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ABSTRAK

PENGARUH PENAMBAHAN KOKAS DAN WAKTU PANGGANG TERHADAP EFISIENSI
PROSES KHLORINASI PELET ZrO2. Penyiapan umpan pelet campuran ZrO2, kokas dan
sukrosa untuk proses khlorinasi ZrO2 telah dilakukan. Pada penelitian ini diteliti parameter
penyiapan umpan berupa pelet khususnya pada besarnya penambahan kokas dan waktu
panggang pelet. Penambahan kokas dibuat 9,75 gram. 10,5 gram dan 11 gram untuk setiap
campuran 87 gram ZrO2 dan 3,5 gram sukrosa. Menurut Proses Kroll dengan metoda karbon-klor,
penambahan kokas tersebut untuk membentuk senyawa ZrC. Jumlah kokas sudah
diperhitungkan jauh lebih besar dari perhitungan stoichiometri. Waktu panggang diteliti mulai
10 menit, 15 menit dan 20 menit untuk suhu panggang 100 °C yaitu dibawah suhu penguapan
kokas 315 °C. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan kokas 11 gram dan
waktu panggang 20 menit untuk suhu panggang 100 °C memberikan efisiensi proses khlorinasi
82,16%.

ABSTRACT

THE EFFECTS OF THE COKE ADDITION AND THE HEATING TIME ON THE EFFICIENCY OF
CHLORINATION PROCESS. The preparation of mixed pellet, ZrO2, coke and sucrose, for
chlorinating process of Z/O2 pellet has been performed. In this experiments the studied
parameters were coke addition and the heating time. The addition of cokes was 9.75 grams,
10.5 grams and 11 grams for the mixture of the 87 grams ZrO2 and 3.5 grams sucrose. The
purpose of the coke addition is to form ZrC, which is corresponding to Kroll process with
carbon-chlor method. The weight of cokes had been calculated beyond the stoichiometry. The
heating times was held in 10 minutes, 15 minutes, and 20 minutes at the temperature of 100 °C
that was below the evaporation coke temperature of 315 °C. The result show that the efficiency of
chlorinating of ZrO2 pellet could be reached of 82.16% with the addition of coke mass of
11 grams at the heating temperature of100°C with the heating time of 20 minutes.

PENDAHULAUAN

Zircaloy sangat banyak digunakan
dalam berbagai industri, diantaranya industri
nuklir. Paduan ini sangat terkenal dalam
penggunaannya sebagai kelongsong bahan
bakar reaktor nuklir yang berbentuk pelet dan
juga sebagai tabung tekan dalam reaktor.
Pemilihan logam paduan Zr sebagai
kelongsong ini sangat beralasan karena
logam ini mempunyai ketahanan korosi tinggi
terhadap asam maupun basa pada berbagai
suhu dan konsentrasi. Mengingat potensi
logam paduan zirkonium di berbagai bidang
industri termasuk industri nuklir maka Badan
Tenaga Atom Nasional, khususnya PPNY
melakukan penelitian mengenai pengolahan
pasir zirkon. Hasil pengolahan pasir zirkon
adalah zircon-ingot setelah pasir zirkon
mengalami beberapa tahapan prosesI1|2).

Dalam pengolahan pasir zirkon menjadi
logam ada beberapa tahapan proses, yaitu
pembuatan ZrOCI2.8H2O dari pasir zirkon,

pembuatan ZrO2, dan pembuatan ingot
zirkon. Pada tahap antara ZrO2 dan zirkon
ingot terdapat beberapa proses yang harus
dilakukan antara lain, khlorinasi ZrO2 menjadi
ZrCI4, purifikasi, reduksi ZrCI4 dan peleburan
ingot zirkon I2'3'.

