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ABSTRAK
KHWRINASI PASIR ZIRKON SECARALANGSUNG. Telah dilakukan khlorinasi pasir zirkon secara
langsungdidalamsatu unit alat khlorinasi.Prosesdilakukansecarasemicatu. Gashasil yang terjadi diserap
menggunakanNaOH encer. Diteliti pengaruh waktu. perbandinganpereaksi dan ukuran butiran pasir
terhadapkadar Zr dan kadarSi didalamhasil. Dari penelitian ini didapatkanbahwa bertambahnyawaktu
, ratio perbandinganpereaksimenaikkankadar Zr, tetapi akan menurunkankadarSi. sedangkan
penurunan
ukuranbutir pasir menurunkankadar Zr tetapi menaikkankadar Si.

ABSTRACT
DIRECT CHLORINATIONOF ZIRCON SAND.It was investigatedthe direct chlorination ofzircon sandin
a unit chlorination equipment.Theprocesswas in semi batch. The product gas wasscrubbedin aqueous
NaOH. It wassearchthe influence oftime. ratio ofreactantandsize ofparticle sand to the concentrationof
Zr and Si in theproduct.From theseresearchit wasfound that as thetimes.ratio ofreactantincreased,the
concentration ofZr increased. but the concentration of Si decreased. while as grain size of zircon sand
decreasedthe concentrationofZr decreased.but the concentration ofSi increased.

sarna dengan calcined petroleum coke dalam ball
mill, khlorinasi dilakukan dalam fluidized reactor.
Peneliti yang lain membuat umpan berupa briket
dari campuran zirkon dioksida dan karbon
menggunakan sukrosa sebagai binder<1.4.6).

PENDAHULUAN
M

ineral zirkon merupakan hasil samping dari
pertambangan dan prosesing dari "heavy
mineral sand", Sejumlah
heavy mineral
kebanyakan mengandung zircon ilmenite, rutil
ataupun mineral timah (I. 2,3,4,5
).
Di Indonesia

Pacta proses khlorinasi reaksi yang terjadi
secara total adalah sebagai berikut

mineral zirkon banyak diperoleh sebagai hasil
samping pabrik timah di pulau Bangka, Dari hasil
analisis yang dilakukan pada tahun 1982 diketahui
bahwa kadar mineral zirkon didalam pasir buangan
ini adalah sebesar 68,05 %, cukup besar sehingga
memadai untuk diproses lebih lanjut, Dalam
mineral zirkon senyawa yang ada adalah berupa
ZrSiO4,

ZrSiO4 +4C+4CI2

~

ZrCl4 + SiCl4 + 4CO

Zirkonium
tetrakhlorid
dibutuhkan
sebagai material awal untuk pembuatan zirkonium
dioksida maupun logam zirkonium. Pada saat ini
penggunaan zirkonium dioksida dalam industri
sangat luas, sehingga kebutuhannya sangat besar,
dibandingkan dengan penggunaan
logam
zirkonium.
Logam zirkonium sekitar 90% dari
produksi yang ada digunakan untuk industri
nuklir, sehingga terbatas sekali pemakaiannya,
sisanya digunakan dalam industri non nuklir (2.3,4.5)
.
Ada beberapa proses yang dilakukan untuk
membuat zirkon tetrakhlorida, khlorinasi ZrO2
menggunakan reduktor karbon sambiI dialiri gas
Cl2 dalam fixed bed reactor(I,6) , khlorinasi pasir
zirkon
menggunakan fluidized reactor (4.7).
Didalam mineral zirkon, silikon akan dikhlorinasi
bersama- sarna dengan zirkon,
menyebabkan
konsumsi Cl2 bertambah besar. Ada beberapa cara
yang telah dilakukan untuk memperbesar effisiensi
Scheel dkk (7 ) menggerus mineral zirkon bersama-

( 1)

Tujuan utama dari proses ini adalah untuk
memisahkan zirconium dari silikon. Zirkonium
tetrakhlorid akan terdesublimasi dalam kondensor
sedangkan silikon tetrakhlorid akan tertangkap
didalam larutan penyerap bersama-sama gas Cl2
yang tidak bereaksi, tetapi actasebagian dari silikon
tetrakhlorid yang terikut dalam kondensor. Dalam
penelitian ini akan diteliti pengaruh waktu,
perbandingan pereaksi dan terhadap kadar Zr dan
kadar Si dalam hasil.

