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PENGARUH KATALISATOR TERHADAP VARIABEL PROSES:
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ABSTRAK

PENGARUH KATALISATOR TERHADAP VARIABEL PROSES:PENEL/TIAN PELAPISAN
SIL/KON KARBIDA. Telah dilakukan penelitian pelapisan SiC dengan cara CVD,menggunakan
reaktor fluidisasi terbuat dati gelas kuarsa yang dilengkapi dengan pengukur suhu, pemanas
dan pengukur kecepatan gas. SiC di-lapiskan dengan cara pirolisis bahan pelapis
menggunakan hidrogen berlebihan, dengan katalisator (ero karbonil. Pelapisan dilaksanakan
suhu 8000 C-1000o C dan perbandingan (ero karbonil- etil triklorosi/an 0,5%, 1% dan 1,5%:
Pada kisaran variabel yang dipelajari, pengaruh suhu menunjukkan bahwa makin tinggi suhu,
kecepatan pelapisan makin besar, sedangkan kenaikan perbandingan (ero karbonil- triklorosilan

juga akan menaikkan kecepatall PQlapisan.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF A CATALYST ON VARIABLES OF PROCESS: RESEARCH ON
COA TING OF SILICON CARBIDE. It was conducted the research on the coating of SiC by
CVD method, using fluidized reactor of quarts glass equipped with temperature measurement,
heater and flow meter. The coating material were deposited by pyrolysis of ethyl trichlorosilane
in an excess of hydrogen wilh catalyst ferro carbonyl. Coating deposited at temperature from
BOoD C -100if C and the ratio of ferro carbonyl to ethyl trichlorosilane were 0.5%. 1 % dan 1.5%.
Within the range of variable studied the effect of temperature showed that the temperature
increases the coating rate, whereas increases the ratio of ferro carbonyl- ethyl trichlorosilane

increases the coating rate.

PENDAHULUAN

S ilikon karbida dianggap sebagai salah satu calon
bahan struktur untuk reaktor fusi, karena

aktivitasnya rendah pacta irradiasi dengan
menggunakan energi neutron yang tinggi dan punya
stabilitas mekanis dan term is yang tinggi.(I,2,3), SiC
pada dasarnya merupakan bahan yang getas, karena
itu komposit SiC diperkuat dengan karbon. SiC
digunakan sebagai salah satu pelapis pacta partikel
elemen bakar bentuk bola (kernel fuel elemen).
Partikel bahan bakar berlapis digunakan dalam

reaktor suhu tinggi yang menggunakan pendingin
gas. Elemen bakar ini berbentuk bola yang berisi

campuran homogen partikel berlapis yang
merupakan butiran bahan bakar yang disebut kernel,
dari oksida maupun karbida. Bahan bakar kernel

masing-masing dilapis dengan beberapa lapisan
pirolitik karbon (PyC) dan silika karbida. Tujuan
pelapisan ini adalah untuk menahan hasil-hasil
fisi(2,3,4 ) Hingga saat ini untuk pemakaian dalam

industri non nuklir, penggunaan SiC juga bervariasi,
SiC banyak digunakan sebagai komponen tungku

pemanas, plat-plat alas pembakaran clan juga
digunakan sebagai elemen pemanas, pelapis anti
korosif, sebagai resistansi panas pada bagian-bagian
mesin juga sebagai bahan semi konduktor, pada
aplikasi kehidupan sehari-hari SiC juga digunakan
sebagai serbuk amplas/abrasive(4,S). '.

Salah satu cara pelapisan SiC dilakukan
dengan cara Chemical Vapour Deposition (CVD),
menggunakan beberapa jenis bahan pelapis. Bahan
pelapis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
etil triklorosilan. Pelapisan secara CVD ini
dilakukan didalam reaktor fluidisasi. Reaksi yang

teljadi pada proses pirolisis dengan menggunakan
etil triklorosilan (ETS) adalah sebagai berikur4.S)

C2HsCbSi + H2~ SiC+ CH4+3HCI (1)