Umpan proses khlorinasi ZrO2 dapat
berupa serbuk tetapi proses yang biasa
dilakukan adalah serbuk yang diaglomerisasi
hingga menjadi butiran yang lebih besar dan
dapat disebut briket atau pelet. Pembuatan
pelet ini bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan juga mengurangi kehilangan
bahan saat pengumpanan ke dalam alat
klorinator. Menurut BLUMENTAL dan
BENJAMIN pada proses khlorinasi ZrO2

metoda karbon-klor dapat dipergunakan.
Dalam metoda karbon-klor, kandungan
karbon berfungsi sebagai pembentuk ZrC.

Pada penelitian ini ditinjau berapa besar
penambahan kokas yang paling optimal
mengingat pentingnya peranan karbon dalam
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proses tersebut. Semakin banyak kokas
yang ditambahkan diharapkan efisiensi
proses khlorinasi akan semakin tinggi.

Untuk menjamin kekuatan pelet pada
saat penanganan proses, maka pelet
tersebut dipanaskan pada suhu di bawah
suhu penguapan kokas sebelum pelet
dikhlorinasi. Dalam hal ini suhu
pemanggangan briket dipilih 100 °C untuk
mengantisipasi penguapan karbon yang
terlalu banyak.

Parameter lain yang diteliti adalah waktu
panggang pelet. Waktu panggang yang
cukup membuat pembentukan dan
pengkasaran pori-pori bertambah. Pori-pori
ini berfungsi sebagai media penerobosan gas
khlor sehingga efisiensi proses khlorinasi
bertambah. Untuk mencegah kerapuhan
hasil panggang yang terlalu lama maka pelet
hasil panggang perlu diuji kuat tekannya. Jadi
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
berapa besar efisiensi proses khlorinasi
dengan parameter proses penambahan
kokas dan waktu panggang supaya pelet
tidak rapuh.

TEORI

Proses aglomerisasi adalah proses untuk
menggumpalkan serbuk halus menjadi suatu
padatan dengan dimensi dan sifat mekanis
tertentu. Penggumpalan menjadi suatu
padatan dimungkinkan karena adanya ikatan
antar partikel serbuk dengan atau tanpa fasa
cair. Penggumpalan ditujukan untuk
memudahkan proses pengumpanan pada
suatu proses sehingga meminimumkan
resiko kehilangan umpan. Kehilangan
umpan dapat terjadi pada saat umpan
dimasukkan pada klorinator bila berupa
serbuk atau bila umpan berupa pelet yang
terlalu rapuh karena serbuk yang berukuran
sangat kecil akan mudah terhambur ke
bagian ducf/ng-co//ecfort41.

Menurut KELLOG dan HERBERT1"1

penggumpalan ini disebut juga sebagai
briketisasi atau peletisasi. Tujuannya untuk
membentuk gumpalan yang tahan tekanan,
gesekan, panas dan memudahkan
penanganan dalam proses.

Mekanisme pengikatan pada partikel
yang dipelet dapat berupa pengikatan
langsung dan pengikatan karena adanya
pgmanasan yang mem§rlukan waktu, Ini

disebut pengikatan langsung dan pengikatan
tidak langsung. Pengikatan langsung karena
adanya adesi dan kohesi, pengikatan
tegangan permukaan dan tekanan kapiler
pada pengikat fasa cair dan gaya tarik Van
der Walls serta elektrostatik. Pengikatan
tidak langsung disebabkan adanya jembatan
kristal, reaksi kimia antara 2 padatan atau
lebih, merekatnya partikel padatan akibat
meleburnya permukaan kontak padatan dan
mengerasnya bahan pengikat[4'.