TATA KERJA
Bahan
pasir zirkon. gas C12. petroleum coke dan Na OH

Alat
Alat yang digunakan adalah satu unit alat khlorinasi
yang terdiri alas reaktor. pemanas lengkap dengan
pengatur suhu clanpcnyerap.
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Cara Kerja
Campuran pasir zirkon dan karbon dengan
perbandingan tertentu dan sukrose sebagai binder
dimasukkan krus dalam reaktor. Rangkaian alat
dipasang dan dicek kebocorannya. Pemanas
dijalankan, reaktor dialiri inert sampai suhu operasi,
selanjutnya gas klor dialirkan sesuai variabel yang
diteliti. Bila waktu proses telah tercapai, aliran gas
klor dihentikan. Reaktor dibuka setelah dingin,
basil proses diambil dan dianalisis .
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HASIL DAN PEMBAHASAN
0.00
Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
dilihat dalarn Tabel 1 sarnpai 3 dan Garnbar 1-3.
Karbon dalarn penelitian ini berfungsi sebagai
reduktor untuk rnernisahkan zirkon dan silikon,
$elanjutnya bcrcaksi dengan gas khlor rnernbentuk
ZrCl.! dan SiCI.! .Panas reaksi yang dilepaskan
oleh kcdua reaksi ini kira-kira harnpir sarna hanya
untuk silikon sedikit lebih tinggi dibandingkan
dengan zirkon dioksida. Reaksi khlorinasi zirkon
rnaupun silikon terjadi serentak dalarn reaktor
khlorinasi, hasilnya berupa zirkon tetrakhlorid
rnaupun silikon tetrakhlorid keluar dari reaktor
berbentuk gas. ZrCI4 akan terdesublirnasi dalarn
sublirnator, sedangkanSiCI.! akan keluar bersarnasarna dengan sisa gas khlor daD diserap di dalarn
penyerap. Sebagian dari SiCI4
akan ikut
terdesublirnasi dalarn kondenser sehingga akan
rnengurangi kernurnian ZrCI4
yang diperoleh,
selanjutnya SiCI4 ini akan dipisahkan dari ZrCI..
dengan distilasi fraksinasi.
Untuk rnengetahui
pcngaruh waktu terhadap kadar Zr rnaupun kadar Si
dalarn ZrCI.! dapat dilihat dalarn Tabel 1 daD
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Waktu, nr.nit
Gambar

Pengaruhwaktu terhadapkadar Zr dan
kadarSi dalamhasi!

Dalam Tabel 1 dan Gambar 1 dapat dilihat hila
waktu proses bertambah, maka kadar Zr dalam
hasil makin besar, sedangkan kadar Si dalam hasil
makin berkurang. Hal ini dapat dimaklumi karena
makin lama waktu proses, zat-zat yang bereaksi
semakin banyak, sehingga panas reaksi yang
dilepaskan juga semakin banyak. Akibatnya suhu
gas-gas yang keluar reaktor khlorinasi semakin
tinggi. ZrCl4
maupun SiCl4
pada waktu
terdesublimasi juga akan melepaskan panas
sehingga suhu sublimator makin lama makin tinggi,
akibatnya SiCl4
yang terdesublimasi makin
berkurang, karena suhu desublimasi dalam
sublimator makin naik. ZrCl4 yang terdesublimasi
makin besar sehingga kadarnya juga makin naik.

Garnbarl

Tabel

Pengaruh waktu terhadap kadar Zr dan
Si daiam hasii ( suhu 9000 C, ukuran
butir pasir -0. J06+0.063mm, perbandingan pereaksi J:8 .kecepatan gas Ci2
270 mil menit)
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Kadar Si, %
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44.96

