN DAN KUA T TEKAN. Telah dilakukan penelitian distribusi
calsine soke hasil pemanggangan suhu 9000C dengan analisis tahanan listrik, kekerasan dan
kuat tekan. Calsine coke ditumbuk dan diayak untuk memperoleh ukuran parlikel 63; 90;
106,um, kemudian ukuran parlikel divariasi dicampur dengan 33% tar pitch 125,um, dipanaskan,
dicetak serla ditekan dijadikan pelet. Pelet dipanggang pada suhu 900 °c sefama 30 menit dan
dianafisis. Anafisis kesefuruhan menunjukkan campuran 2.b terbaik denyan ratio parlikel 63 :
106 = 1:2 , dengan hasil tahanan listrik 2,63 ncm, kekerasan 5,9 kg/rom dan kuat tekan 1600

Newton.

ABSTRACT

THE GRILLED EFFECT OF PARTICLE'S DISTRIBUTION OF CALSINE COKE'S AT 9000C
TEMPERA TURE UPON THE ELECTRIC RESISTIVITY, HARDNESS AND COMPRESSIVE
STRENGTH ANALYSIS. Investigation of calsine coke's particle's distribution by grilled
treatment at 900 DC temperature upon the electric resistivity, hardness and compressive
strength analysis had been done. The calsine coke's were crushed and sieved to get a particle
size about 63; 90; 106,um, then mixed the variety size particle with 33% tar pitch 125,um, be
heated, shaped and pressed to be pellet. The pellets were grilled at 900 °c temperature during
30 minutes and then these were analyzed. The whole analysist using 2-b mixed was the best,
particle ratio were 63:106 = 1:2 and pointed the electric resistivity 2.63 ncm, the hardness 5.9
kg/mm2 and the compressive strength 1600 N

PENDAHULUAN

B ahan bakar reaktor suhu tinggi (menurut
Boettcer A., dkk(I» tersusun oleh bahan matrik

grafit clan partikel fisil yang disusun menurut sistem
homogen ataupun heterogen dengan bentuk bola.
Bahan matriks grafit adalah salah satu elemen
penyusun bahan bakar reaktor yang bahan dasarnya
adalah materi grafit buatan yang dapat pula dipakai
sebagai moderator maupun reflektor. Grafit buatan
mempunyai sifat mekanis yang baik seperti logam,
ringan clan bersifat nuklir yang dari segi ekonomi
bahan dasar grafit buatan tersedia melimpah dan
murah. Menurut Eatherly, dkk.(2) dan Sriati Djaprie
yang dikutip dari Van Lack L.w.(3) untuk proses
pembentukan bahan bakar rcaklor suhu linggi
diperlukan perlakuan awal bahan, misal untuk
mencapai sistem homogen maka bahan matriks
tersebut harus mudah dikompakkan dengan bahan
fisil, serta diperlukan persyaratan tertentu. Sifat
mudah difabrikasi hams dimiliki bahan matriks

graflt apabila dirancang untuk jenis sistem bahan
bakar heterogen. Menurut Otto Vohler(4), sifat
produk graflt buatar. yang diperoleh sangat
dipengaruhi oleh bahan dasar yang digunakan. Oleh
karena itu untuk memenuhi persyaratan terse but
pada penelitian ini akan dimulai dengan peningkatan
kualitas bahan matriks graflt pada tahap awal
pembuatan dari bahan dasarnya. Dan untuk
menaikkan kualitas bahan dapat dilakukan
pemanasan awal yang disebut kalsinasi. Diharapkan
optimasi proses dapat dicapai dengan modiflkasi
bahan berupa distribusi berbagai ukuran partikel
sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas
bahan dasar graflt buatan.

Pad a prinsipnya semua bahan karbon baik
rase pad at, cair maupun gas, dapat digunakan
sebagai bahan pembuatan graflt. Di Indonesia
tam bang minyak (Pertamina di Dumai) mcmpunyai
produk samping kokas terkalsinasi (calsine cokes)
dan kokas mentah (green cokes) yang sampai saat

,jni belum dibuat graflt buatan, hanya di eksport
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Tabell. Kebutuhan ratio campuran partikel calsine
coke. ..

I Kode I Partikel 63 jlm

keluar negeri. Untuk menunjang penelitian dan
meningkatkan nilai ekonomis, penulis menggunakan
bahan calsine coke dan mencoba sekaligus untuk
meneliti peningkatan kualitasnya pad a pemilihan
distribusi ukuran serbuk yang dipakai untuk
memperoleh optimasi hasil pemanggangan awal.

Unsur karbon lebih sering membentuk
ikatan kovalen atau ionik, menurut Smallman R.E.
(5) , ikatan kovalen dapat terbentuk dari unsur yang

sarna, sehingga karbon dapat berikatan dengan
empat karbon lain pada kulit elektron terluamya.
Selain itu ikatan kovalen mempunyai elektron-
elektron yang tidak ber-emigrasi dengan bebas
meski berada dibawah pengaruh suatu gaya gerak
listrik, karena itu cenderung bersifat isolator. Maka
pada percobaan ini tahanan listrik bahan setelah
pemanggangan akan menjadi turun.