Pembentukan pelet dapat dilakukan
dengan meggunakan alat rotasi yang
berbentuk pan atau disk, adanya gerak
rotasi maka timbul gaya sentrifugal yang
akan mempersempit jarak antar partikel dan
menghasilkan titik temu. Pelengketan akan
segera terjadi karena adanya ikatan Van Der
Walls yang diikuti dengan gaya tarik kohesi
dan adesi dan karena rotasi tadi maka bentuk
yang dihasilkan bola atau bulatan dari
penggumpalan partikel campuran tersebut.
Pemberian air dengan cara menyemprotkan
ke permukaan partikel akan membasahi
permukaan kontak partikel dan membentuk
jembatan air diantara partikel. Jembatan air
ini terjadi karena pe*bedaan tekanan antar
udara luar dan tekanan dalam cairan,
akibatnya timbul tegangan permukaan antar
partikel dan cairan yang membentuk leher
fasa cair dan partikel. Waktu yang digunakan
dalam pembentukan pelet menyebabkan
bola-bola makin lama makin besar
diameternya. Kecepatan putar pan juga
sangat berpengaruh dalam membentuk bola-
bola briket tersebut. Kecepatan putar
optimum dicapai bila material-material
terangkut ke atas hingga mencapai titik
tertinggi dimana gaya gravitasi material
seimbang dengan gaya sentrifugalnya. Pada
putaran ini material tidak dapat naik lagi dan
mulai turun. Turunnya material dengan
gerakan rol akan memberikan penekanan
dan pelengketan dengan benih-benih
membentuk gumpalan karena proses
pelapisan atau layering ^6'7'81.

Bola-bola briket hasil peletisasi
kemudian dipanggang untuk menaikkan
kekuatan pelet dan sekaligus membentuk
pori-pori yang lebih baik. Pori-pori ini
berfungsi untuk penerobosan gas Cl2 ke
dalam briket lebih mudah dibandingkan
briket tanpa pemanggangan yang bentuk
pori-porinya belum sempurna. Jelas disini
peran iuas permukaan pelet berpengaruh
pada reaksi khlorinask Semakin luas maka
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bidang kontak antara pelet dengan gas
klor semakin baik. Disamping hal tersebut,
adanya pemanggangan atom C yang berasai
dari kokas sudah mengalami difusi ke dalam
logam Zr membentuk ZrC[2].

Menurut E. KRECH[21 yang mengacu
pada proses Kroll, ZrO2 dapat terurai dengan
menambahkan unsur halogen dan karbon
pada suhu sekitar 1000 °C dalam kondisi
inert. Campuran antara karbon dengan ZrO2

harus dipanaskan terlebih dahulu sampai
terjadi reaksi reduksi oleh karbon sebelum
unsur halogen yang ditambahkan bereaksi.
ini sangat beralasan karena unsur halogen,
F, Cl, Br dan I, hanya bereaksi dengan ZrC.
Reaksi metoda karbon-klor yang berlangsung
pada rentang suhu 300°C - 900° C dapat
dituliskan berdasar persamaan reaksi berikut:

% ZrO2(p) + C(p) + CI2(g) -> 1/2 ZrCL, (g) + CO(g) (1)
Vz ZrO2(p) + CO(p) + CI2(g) -> 1/a ZrCL (g) + CO2(g) (2)
1/a ZrO2(p) + 1/2 C (p) + CI2(g) -» 1/2 ZrCU (g) + 1/2 CO2(g) (3)

TATA KERJA

A. Bahan:
1. SerbukZrO2.
2. Kokas.

. 3. Sukrosa.
4. Air bebas mineral.

B. Alat:
1. Alat pembuat pelet, alat uji tekan.
2. Tungku panggang.
3. Mikroskop optik, Spektrofotometri XRF.
4. Khlorinator.