I

15,26
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Perbandingan pereaksi akan mempengaruhi
hasil yang diperoleh. Dari persamaan 1 dapat
dilihat secara teoritis untuk liar 1 mol ZrSiO4
diperlukan 4 mol karbon. Selain sebagai reduktor
karbon disini juga diperlukan oleh sisa uap air
yang ada dalam umpan, uap air yang terbentuk pada
dekomposisi binder yang pada suhu tinggi yaitu
suhu proses akan bereaksi dengan karbon
membentuk CO2 dan juga CO2 yang timbul dalam
reaktor karena pemanasan pada suhu tinggi.
Menurut Doerner ( Stephen, 1952) karbon dengan
karbon dioksida akan membentuk kesetimbangan
yang akan menambah kebutuhan karbon. Hasil
penelitian
yang
diperolah
dengan variasi
perbandingan pereaksi karbon terhadap pasir dapat
dilihat dalam Tabel 2 dan Garnbar 2
Dalarn Tab"el 2 dan Gambar 2 dapat dilihat
bahwa rnakin besar perbandingan pereaksi yang
digunakan, prosen Zr rnaupun prosen Si ,makin
bertarnbah besar pada kondisi operasi yang sarna,
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Perbandingan Pereaksi
Gambar 2 .Pengaruh perbandingan pereaksi fer
hadap kadar Zr dan Si daiam hasii

karena makin besar jumlah karbon yang digunakan
reaksi reduksi makin banyak sehingga hasil yang
diperoleh makin besar, atau prosentase hasil makin
besar.
Variabel selanjutnya yang diteliti adalah
pengaruh ukuran butiran karbon. Hasil yang
diperoleh dapat dibaca dalam Tabel 3 clan Gambar
3. Sebelum dilakukan penelitian ini pasir zirkon
yang ada diayak terlebih dahulu. Hasil yang
diperoleh menunjukkan ada tiga kelompok pasir
zirkon yang mempunyai fraksi massa yang cukup
besar .sehingga
ketiga kelompok ini dicoba
diklorinasi. Secara teoritis, makin kecil ukuran
butiran yang bereaksi, reaksi semakin baik, karena
luas bidang kontak semakin besar. Oari penelitian
yang telah dilakukan makin kecil ukuran butiran
pasir memang jumlah pasir yang terkhlorinasi
semakin besar, letapi dari hasil analisis yang

Gambar 3. Hubungan antara ukuran butir pasir de.
ngan kadar Zr dan Si dalam hasil
tidak sarna. Makin kecil ukuran butirnya kadar Zr
rnaupun kadar Si yang diperoleh rnakin rnenurun.
Tetapi hila dilihat dari perbedaan kadar yang tidak
terlalu besar. rnaka ketiga kelornpok ukuran ini
cukup rnenguntungkan untuk diolah, selain supaya
bisa rnengurangi jurnlah pasir zirkon yang dijadikan
buangan. sehingga bisa rnengurangi pengotoran
lingkungan.

KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa makin lama waktu proses dan makin besar
perbandingan pereaksi kecenderungannya akan
memperbesar kadar Zr dalam hasil, sedangkan
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makin kecil ukuran butiran pasir ,maka hasil yang
diperoleh mempunyaikadar Zr yang makin rendah
sebaliknyakadar Si makin besar.Tetapi perbedaan
hasil dari tiap ukuran butir tidak terlalu besar,
sehinggaketiga ukuran butiran pair layak untuk
diproses

Dwiret1lani, dkk

TANYAJAWAB
Santin
..Berapa

normalitas N aOH encer ?

..Berapa
pengaruh waktu yang dapat menaikkan
kadar zirkon , dan berapa kadar zirkonnya, dan
juga dapat menurunkan kadar Si berapa ?
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Dwiretnani
.NaOHyang
digunakan 0,1 N
.Pengaruh
waktu daTi 10 -40
menit
menaikkan kadar Zr daTi 24,85% menjadi
44,96%.
.Mulai
waktu 40 menit kadar Si turun daTi
J 7,99% pada menit ke 30 menjadi J5,26%
pada menit ke 40.

Philips
...Mengapa
yang digunakan harus petroleum
coke, bukan cokes yang lain seperti foundry

cokes
...Apa

beda foundry cokes dengan petrolem

cokes.

Dwiretnani
.Kebetulan
yang tersedia di laboratorium
kami adalah petroleum cokes,jadi bahan
ini yang digunakan.
.Pada
prinsipn)'a untuk reduktor dapat
digunakan karbon dalam bentuk apa saja,
mestinya makin mumi makin bagus,
sehingga tidak menambah kadar pengotor.
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