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ABSTRAK

STUD/ AWAL PROSES KERAM/K ABU LA YANG. Te/ah di/akukan studi awa/ proses
pembuatan keramik dari dua komponen yaitu /imbah abu /ayang dan fe/spar. Unsur
a/uminosi/ikat yang terkandung dalam abu /ayang merupakan bahan dasar pembentuk bodi
keramik, yang apabi/a dibakar pada suhu 1000 °c sudah terbentuk mineral mu//ite
(3A/203.2SiO2). Mu//ite merupakan bahan refraktori yang sangat stabi/ terhadap perubahan
suhu. Pene/itian ini mempe/ajari proses pembuatan keramik dari dUB komponen yaitu abu
/ayang < 38 .urn dan fe/spar 53 -75 Jim dengan perbandingan bagian berat antara abu /ayang

dengan fe/spar masing-masing 90110, 80/20, 70130, 60/40, 50/50 pada suhu pembakaran 1000
°c. Tahapan proses me/iputi pembuatan adonan dari abu /ayang den fe/spar, pembuatan peter
mentah dan pembakaran peter. ana/isis fisis hasi/ keramik yang me/iputi susut va/urn, hi/ang
pijar, parasites, densitas, penyerapan air dan kuat tekan. Hasi/ percobaan pada suhti
pembakaran 1000 °c menunjukkan bahwa komposisi dua komponen yang baik ada/ah pada
perbandingan berat abu /ayanglfelspar ..60/40 dan 50/50. Karakteristik fisis masing-masing
ada/ah susut vo/um = 0,54 dan 0,69%, hi/ang pijar = 11,98 dan 11,78%, porositas = 0,159 dan
0,155, densitas = 2,05 dan 2,06 glcm3, penyerapan air = 18,96 dan 18.36%, , kuat tekan =

24.82 dan 24,79 kN/mm2.

ABSTRACT

PRELIMINARY STUDY OF FL Y ASH CERAMIC PROCESS. Preliminary study of ceramic
production process from two components of which are fly ash and feldspar has been done.
Aluminosilicate substance contained in the fly ash is a basic material a former ceramic body, if it
fired at the temperature of 1000 °c forms mullite (3AlzO3.2SiOz). Mullite is a refractory material
which is very stable at the temperature changitJg. This expenment studies the ceramic
production process of two components namely fly ash with particle size of < 38 .um and feldspar

with particle size of 53 -75 .um by weight ratio of fly ash to feldspar are 90/10, 80/20, 70/30,
60/40, 50/50 respectively at firing temperature of 1000 °C. Steps of processes are making paste
of fly ash and feldspar, making of green pellets, and firing of pellets, physical analysis of
ceramic including volume decrease, lost ignition, porosity, density, water sorption, compressive
strength. The experiment result at firing temperature of 1000 °c were shown that best
composition at the weight ratio of fly ash to feldspar are 60/40 and 50/50. It physical
characteristic respectively are decrease of volume = 0.54 and 0.69%, lost ignition = 11.98 and
11.78%, porosity = 0.159 and 0.155, density = 2.05 and 2.06 g/cm3, water sorption = 18.96 and
18.36%, compressive strength = 24.82 and 24.79 kN/mmz.

PENDAHULUAN

A bu layang (fly ash) adalah limbah padat yang
berasal dari abu yang terbawa oleh gas buangan

dari pembakaran batubara untuk pembangktt listrik
tenaga uap (PL TU). Gas huang terse but
mengandung partikel-partikel abu yang sangat
lembut. Abu ini akan tel1ahan pada electrostatic
presipitator sebelum keluar bersama udara panas
pembakaran. Abu layang ini berukuran kurang dari
150 J.lm yang bersifat pozzolanic (dapat mengeras
seperti semen bila bercampur dengan kapur).(I.1)

Komposisi kimia unsur-unsur utama abu layang
dapat dibedakan menjadi tiga bagian. yaitu oks ida-
oksida logam as am (SiO2. A12O3. daD TiO2), oks ida-
oksida logam basa (Fe203. CaO. MgO. K2O daD
Na20), oksida-oksida lain (P20S. SO3. sisa karbon).
unsllr-unsur lain. (3)