C. Metoda Penelitian.

Tahapan penelitian pengaruh
penambahan kokas terhadap efesiensi
khlorinasi pelet ZrO2 sesuai dengan diagram
alir penelitian pada Gambar 1 :

Serbuk
ZrO2

KOKAS

9,75 gram

^

10,5 gram 11 gram

Pencampur.
4

Sukrosa
3,25 gram

Pembuatan pelet, 0:9-10 mm
C2, C3, C4

Pemanggangan
100 °C, f(t)

Mikrostruktur Uji tekan Uji luas permukaan Khlorinasi
900 °C, 20'

Analisis Zr
( Spec , X-Ray F)

Kesimpulan Data dan
Analisis

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
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Zirkon dioksida, sukrosa dan kokas
digerus secara terpisah untuk menghaluskan
serbuk sebagai umpan pembuatan pelet.
Serbuk tersebut kemudian diayak hingga
ukuran butir mencapai harga minimum, untuk
ZrO2 lolos ayakan 0,09 mm, kokas lolos
ayakan 0,063 mm dan sukrosa lolos ayakah
0,106 mm. Serbuk tersebut dicampur dengan
komposisi yang telah ditetapkan sesuai
dengan diagram alir penelitian pada
Gambar 1. Serbuk yang tidak lolos kemudian
digerus lagi sehingga serbuk yang halus
dengan ukuran-ukuran tersebut diatas cukup
banyak. Sampel mempunyai tiga variasi yaitu
C2 dengan kokas 9,75 gram, C3 dengan
kokas 10,5 g dan C4 dengan kokas 11 g.
Masing-masing variasi ditambah dengan
sukrosa 3,25 gram dan dicampur sampai
homogen setelah campuran ditambah
dengan ZrO2 seberat 100 gram dikurangi
berat masing masing variasi kokas. Serbuk
campuran dimasukkan dalam aiat pelletizing
pan dengan waktu dan kecepatan putar pan
tertentu, hasil keluarannya berupa pelet
dengan ukuran 9 - 1 0 mm. Pelet dengan
masing-masing variasi kemudian di
panggang pada suhu 100 °C dan waktu
penahanan suhu pemanggangan bervariasi
selama 10, 15 dan 20 menit. Pelet hasil
pemanggangan diukur luas permukaannya,
diuji nilai tekannya, dan diidentifikasi
mikrostrukturnya. Preparasi spesimen untuk

identifikasi mikrostruktur dengan cara
memoulding pelet tersebut, kemudian setelah
moulding mengeras spesimen tersebut
dipoles. Pemolesan dilakukan dengan kertas
abrasif SiC. Pelet ZrO2 hasil pemanggangan
kemudian dikhlorinasi untuk menghasilkan
ZrCI4. Analisis kandungan Zr pada umpan
dan hasil proses khlorinasi dianalisis dengan
aiat spektrofotometri pendar sinar X.

HASIL DAN BAHASAN

1. Nilai Uji Tekan

Kekuatan tekan pelet adalah suatu nilai
besaran yang menunjukkan kemampuan
pelet menerima beban sebelum pecah dan
hancur. Besaran yang didapat adalah
kg/pelet dengan sampe! pengujian pelet yang
berukuran 10 mm. Penyusun pelet terdiri dari
ZrO2, kokas dan sukrosa dan kemungkinan
adanya air yang masih tertinggal dalam pelet
tersebut.

Pada penelitian ini dilakukan
pemanggangan pada suhu tetap yaitu
100 °C sedangkan waktu pemanggangan
divariasikan dari 10 menit, 15 menit dan
20 menit. Data hasil penelitian tertera pada
Tabel 1. Data tersebut dapat digrafikkan
dan ini tertera pada Gambar 2.

Tabel 1: Pengaruh penambahan kokas dan waktu pemanggangan pada suhu 100 °C terhadap
nilai uji tekan.

No.

1.
2.
3.

Waktu pemanggangan
(menit)

10
15
20

Nilai uji tekan kq/pelet)
C2

kokas: 9,75 gram
4
4
4

C3
Kokas : 10,5 gram

5
5,6
4,8

C4
kokas: 11 gram

8
10
8

Diameter pelet : 10 mm.