Untuk mencapai stabilitas mekanis clan

tennis yang tinggi,dalam proses pelapisan, perlu
dicari kondisi optimum proses meliputi waktu, jenis
pelapis, kecepatan gas, suhu dan katalisator. Waktu
jelas berpengaruh karena makin lama waktu reaksi

makin sempurna, jenis pelapis juga berpengaruh
pad a sifat lapisan, kecepatan gas sangat berpengaruh
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karena reaksi terjadi pad a rase gas, suhu

berpengaruh pada proses peJapisan karena proses
pelapisan terjadi pad a suhu tinggi, sedangkan
katalisator berpengaruh pad a pirolisis sehingga juga

berpengaruh pada materi untuk pelapisannya.
Katalisator akan mengaktitkan zat-zat pereaksi.
Pada penelitian ini kernel disimulasi dengan butiran
grafit, sedangkan peubah yang diteJiti adaJah suhu
dan perbandingan katalisator-bahan pelapis. Suhu

tertinggi yang digunakan adalah 1000 °c, yang
merupakan suhu tertinggi yang dapat dicapai oleh
pemanas yang digunakan. Dalam penelitian ini
kataJisator yang digunakan adalah fero karbonil.
Untuk menghitung kecepatan pelapisan digunakan
rumus(7)

b. Rangkaian alat dipasang kemudian dicek

kebocorannya.
c. Pemanas dijalankan sambil reaktor dialiridengan

gas He sampai mencapai suhu tertentu, barn
larutan pelapis dialirkan dalam bentuk gas.

d. Selanjutnya dilakukan pirolisis disertai katalis
fero karbonil bersama -sarna pelapisan sesuai
dengan waktu dan variabel yang diinginkan.

e. Bila proses telah selesai, aliran gas pelapis

dihentikan, tetapi aliran gas He dilanjutkan
selama 10 menit.

f. Bila suhu reaktor telah dingin, reaktor -dibuka,
basil proses diambil dan dianalisis

HASIL DAN PEMBAHASANteballapisan
waktu pelpisan

Kecepatan pelapisan = (2)

Hnsil-hasil yang diperoleh dalam penelitian
ini dapat dilihat dalam Gambar 2 clan Gambar 3.
Gambar 2 adalah basil penelitian dengan
menggunakan variabel suhu, waktu yang digunakan
20 menit.

TATA KERJA

Bahan

Butiran karbon dengan diameter rata- rata
0,47 mm, etil triklorosilan dari Aldrich, gas
hidrogen, gas helium, katalisator fero karbonil

Alat

Gambar 2. Pengaruh suhu lerhadap kecepatan
pelapisan dengan variasi kecepatan H]

Gambar 3. Hubungan an/ora perbafldingan

ka/alisa/or-pelapis terhadap kecepatan
pelapisan

Makin besar suhu, dengan kecepatan gas
H2 yang sarna, ternyata kecepatan pelapisan rnakin
bertarnbah. Hal ini disebabakan pad a suhu yang
lebih tinggi koefisien perpindahan rnassa rnakin

Cara penelitian
a. Disiapkan karbon dengan ukuran tertentu,

kemudian dimasukkan kedalam krus tempat
umpan didalam reaktor fluidisasi.
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makin tinggi suhu, kecepatan pelapisan makin besar,
sedangkan kenaikan perbandingan fero karbonil-
triklorosilan akan menaikkan kecepatan pelapisan.
Katalisator tidak terlalu besar pengaruhnya, yang
sangat berpengaruh adalah suhu. Analisis dengan
FTIR menunjukkan bahwa senyawa SiC telah
terbentuk pad a proses pelapisan ini.

besar(7}, sehingga banyaknya SiC yang menyublim
bertambah, juga pada suhu yang lebih tinggi
pirolisis makin cepat(I}. Tetapi kenaikan suhu
dibatasi oleh kemampuan peralatan, karena makin
tinggi suhu kemungkinana kebocoran makin besar.

pengaruh katalisator dapat dilihat dalam
Gambar 3, hubungan an tara perbandingan

katalisator-pelapis terhadap kecepatan pelapisan.
Kecepatan gas Hz yang digunakan ada!ah 63,95 mV
men it. DAFTAR PUSTAKA

Dengan bertambahnya katalisator, konversi
pada proses pirolisis bertambah, hal ini disebabkan
katalisator mengaktitkan zat-zat yang bereaksi,

sehingga tenaga pengaktif yang diperlukan
berkurang. Oleh karena itu pada suhu yang tetap

reaksi berlangsung lebih cepat, sehingga kecepatan
pelapisan dengan sendirinya bertambah besar.

