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PENGARUH W AKTU DAN LAJU ALIR GAS INERT TERHADAP
KUALITAS PRODUK PROSES SINTESIS MATRIX GRAFIT
P ADA T AHAP PEMANGGANGAN

Imam Dahronit Dwi Herwidhit Kasilani N S
Puslitbang Tekn%gi Maju -BATAN, JI. Babarsari Kotak Pas 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PENGARUH WAKTU DAN LAJU AL/R GAS INERT TERHADAP KUAL/TAS PRODUK
PROSES SINTESIS MA TRIX GRAFIT PADA TAHAP PEMANGGANGAN. Telah dilakukan
pene/itian sintesis bahan matrix grafit pada tahap pemanggangan [baking], dengan
mengutamakan penene/tian pengaruh variabe/ waktu dan kecepatan gas inert. Dari hasi/
pengamatan pengaruh waktu pemanggangan antara 5 menit sampai dengan 55 menit dan
dengan memvariasi kecepatan stir gas argon antara 0,30 Vmenit hingga 3,60 //menit,
memberikan hasi/ produk bahan matrix yang berbeda. Optimasi waktu operasi den kecepatan
a/iran gas argon menunjukkan bahwa waktu pemanggangan se/ama 30 menit dengan
kecepatan a/iran gas argon sebesar 2, 10 //menit ada/ah memberikan produk matrix grafit yang
terbaik, dengan ni/ai kekerasan sebesar..t 11 kg/mm2, gaya kuat tekan 1800 Newton.

ABSTRACT

THE ENFLUENCES OF TIME AND VELOCITY OF INERT GAS ON THE QUALITY OF THE
PROCESSING PRODUCT OF GRAPHITE MA TRIX ON THE BAKING STEP. The research of.
the sintesis of matrix graphite on the step of baking process was conducted, by focusing on the
enfluence of time and velocity variables of the inert gas. The investigation on baking times
ranging from 5 minutes to 55 minutes and by varying the velocity of inert gas from 0.30 I
/minutes to 3.60 I/minutes, resulted the product of different matrix. Optimatizing at the time of
operation and the flow rate of argon gas indicated that the baking time for 30 minutes and by
the flow rate of argon gas of 2.60 1/ minute resulted best matrix graphite that has a hardness
value of 11 kg / mm2 of hardness and the ductility of 1800 Newton.

PENDAHULUAN

P roses pembuatan matrix grafit sebagai salah satu
penyusun clemen bahan bakar reaktor nuklir

suhu tinggi, pad a dasamya adalah mirip dengan
pembuatan bahan moderator maupun reflektor<I>.

Bahan tersebut biasa dibuat mirip dengan
pembuatan bahan grafit buatan (artificial graphite)
yang menggunakan cara "treatment" suhu. Masalah

yang utama dari bahan matrix grafit disamping
memiliki kesamaan sifat yang mirip dengan bahan
moderator/reflekttor, maka ia harus memiliki kuat

patah mekanik (mechanical chrushing strength)
minimal 200 kg/cm2, mempunyai ketahanan
terhadap efek radiasi, mempunyai sifat ketahanan
konduktivitas pada suhu tinggi dan mudah
difabrikasj<2>. Oleh karena itu dalam usaha
memenuhi persyaratan tersebut pada penelitian ini
akan dimulai dengan peningkatan kualitas dari
bahan dasar matrix grafit dari produk pad a setiap
tahapan proses sintesisnya. Oari tahapan yang telah

banyak dipelajari yaitu dimulai dari tahapan
pcnghancuran bahan dasar, pengayaan,
pencampuran komponen penyusun matrix grafit,

pencetakan, pemanggangan, impregnasi, grafitisasi
clan fabrikasi bahan matrix (2.3).