Kemungkinan kandungan mineral yang
terdapat di dalam abu layang. yaitu feldspar
(K2O.AI2O3.6SiOv. kaolin (AI2O3.2SiO2.2H2O).
mullite (3AI2O3.2SiOv. kuarsa (SiOv. hematit
(Fe20J). magnetit (Fe304). goethit (Fe203.H2O).
gipsum (CaSO4.2H2O). kalsit (CaCO3).. ilit
[KyAI4(Fe4M~Mg16)(Si8-yAly)O20] daD mineral
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Pada proses pembuatan keramik dari
pembakaran mineral lempung, maka bahan J:natang
dapat menjadi keras karena terjadi pembentukan
mullite yaitu suatu bahan refraktori yang sangat
stabil. Disamping itu juga dapat memperbaiki sifat
kebauran, menurunkan daya hantar listrik dan panas
dari bahan matang (keramik). Untuk tujuan ini
mineral lempung dibakar pada suhu paling rendah
1200 °c. (/6)

Pada pembakaran kaolin menjadi keramik,
maka pada suhu antara 500 -600 °c terjadi proses
dehidroksilasi sehingga terbentuk meta kaolin,
diikuti terbentuknya mulit pada suhu antara 1000 -
1050 °c. Reaksi dasar pada proses pembakaran
senyawa aluminosilikat seperti kaolin adalah
sebagai berikut : (/7)

AI2Si2O5(OH)4 550'C ~ Al2Si2O7 + 2 H2O

kaolinmeta-kaolin
3 AI2Si2O7 10SO'C ~ Si2Al6O13 + 4 SiO2

meta-kaolin mulit kristobalit

atau dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi
sebagai berikut : (9)

3(AI2O).2SiO2.2H2O) ~ 3AI2O3.2SiO2+4SiO2+ 6H2O
kaolinmulitkristobalit "

Untuk menyusun komposisi bodi keramik
dan porselen banyak metoda yang dapat dipilih.
Komposisi bodi keramik yang dikembangkan adalah
komposisi multi komponen yaitu campuran ~ 2
macam bahan mentah. Pembuatan produk porselen
triaksial terdiri dari tanah liat plastis, felspar dan
kuarsa. Felspar diperlukan sebagai bahan
pelebur/perekat pada suhu tinggi, sedangkan kuarsa
diperlukan sebagai bahan pengisi.

Felspar adalah mineral aluminosilikat
anhidrat dengan rumus kimia secara umum ialah
XZ4Os. Komponen X mungkin terdiri dari kation-
kat ion barium, kalsium, kalium, natrium atau
strontium, sedangkan Z adalah kation-kation A13+
dan Si4+ tetapi kemungkinan juga sebagian
digantikan oleh Fe3+. Jenis felspar yang paling
cocok untuk industri keramik halus dan industri
gelas/kaca ialah felspar yang dominan mengandung
K1O dcI1gan kandungan CaO rendah.

benton it atau biasa disebut montmorilonit [(OH)4Sis
AI4O20.xH2O]. (4, S. 6. 7. 8)

Mineral lempung yang mengandung
aluminasilika (AI2O3.SiOv umumnya dapat
digunakan sebagai bahan utama pembentuk
keramik. Tiga sumber mineral yang dinamakan
mineral lempung adalah mineral yang terutama
berisi kaolinit (AbO3.2SiO2.2H2O), montmorilonit

[(Mg, Ca)O.AbO3.5SiO2.nH2O], illit [(K2O,
MgO).AbO3.SiO2.H2O], clan felspar [(K, Na, Ca)O.
AbO3.6SiO2].(9.11J) Di beberapa negara maju telah
clan sedang diteliti immobilisasi limbah radioaktif

dengan proses keramik, yaitu proses supercalcine,
proses magnetoplumbite, proses synroc, dan proses
aluminosilikat.(IIJ)

Pemanfaatan abu layang yang merupakan
limbah pembakaran batubara pada unit pembangkit
Iistrik tenaga uap (PL TU) telah berhasil diteliti clan

diaplikasikan, antara lain sebagai bahan dasar
pembuatan semen pozolan, batubata, genteng, zeolit
sintetis, adsorben untuk sorpsi limbah 133,
landfill.(II. 12, I])

Berdasarkan kandungan kimia dan mineral,
maka diharapkan abu layang dimungkinkan dapat
dipersiapkan untuk pembuatan bata merah, genteng
clan kerajinan keramik bagi penduduk di sekitar
PLTU. Untuk diversifikasi bahan baku yang murah,

maka abu layang dapat dijadikan sebagai salah satu
altematif penggunaan bahan mineral lokal untuk
immobilisasi limbah radioaktif dengan mengadopsi
proses aluminosilikut.

TEOR!