R=pUA, (1)

dimana :
R = Resistensi benda uji
L = Panjang
A = Luas penampang
p = Resistivitas

Sedangkan uji kekerasan menampilkan
sifat homogenitas bahan serta kemampatannya,
disini distribusi ukuran partikel akan berpengaruh
besar. Juga pada uji kuat tekan menggambarkan
ketahanan fisik materi bahan yang terbentuk akibat
terjadinya perubahan struktur mikro bahan setelah
pemanggangan ( telah terjadi ikatan kovalen)
sehingga menjadi lebih kuat dan solid.

TAT A KERJA

Setiap sampel dicampur dengan penglKat tar
pitch (125 ~m) sebanyak 33% dengan masing-
masing no. kode berat 4 gram sebanyak 3 buah.

c. Pembuatan pelet dikerjakan sebagai berikut:
setiap campuran sampel diaduk selama 20 menit,
kemudian dipanaskan sambil diaduk hingga tar
pitch meleleh lalu dicetak dengan pencetak
diameter 2 cm, tebal 1 cm, ditekan 30 KN
selama 1 menit dan dikeluarkan dari cetakan.

d. relet masing-masing diukur diameter, tebal serta
ditimbang dan diukur tahanan listrik serta
dihitung tahanan listri/satuan luasnya serta berat

jenisnya.
e. relet kemudian dipanggatlg hingga suhu"900oC,

selama 30 menit dengan cara ditimbun grafit
untuk menjaga pembakaran

f. Sampel hasil pemanggangan diukur kembali
diameter, tebal, berat dan diukur kembali
tahanan listriknya, kemudian dihitung berat jenis
serta tahanan listrik/satuan luasnya.

g. pengujian kekerasan pada beberapa titik setiap
sam pel.

h. Pengujian kuat tekan pada masing-masing
sam pel hingga kerusakan terjadi.

Peralatan

Cawan porselin dan pengaduk, alat cetak
bertekanan merk Paul Weber D-7064, alat neraca
analitis merk Metler H-80, tungku pemanas merk
Heraus, pengukur suhu digital, analisis pengukur
tahanan listrik digital, pengukur kekerasan merk
Rockwell dan alat kuat tekan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. dituliskan data pengukuran berat
jenis clan tahanan listrik sebelum clan sesudah
pemanggangan. Tabel 3. Dituliskan data pengujian
kekerasan clan kuat tekan pelet hasil pemanggangan.

Tabel 2. Data berat jenis clan tahanan listrik
sebelum/sesudah pemanggangan 900°C.

Bahan
Calsine coke clan tar pitch

Cara kerja
a. Calsine coke clan tar pitch digerus, diayak clan

dipisahkan untuk memperoleh partikel calsine

coke dengan ukuran 63 ; 90 ; 1061lm clan tar

pitch 1251lm.
b. Disiapkan campuran calsine coke dengan

perbandingan sebagai berikut:

loa 11,25 1,21~ --;96 5,22 94,83
1-b 11,28 1,23 11 3,65 95,99
i-c 1140 1,24 97 5,25 93,75
loa \1,42 1,19 ,,36 3,75 97,21
2-b 11,38 1,19 13,76 ,112,04 2,63 97,65
2-c ~ 16~ 11~~6 3,11 97,97
j-a 1,86 11,22 34,40 [84,16 3,32 96,05
3-b 1,44 1,25 13,20 82,62 4,01 95,15
j-C 1,45 1,25 13,79 105,59 3,32 96,02
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homogenitas distribusi partikel bahan, apabila
hasilnya sarna disetiap titik memberikan arti partikel
terdistribusi merata, apabila hasil disetiap titik
pengukuran berbeda jauh berarti partikel bahan
tidak terdistribusi secara merata. Sedangkan uji kuat
tekan menggambarkan ketahanan bahan keseluruhan
dalam menahan gaya yang bekerja, apabila gaya
tekan rendah berarti kerapuhan total pada.. bahan,
demikian sebaliknya apabila tinggi, bahan terkondisi
kuat dan solid.

Dari label 3 terlihat kekerasan rerata bahan
terbaik adalah 2-c diikuti 3-c, 3-a serta 2-b dan 2-a
diatas 5 kg/mm2, sedang uji kuat tekan tertinggi I-a
lalu 2-a untuk gaya diatas 2000 N dan 2-c , 2-b, l-b
serta 3-a tahan gaya tekan sekitar 1600 -1650 N.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pengujian campuran
ukuran partikel calsine coke yang dilakukan
memberikan hasil pengujian analisis sebagai
berikut: bahwa distribusi partikel calsine coke
terbaik adalah kode 2-b dengan ratio partike! 63 :
106 = 1:2 dan hasil pengujian tahanan listrik 2,63
Qcm, kekerasan 5,9 kg/mm2 dan kuat tekan 1600

Newton.