Dari masing- masing tahapan yang paling
urgen adalah tahapan pemanggangan [baking],
grafitisasi impregnasi clan fabrikasi bahan bakar.
Menurut para pakar pada tahapan tersebut terjadi
perubahan yang meliputi aspek kimia, fisika clan
metalurgi. Karena pada tahapan pemanggangan,
grafitisasi, impregnasi, menurut Vohler dkk (2)

terjadi perubahan rase yaitu berupa penguapan
bahan volatil yang me-nyebabkan perubahan
densitas, luas muka rang berarti menyangkut fisika.
Menurut Yatteman(4 dan Van Vlack (5) dari aspek

kimia di dalam peristiwa tersebut terjadi pula
perubahan ikatan an tara atom karbon yang terbentuk
dari struktur yang tidak teratur menjadi struktur
yang lebih teratur (rombohedral). Dan akibat
perubahan struktur yang lebih teratur terse but
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menyebabkan perubahan sifat konduktvitasnya yang
lebih baik. Oleh karena itu pacta penelitian ini akan
dilakukan penajaman pacta pengamatan substansi
variabel yang dimulai dari tahapan pemanggangan,
grafitisasi, impregnasi dan fabrikasi. Menurut
Eatherly WP, dkk. (3) substansi variabel lain seperti

ukuran butir daTi komponen penyusun bahan bakar
reaktor suhu tinggi memang perlu dipelajari seperti
komponen campuran bahan fissillainnya yang lazim
digunakan yaitu pacta tahap fabrikasinya. Pacta tahap
pemanggangan ini pengaruh waktu pemanggangan
dan kecepatan aliran gas inert menjadikan obyek
pengamatan karena menurut pendapat penulis duB
hal tersebut berpengaruh pada efisiensi proses
pemanggangan dan akhimya akan berdampak pada
sifat mekanis, fisis dan elektriknya.

detik. Ukuran cetakan panjang 1,4 cm dan
diameter 1,9 cm.

c. Timbang berat sam pel dan diukur harga
tahanan listrik dan sifat phisik lainnya

d. Ketiga puluh sam pel tersebut dibagi menjadi
10 Kelompok yang masing-masing terdiri dari
3 buah sampel. Selanjutnya masing- masing
diberi kode berturut -turut G-I, G-2, G-3, G-
4, G-5, G-6, G-7, G-8, G-9 dan G-IO.

b. Pengamatan Pengaruh \vaktu operasi
a. Siapkan sampel G-l dan letakkan ke dalam

sarangan tempat sam pel dan dimasukkan ke

pemanasltungku pemanas.
b. Setelah siap dalam arti sudah tidak acta

kebocoran, hidupkan pemanas dan setelah
suhu mencapai 2000 C, alirkan gas argon pad a
kecepatan 0,3 I/menit.

c. Setelah suhu mencapai 9000 C catat w'4ktunya
dan dihentikan setelah waktu berjalan 5
menit.

d. Setelah suhu pemanas di bawah suhu 2000C
aliran gas argon dihentikan

e. Dan setelah dingin sam pel diambil, dan
diukur perubahan berat, sifat mekanik dan
sifat tahanan listriknya.

f. Pekerjaan diatas diulang untuk sam pel G-2
dan lainnya, tetapi waktu operasi dibuat beda
berturut -turut 15 men it, 25 men it, 35 menit
dan 55 men it

c. Pengamatan pengaruh kccepatan gas
a. Siapkan sam pel G-6 dan diletakkan ke dalam

sarangan tempat sampel masukkan ke dalam

pemanas.
b. Setelah siap dalam arti tidak acta kebocoran,

pemanas dihidupkan sampai suhu mencapai
2000C dan pacta saat itu gas argon dialirkan
dengan kecepatan tetap sebesar 0,30 I/menit.

c. Ketika suhu mencapai 900 °c maka waktu
operasi mulai dicatat dan dimatikan setelah
waktu 35 menit.

d. Setelah suhu pemanas di bawah 2000 C.. aliran
gas argon dihentikan.

e. Setelah suhu kamar, sampel diambil dan
diukur perubahan phisik, sifat mekanik, sifat
elektrik dan sifat mikro struktur yang lain.

f. Pekerjaan diatas diulang untuk sam pel G- 7,
G-8, G-9 dan G-IO, tetapi dengan kecepatan
berbeda yaitu berturut-turut 1,7; 2,1; 2,8 dan
3,6 I/menit

TATA KERJA

Bahan
Calcine cokes, Tar pitch, gas argon,

Peralatan
Blender (penghancur), ayakan, cawan

porselin, pencetak pelet, unit pernanas (furnace)
seperti terlihat pada skerna Garnbar 1.
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Gambar 1. Skema alat pemanggangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedure kerja

a. Pembuatan sam pel grant
a. Dibuat 30 sampel campuran bahan dasar

grafit masing-masing seberat 6 gram dengan
komposisi 32 % Tarpitch [TP] dan 68 %
cokes [CC]. Pad a tahap pencampuran
dilakukan selama 20 menit, kemudian
diteruskan pemanasan sarnpai berupa pasta.