Untuk meyakinkan bahwa basil yang
terjadi memang SiC dilakukan analisis dengan
menggunakan FTIR (Fourier Transform Infra Red)
pada beberapa sampel. Hasil yang diperoleh untuk
analisis dengan FTIR dapat dilihat dalam Gambar 4

dan 5. Spektra hasil proses pada suhu 10000 C tanpa
menggunakan katalis tercantum dalam Gambar 4,
sedangkan Gambar 5 spektra hasil proses
menggunakan katalisator-pelapis 1 %. Dari kedua
gambar ini dapat dilihat bahwa karakter khas dari

ikatan Si-C pada pita serapan 669,3 cm-' telah nyata
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KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat
ditarik kesimpulan bahwa pad a kisaran variabel
yang dipelajari, pengaruh suhu menunjukkan bahwa
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Gambar 4, Nasil analisis dengan menggunakan FTIR unluk proses pelapisan pada suhu 10000 C lanpa

kalalisalor
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Gombar 5. Hasil a/lalisis dengan /llen,{,'gll/1aka/l "-TIR u/1tuk proses pelapisan pada suhu 10000 C dengan
katall:r

TANYA JAWAB variasi suhu. don pemantauan hasilnya dari

kecepatan pelapisari.

Fathurrachman .

~ Pelapisan SiC dengan tara CVD pada percobaan
ini belum terlihat jelas berapa ~m SiC terlapikan
clan pada suhu berapa ? Mohon penjelasan,
apakah percobaan ini menggunakan tungku
induksi ?

Dwiretnani S.
..:.. Ketebalan lapisan dapat dicari dari

kecepatan pelapisan x waktu, kecepatan
pelapisan sudah disampaikan dalam gambar
2 dan 3.

..:.. Percobaan ini menggunakan tungku biasa
dengan SU/1U maksimum J J 00 DC.

Damunir
~ Pada data penelitian yang terlampir, tidak ada

menunjukkan pelapisan SiC pada kernel U02.

Apakah penelitian hanya mcmpelajari tentang
pembentukan SiC atau pelapisan V02 dengan

SiC, to long dijelaskan ?

Dwiretnani S.
.Iy. Pada penyajian sudah komi sampaikan

bahwa kernel disimulasi dengan bu/iran
graft/, karena kernel ha.vil .vin/er pada wak/u
dilakukan penelitian ini belli III ado. Jadi
memang peneli/ian ini melllpelajari
pelapisan dengan SiC.

Dwi Wahlnl N.
~ Judul penelitian adalah pengaruh katalisator

terhadap variabel proses (variabel proses a.1 :

suhu), tetapi hasil penelitian yang ditunjukkan

adalah pengaruh katalisator terhadap kecepatan

pelapisan. Apa tidak sebaiknya judul diganti,

karena kelihatan tidak hubungan antara

katalisator dengan variabel proses scperti suhu ?

Dwiretnani S.
.Iy. Pada peneli/ian proses pelapisan, un/uk

peman/auan hasil diliha/ pada kecepa/an
pelapisannya (/ebal Japisannya). Pada
gambar 3 pel1ambahan perbandil1gan
ka/alisa/or-bahan pelapis di/eli/i pada

Sriyono
~ Apa yang menyebabkan dengan naikknya suhu,

kecepatan pelapisan, makin besar ?

Dwiretnani S.
-<>- Pada pene/itian yang sudah pemah

di/akukan (pusta/ka no. 7) te/ah dite/iti
bahwa koefisien perpindahan massa akan
naik dengan naiknya suhu. juga pada proses
pirolisis kemungkinan pada suhu tinggi
proses piro/isis makin tinggi konv~rsinya,
sehingga SiC yang terjadi juga makin besar.

Suwoto
~ pengaruh suhu menunjukkan bahwa makin

tinggi suhu, kecepatan pelapisan makin besar.
Mpenjelasan, bagaimana karakteristik SiC
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seperti sifat konduktivitasnya, sifat
ketahanannya dan sifat-sifat fisis lainnya ?

)- Kira-kira pad a suhu berapakah dapat diperoleh
pelapisan yang menghasilkan sifat-slfat
karakteristik bahan SiC yang terbaik, mohon
penjelasan ?

Dwiretnani S.
~ Karakteristik SiC seperti yang ditanyakan

be/urn dite/iti atoll diana/isir karena
disamping .I"llhu Ul1luk pro.l'es pe/apisal1
masih be/urn se.l'uai juga disini pene/itian
masih merupakan pene/itian .I'imu/asi.

sehingga disini baru akan diteJiti

kecenderungan-kecenderungan pada
perubahan variabeJ yang diteJiti.

..0.. j.Jenelilian ini baru melihat kecenderungan
apa yang terjadi pada perubahan suhu.
Un/uk kondisi optimum dicari hila sudah
qilakukan pelapisan dengan kernel yang
sudah disin/er.
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