10.5

Penambahan kokas (gram)

Gambar 2 . Pengaruh penambahan kokas (gram) dan waktu pemanggangan pada
suhu 100 °C terhadap nilai uji tekan.
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Dari data hasil penelitian
menunjukkan bahwa penambahan kokas
yang makin banyak memberikan nilai uji
tekan yang makin besar. Hal ini disebabkan
ikatan antar partikel pada setiap pelet yang
terdiri dari partikel ZrO2 dan partikel kokas
makin kuat. Atom C yang berasal dari kokas
pada suhu panggang 100°Ctelah berdifusi
ke dalam ZrO2 membentuk ZrC.
Pembentukan ZrC dapat dilihat dengan
mikroskop optik dimana pada gambar
mikroskop optik tersebut berbentuk partikel
campuran.

Kajian tentang waktu panggang
terhadap nilai uji tekan dapat dicermati satu
persatu untuk setiap besarnya penambahan
kokas. Pada penambahan kokas 9,75 gram
nilai uji tekan pelet tidak berpengaruh.
Demikian juga halnya dengan penambahan
kokas sebanyak 10,5 gram dapat dikatakan
tidak berpengaruh.Tetapi pada penambahan
kokas 11 gram terjadi perubahan nilai uji
tekan dari 8 kg/pelet menjadi 10 kg/pelet dan

kembali menjadi 8 kg/pelet. Perubahan
harga uji tekan menjadi 10 kg/pelet dari
8 kg/pelet dikarenakan ikatan antar partikel
ZrO2 dan kokas makin banyak dibandingkan
dengan penambahan < 11 gram. Disisi
lain penambahan kokas 11 gram dengan
waktu panggang 20 menit nilai uji tekannya
menurun ini dikarenakan adanya pori-pori
yang terbentuk. Data luas muka pelet dapat
mendukung dugaan adanya pori-pori
tersebut. Luas muka peiet dengan penam-
bahan kokas 11 gram yang belum di-
panggang <5,73 m2/g , luas muka pelet
dipanggang 100 °C, waktu 20 menit berubah
menjadi 5,73 + 0,26 m2/g yang diukur
dengan surface areameter.

2. Mikrostruktur.

Gambar 3 merupakan hasil foto mikroskop
optik dari pelet campuran ZrO2, sukrosa dan
kokas dengan berbagai variasi hasil
pemanggangan pada suhu 100 °C dan waktu
panggang 20 menit.

sukrosa
C-2

pori-pori ZrO2 partikel campuran:
(ZrC*, ZrO2, C)

ZrO2

;okas

C-3
lebih akurat bila dideteksi dengan EDAX.

C-4

Gambar 3. Gambar struktur mikro pelet campuran ZrO2 =87 gram, sukrosa 3,25 gram dan kokas
dengan berbagai variasi (C-2 = 9,75 gram; C-3 = 10,5 gram dan C-4 = 11 gram) .
Pelet hasil pemanggangan 100 °C, waktu pemanggangan 20 menit. Hasil foto
mikroskop optik, perbesaran 200 X.
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Penambahan kokas ke dalam pelet
ZrO2jenis C2, C3 dan C4 sebetulnya tidak
terlalu banyak perbedaannya tetapi ternyata
dari hasil identifikasi mikrostruktur cukup
menarik untuk dikaji. Gambar 3 untuk jenis
C2 terlihat bahwa kokas tidak tersebar
merata dibandingkan dengan Gambar 3
untuk C3 dan C4. Perlu diingat disini bahwa
reaksi antara C dengan Zr tidak sempurna
karena terjadi pada suhu rendah dan diduga
karena difusi yang banyak mengontrol. Pada
Gambar 3, C3 kokas masih banyak terpisah
dengan ZrO2, sedangkan jenis C4 me-
nunjukkan bahwa kokas tersebar merata
dan terlihat jelas ada bagian yang
merupakan gambar campuran kokas dan
ZrO2. Hal ini disebabkan karena pertama
jumlah kokas yang berbeda, kedua untuk
kokas yang iebih banyak maka pada saat
pemanggangan pergerakan atom-atom
karbon sebagai atom asing mengakibatkan
difusi lebih besar dibandingkan dengan
penambahan kokas yang lebih sedikit.
Akibat dari hal tersebut maka bintik-bintik
hitam yang dimungkinkan merupakan kokas
sebagian besar telah bercampur dengan
ZrO2.