b. Kemudian dilakukan pencetakan dengan alat
hidraulic press, gaya tekan 60 k N selama 60

Dari hasil pengamatan sebagaimana yang
telah diungkapkan di atas, diperoleh data yang dapat
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kekerasan yang tertinggi. Dari data menunjukkan
kekerasan bahan akan mempunyai nilai tertinggi.
setelah operasi be1alan 25 menit ke atas. Menurut
Vohler Otto dkk.(2, menyatakan bahwa setelah 25
menit akumulasi energi panas menyebabkan
berubahnya struktur ikatan atom karbon dari kondisi
tak teratur menjadi lebih teratur (struktur
turbostratik). Sedangkan dampak laju alir gas inert
tidak memberikan dampak yang berarti pad a harga
kekerasan sebab faktor suhu adalah yang paling
dominan pada proses ini. Pengaruh laju alir gas
menurunkan sifat kuat tekan (compressive strength)
dari bahan clan sangat kontradiktif dengan pengaruh
waktu operasi yang semakin lama waktu operasi
pemanggangan semakin menambah kekuatan bahan.
Hal ini menurut penulis disebabkan oleh akibat
banyaknya bahan volatil yang menguap seiring

dilihat pada Tabel I dan Tabel 2. Dari data tersebut
dapat dikaji fenomena yang muncul yaitu :

Pengaruh waktu operasi dan laju alir gas
inert terhadap harga densitas bahan menunjukkan
dampak yang sarna yaitu kecenderungan dari harga

densitasnya yang mengalami penurunan, namun
kelihatan pengaruh laju alir lebih dominan
dibandingkan akibat efek waktu operasi. Hal ini
dapat difahami karena perpindahan panas yang
disebabkan oleh variabel waktu operasi hanya
berdampak perpindahan panas secara konduksi saja.
Sedangkan pengaruh laju alir gas inert disamping
efek koduksi juga terjadi perpindahan panas secara
konveksi. Akibatnya material yang volatil dari
penyusun bahan yang berada jauh di dalam bodi
bahan dapat mengalami perubahan harga densitas
secara lebih drastis.

Tabel Data pengamatan variabe! kecepatan alir gas argon pada proses sintesis bahan matrik grafit tahap
pemanggangan [suhu : 9000 c, waktu : 30 menitJ

KondiI
densitas

p/c_m~

Ko_llQisi akhir setel~oemanaganaaIY-

! 

Laju gas I

Argon (lImn!)
! densilas

g/cm3
I 1,31! 

1,28 I

1,19 !
1,18i 
1,17 ,

I

tahanan
Ohm-cm

Kekerasan
kp/m2

kuat tekar,
Newton

Kode

1350
1350
1350
1350
1350

2,42
2,22
1,82
1,82
1,61

11,20
11,66
10,57
11,80
11,fO

-G-6-- 0,30-11,44 146:89-1-<-4- 1 I 2100 -\1
G-7 1,70 1,32 53,76 <4 2100 f
G-8 2,10 1,49 58,69

I < 4 I 1800 "

G-9 2,80 1,39 I 53.57 <4 I 1800 1..
G-10 3,60 1,38 42.57- -<4 -J!!QO I

Tabcl 2. Data pengamatan variabel waktu operasi pada proses sintesis matrik grafit tahap pemanggangan

[suhu operasi : 900 c, kecepatan alir: 2,10 Vmenit J

pengaruh waktu operasi dan laju alir gas
argon terhadap tahanan listrik bahan matrix

menunjukkan dampak yang sarna pula yaitu terjadi
penurunan harga tahanannya, dan dalam hal ini
pengaruh waktu justru lebih dominan. Hal ini dapat
difahami karena seperti apa yang telah diungkapkan
olch para pakar metalurgi bahan bahwa penurunan
harga tahanan listrik dari suatu bahan itu

memberikan indikasi bahwa bahan tersebut semakin
bersifat konduktotS). Waktu operasi memberikan

suatu andil dalam mengakumulasi energi panas yang
memyebabkan perubahan struktur ikatan antara
atom karbon. Oleh karena itu semakin lama waktu
operasi akan lebih dominan dalam andil perubahan
penurunan tahan listrik bahan. Sedangkan pengaruh
variabel waktu dan laju alir terhadap sifat kekerasan

bahan punya dampak berbeda. Waktu operasi
diperlukan waktu yang minimal untuk memperoleh

dengan semakin bertambahnya laju alir gas inert,
sehingga diperlukan kondisi yang optimum.