UCAPAN TERIMAKASIH
Karni ucapkan terirnakasih kepada bapak

Taryadi dan bapak-bapak teknisi di BTP yang telah
bekerja sarna hingga terwujutnya makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Tabel 3. Data uji kekerasan clan kuat tekan

Kode Kekerasan Rerata Kuat lekan Keterangan
k fmm2 k Imm2 Newton hasil

l-a ; 5 ; 4 3,3 2250 kekerasan
1-b ~; 4; 6; 4 4,0 1600 rerata rendah
l-C 5;2;1;5'1 2,8 1100 KuatT,b>a>c
L-a 4; 120 ; 3; 5; 5 5,4 2100 kekerasan
2-b 7;2;4;11;5;5 5,9 1600 c>b>a
,~-C 9;5'11;5;11;14; 5 11,0 1650 kual T, a>c>b
1'J-a ; 5 ; 8 ; 5 ; 9 ; 2 5,2 1600 kekerasan
3-b 11;3;7;8;5;38,1 1100 c>b>a
~-C 6;1'7;10;5;108,6 1100 kuatT.a>b=c

Pada pembuatan pelet, pencampuran
partikel berbagai ukuran dari calsine coke clan tar
pitch akan membentuk penataan atom dalam suatu
bidang susunan rapat. Dengan bentuk partikel bola-
bola, akan saling mengisi ruang kosong clan
memberikan volume minimum. Tambahan bahan
pengikat juga sebagai bahan pengisi yang disertai
pemanasan hingga bahan pengikat meleleh,
membentuk ikatan dida!am pelet menjadi semakin
solid. Gaya ikat tidak mengikuti arah tertentu
sehingga ion-ion akan mengelompok menurut
bentuk geometrik yang paling ekonomis dalam
wadah cetakan clan arah penekanannya, Dari
pendapat tersebut diatas maka distribusi partikel
da!am pe!et untuk berbagai campuran akan
menghasilkan ketahanan fisik serta mekanik.

Tabel 2. memperlihatkan beda berat jenis
clan tahanan listrk saat sebclum dan sesudah
pemanggangan. Berat jenis rata-rata menurun
sedikit yakni sekitar 3 -16 %, sedangkan tahanan
listrik menurun sangat drastis yakni rata-rata 95 -98
%. Penurunan berat jenis melebihi 16%
memungkinkan benda mengalami keretakan atau
kerapuhan yang memberikan arti pe!et rusak akibat
partike! tidak terdistribusi secara merata clan
homogen atau setelah pemanggangan bahan
sebagian hilang, sehingga pelet tidak utuh lagi.
Selisih pengukuran tahanan listrik yang besar antara
sebe!um clan sesudah pemanggangan, menunjukkan
bahwa struktur mikro bahan basil sudah menga!ami
perubahan membentuk ikatan yang tidak mudah ber-
emigrasi o!eh adanya gaya gerak listrik. Hasil
semakin kecil semakin baik. Berat jenis disini be!um
bisa dipakai untuk optimasi distribusi partikel
bahan, sedangkan tahanan listrik yang menjadi
rendah bisa menunjukkan perbaikan kua!itas bahan
yang diinginkan. Dari tabel 2. Terlihat sampel no.
kode 2-b terkecil , disusul 3-a, 3-c, baru I-b, 2-a dan

2-c dengan basil dibawah 4 Qcm,
Tabe! 3. memperlihatkan uji kekerasan clan

uji kuat tekan, dimana uji kekerasan dilakukan pada
beberapa titik dari tiap sampel bahan, dan uji kuat
tekan menunjukkan ketahanan fisik bahan terhadap
gaya tekan hingga pada puncaknya bahan menjadi
hancur. Hasil uji kekerasan menunjukkan
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TANYA JAWAB

Yusuf Nampira
» Bagaimana cara melakukan sampling penyajian

yang ibu lakukan ?
» Apakah perbandingan tarpitch clan calsine coke

dalam penelitian ini.

Kasilanl NS
.!?- Sampling pengujian pada uji resistansi,

kekerasan clan kuat tekan dari basil
pemanggangan pelet suhu 900 DC. Uji
resistansi menggunakan alai multi tester
digital, kekerasan menggunakan alat tekan
brimell untuk beberapa titik di UGM. kuat
tekan juga dilakukan di UGM. dengan cora

pe/et ditekan hingga retak di catat besar kuat
penekannya.

~ Perbandingan tarpitch dan calsine coke telah
dioptimasi o/eh pene/iti terdahu/u sekitar 30-
33% berat; yang komi pakai 33% berat
tar pitch.

Lely S.R.M.
~ Hasil resistansi, kekerasan dan kuat tekan yang

diperoleh dalam penelitian ini apakah telah
memenuhi persyaratan sebagai bahan matrix?

~ Peralatan apakah yang digunakan untuk, uji
kekerasan, kuat tekan serta resistansi ?

Kasllanl N.S.
~ Hasi/ yang dipero/eh pada pene/iqan ini

be/urn memenuhi persyaratan akhir. Hanya
arah yang dituju sudah je/as. karena tahap
proses masih per/u di/anjutkan ke arah
proses grafitisasinya.
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