Gambar mikrostruktur pelet ZrO2 yang
telah dipanggang tidak jelas menunjukkan
adanya pori-pori yang terbentuk. Ini karena
perbesaran gambar kurang besar tetapi
dengan data luas permukaan yang tertera
pada bab IV. 1. maka dapat difahami bahwa
pelet jenis C4 lebih baik daripada jenis pelet
C2 dan C3.

Kajian mengenai sisa sukrosa dari
mikrostruktur Gambar 3 menunjukkan
bahwa sisa sukrosa pada pelet jenis C4
hampir tidak ada dibandingkan dengan pelet
jenis C2 dan C3. Sukrosa pada permulaan
pembuatan pelet sebagian larut dalam air,
bila tersisa maka sukrosa lebih mudah

tercampur dalam kokas dibandingkan dalam
ZrO2. Adanya komposisi kokas yang lebih
banyak maka dengan sendirinya sisa
sukrosa pada pelet jenis C4 tidak ada atau
tidak terdeteksi pada gambar mikrostruktur.
Tercampurnya semua komposisi yang
berada dalam pelet akan menaikan hasil
khlorinasi.

2. Kandungan ZrCI4 Hasil Khlorinasi

Tabel 2 merupakan data hasil proses
khlorinasi untuk pelet pada jenis C2.C3 dan
C4 hasil pemanggangan suhu 100 °C dan
waktu 20 menit. Proses khlorinasi pelet
dilakukan pada suhu 900 °C dengan waktu
penahanan suhu puncak selama 20 menit.

Dari Tabel 2 dapat dikatakan bahwa
hasil khlorinasi untuk pelet dengan
penambahan kokas rendah maka
kandungan Zr dalam hasil ZrCl4 relatif
sedikit. Penambahan kokas seberat 10,5
gram (C3) dan 11 gram (C4) kadar Zr dalam
hasil ZrCI4 hampir sama yaitu 33,31 % dan
32,1 % ( harga rata rata dari (C4)i, (C4)2

dan (C4)3). Tinjauan secara stoikiometri
untuk kokas sebanyak 9,75 gram, 10,5 gram
dan 11 gram sudah cukup berlebihan untuk
kandungan ZrO2 87 gram atau 87 % berat
keseluruhan pelet mentah sehingga hasil
ZrCI4 .yang ternyata ada - perbedaan
sehingga tidak dapat dikaji dari basis
stoikiometri ini. Perbedaan tersebut dapat
dikaji dari gambar mikrostruktur pada
Gambar 3. Gambar struktur mikro C2 tidak
begitu baik sebaran kokasnya dibandingkan
dengan C3 dan C4 jadi jelas bila kandungan
Zr dalam ZrCI4 yang dihasilkan masih relatif
sedikit. Pelet jenis C3 dan C4 dari gambar
mikrostrukturnya jenis C3 tidak lebih baik
dibandingkan dengan gambar mikrostruktur
pelet jenis C4 tetapi ternyata hasil

Tabel 2 . Data hasil khlorinasi pelet campuran ZrO2, kokas dan sukrosa pada
suhu khlorinasi = 900 °C, waktu penahanan = 20 menit.