2250 Kuat oatah, N

2000

1750

1500

1250

1000
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Gambar 3. Hubungan waktu pemanggangan
terhadap perubahan kuat patah bahan

Dari Gambar 2 clan Gambar 3 yang
menggambarkan hubungan an tara harga kuat patah
bahan clan variabel waktu clan laju alir gas argon,
dapat diketahui harga waktu optimum adalah 30
menit dan laju alir adalah 2, I 0 I/menit.
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KESIMPULAN

TANYA JAWAB
Waktu pemanggangan sangat berpengaruh

terhadap kualitas kekerasan dan kuat patah bahan.
Kurangnya waktu pemanggangan menurunkan
kekerasan dan kuat patah bahan matrik. Sedangkan
kecepatan gas inert tidak mempengaruhi kekerasan
bahan matrik, tetapi sihu yang lebih dominan.

Semakin lama waktu opel;asi serta semakin
bertambahnya kecepatan alir gas inert pacta proses
pemanggangan menaikkan sifat konduktivitas
bahan.

Semakin lama waktu operasi serta semakin
bertambahnya kecepatan aliran gas inert pada proses
pemanggangan menurunkan harga densitas bahan
matrik..

Waktu yang optimum untuk operasi
pemanggangan adalah 30 menit dengan kecepatan
aliran gas 2,10 Vmenit dengan suhu operasi 900 °c
memberikan harga kekerasan sebesar :t 11 kg/mm2

dan kuat patah:t 1800 Newton.

UCAP AN TERIMAKASIH

Dengan selesainya' penelitian ini. penulis
mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak
Sudaryadi yang telah banyak membantu
menyelesaikan penelitian ini.

M.V. Purwani
~ Selain persyaratan secara fisis harus dipenuhi,

apakah ada persyaratan secara kimia yang harus
dipenuhi untuk matrix yang baik ? Dan apakah
karakterisasi kimia ini sudah dilakukan, "

Iman Dahroni
-!;- Memang ada persyaratan dari sifat kimia.

yaitu bahan matrix tersebut harus
mempunyai kandungan boron yang rendah

«6 ppm) sehingga sangat berpengaruh
terhadap penghematan netron (boron
cenderung menyerap netron),

-!;- Belum dilakukan,

Tunjung
>- Fenomena apa yang terjadi ketika laju alir ?

Kuat patahnya menurun dibahan matrix,
>- Bagaimana hasil yang dalam kondisi atmosferis

?

Imam Dahroni
-!;- Fenomena terjadinya penurunan kuat patah.

menurut penulis adalah dampak dari
bertambahnya laju alir gas argon
menyebabkan semakin banyak berkurangnya
bahan volatil dibagian bodi bahan matrix,
hal ini yang menyebabkan penurunan kuat
patah, karena bagian bodi bahan yang
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pandang teori perpindahan panas, yaitu
akibat pengaruh waktu operasi, semakin
lama waktu operasi akan menyebabkan
akumulasi energi yang sangat berpengaruh
terhadap proses perubahan struktur ikatan
karbon menjadi struktur yang lebih teratur
(turbostatik). Berbeda dengan pengaruh
beda alir gas, yang tidak dominan. Dapat
dilihat dari besarnya kekerasan yang relatif
tetap.

hi/ang, pendukung penurunan kuat patah
tersebut.

-<>- Be/um di/akukan uji do/am kondisi yang
soma.

Dwiretnanl S.
)- Pad a variasi waktu perubahan kekerasan cukup

drastis, bagaimana penjelasannya ?

Imam Dahronl
-<>- Pengaruh waktu operasi ke/ekatan /ebih

drastis dari pada /aju a/ir. Dalam hat ini
menurllt penulis dapat melljelaskan dari sisi

Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
P3TM-BATAN Yogyakarta, 25 -26 Juri 2000