No

. 1.(C2)
2.(C3)
3.(04),
4.(C4)2

5.(C4)3

berat-awal
pelet (gram)

2,63
4,0472
4,561
4,594
2,886

kadar
Zr

(gram)
0,456
2,007
1,54
2, 13
0,99

berat-hasil
khlorinasi,

ZrC!4, (gram)
0,456
4,762
4,113
5,6376
2,35

kadar Zr
dim ZrCL,

(gram)
0,129
1,586
1,233
1,768
0,822

kadar Zr
dalam ZrCI4

(%)
28,21
33,31
29,97
31,36
34,98

Efisiensi
khlorinasi

(%)
28.29
79.02
80.06
83.00
83,03

Keterangan : Pelet campuran hasil pemanggangan pada suhu = 100 °C dan selama 20 menit.
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khlorinasi relatif sama. Ini dapat dimengerti
bahwa kandungan C dalam kokas sudah
cukup waktu untuk berdifusi dan bereaksi
membentuk ZrC. Senyawa ZrC ini yang
kemudian bereaksi dengan gas Cl2
membentuk senyawa ZrCI4.

SIMPULAN

Pada penelitian pengaruh penambahan
kokas dan waktu pemanggangan terhadap
efisiensi khlorinasi pelet ZrO2 dapat
disimpuikan sebagai berikut:
1. Penambahan kokas pada kisar

penelitian (9,75 gram, 10,5. gram dan
11 gram) sudah cukup melebihi dasar
stoichiometri tetapi temyata makin
banyak penambahannya makin mem-
berikan hasil Zr dalam ZrCI4 hasil
khlorinasi makin tinggi karena pengaruh
kecepatan berdifusi atom atom asing
dalam pelet baik pada saat pe-
manggangan. Penambahan kokas yang
paling baik dalam penelitian ini adalah
sebanyak 11 gram dengan efisiensi
khlorinasi 82,16 %..

2. Pemanggangan yang berpengaruh
pada pengkasaran pori-pori yang
dinyatakan dengan data luas per-
mukaan, dan kekerasan pelet karena
adanya difusi atom asing C ternyata
pada waktu pemanggangan 20 menit
untuk suhu panggang 100 °C mem-
berikan nilai uji tekan pelet 8 kg/pelet
dengan diameter pelet rata-rata 10 mm
dan efisiensi proses khlorinasi1 paling
baik adalah 82,16%.
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TANYA JAWAB

Budi Briyatmoko
« Pada kondisi waktu pemanggangan 20

menit diperoleh efisiensi akhir sekitar
82%. Di lain pihak pengaruh waktu
panggang tersebut terhadap hasil uji
impak belum optimum. Bagaimana
apabila rentang waktu pemanggangan
diperlebar lebih dari 20 menit ?

Tunjung Indrati Y.
» Apabila waktu panggang terlalu lama

binder sukrosa akan menguap sehingga
daya ikat berkurang. Saran diterima. -

Supardjo
o Kenapa ZrO2 tidak secara langsung

direaksikan dengan khlor, tetapi meialui
penambahan kokas dan peletisasi
terlebih dahulu ?

• Sebaiknya analisis ZrOCI juga dilakukan
dengan alat lain agar datanya lebih
akurat.

Tunjung Indrati Y.
• Penambahan kokas berfungsi

membentuk ZrC. Hal ini disebabkan
ZrO2 tidak dapat secara langsung
bereaksi dengan gas khlor. Penggunaan
peletisasi dimaksudkan agar kehilangan
umpan yang berbentuk pelet lebih
sedikit dibandingkan dengan umpan
yang berbentuk serbuk ZrO2. Serbuk
ZrO2 dalam penelitian ini berukuran
sangat halus.

« Saran diterima.
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Tatang Mulyana Tunjung Indrati Y.
• Setelah proses khlorinasi ZrO2, produk

o Apakah dengan metode ini dapat ZrCI4 mengalami proses distilasi dan
dihasilkan logam ingot Zr dengan purifikasi. Kemurnian Zr yang diperoleh
kemurnian cukup tinggi atau masih ± 99% dan masih lebih rendah dari yang
diperlukan proses berikutnya ? . dipersyaratkan yaitu 99,9%.
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