Pada proses pcmbakaran bodi bahan
mentah minerallempung. maka tahapan proses yang
terjadi yaitu : sampai dengan suhu pembakaran 100
DC kelembaban hilang. 100 s.d. 200 DC air yang
terserap bodi terusir ke luar, 450 DC terjadi
dehidroksilasi, 573 .'c terjadi inversi kuarsa disertai
perubahan volum, 980 tIC terbentuk .s-pinel dari
lempung dan mulai lcljadi penyusutan, dan awn!
terbentuknya mullitc pada suhu 1000 DC.
Selanjutnya pada suhu 1050 s.d. 1100 DC terbentuk

gelas dari feldspar, pcrlumbuhan mullite, dan terjadi
penyusutan lanjutan. Kemudian pada suhu 1200 DC
banyak terbentuk gelas, pertumbuhan mullite,
penutupan pori-pori, dan ball yak kuarsa yang
melebur. Pada SUhll 1250 DC komposisi mineral
yang terbentuk adalah 60% gelas, 21 % mullite, clan
19% kuarsa dengan ukuran pori-pori yang
minimum.(/.fJ. Pad a suhu 1280 "c atau lebih, mullite
mulai mengkristal dall pada sul1u 1300 DC jumlah
mullite yang terbcntuk sudah cuku~, untuk
mempenraruhi mutu dari barang-barang yang
dibakar.( 5)

TATA KERJA

U,lhan
a. Abu layang dari PL TV Suralaya dengan

komposisi kimia (% berat) : SiO2 = 60,51, A12O3
= 23,24, Fe20:; = 5,07, CaD = 2,95, MgO = 1,37,
K2O = 0,47, Na20 = 0,72, TiO2 = 0,61, MnO =
0,07, P.20, = 0,33, SO3 = 0,41. Sedangkan

kandullgan mineral antara lain adalah gelas
amorf (SiO2 amorf), mullite (3AI2O3.2SiOv,
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dengan berat total (G
k""'.

Gz, + + Gm. + am} = :t 5magnetite (Fe203), hematite (Fe304) dan kuarsa
(SiOv.
Felspar dengan komposisi kimia d.jlam % bcrat :
SiO2 = 70,6, AI2O3 = 17,44, Fe203 = 0,38, CaO
= 2,33, MgO = 0,81, K2O = 0,60, NazO = 2,19,
TiO2 = 0,17. Sedangknn kanduflgnn m incral

an tara lain adalall nlbit\: (Nai\ISi,Oii), Illikrolin
(KAISi3Os), illite [KAI2Si3AIO1O(OH)!], kunrsa
(SiOv dnn montmorillonite
[CaO.2(AI,Mg)2Si4OI()(OI-J)].

Pcllcampurall scrbuk abu layang dan felspar
Dimasukkal! scrbuk dengan pcrbandingan

bcral abu layang : fclspar = 90 : 10 % berat total ke
datill!! wauah bl.:lllllk $iliJ!dri~ sampai voillml.:nya =

0,5 x vollimc wadah. Wadah )'ang telah terisi serbuk
kcmudian dillitup rupat. Wadah dipusingkan .,dengan
motor pada keccp~ltan putar tertentu dan waktu
terlcntu. Oilakukan dcngan cara yang sarna untuk
pl.:rbundingan beral ubu layang : felspar masing-
masing adalah 80/20. 70/30, 60/40 dan 50/50 %
bcrut total.

Alat
Timbangan, mesin pengayak, alat cetak

pelet, alat pres, tllrnace.

Pcmbuatan pelet ml'ntah (green pelle/e)
Oisiapkan alat cetak bentuk silindris,

lapisan bagial1 dalam diolesi dcngan minyak parafin
untuk tujuan pclumasan. Oimasukkan sejumlah
berat tertentu serbuk dengan perbandingan berat abu
layang : felspar = 90 : ] 0 % berat total yang telah

homogen ke dalam alat cetak bentuk silindris.

Oilakllkan p.:nckalwn terhadap campuran serbuk
tersebut dengan alat tekan hidrolis Paul Weber
sampai skala 50 N. Penekanan pada skala tersebut
dil>crtah.mkwI 3 1lll.'llil. Pelct memah Ilasil
penekanan dikeluarkan dari alat cetak, diberi kode,
ditimbang beratnya (Wg), diukur diameter (Og) dan

tingginya (!;I!) .Dillsahakan pengambi!an campuran
SerblJk terscbut Jipl.'rkimkan dapat diperoleh relet
mcnlah dengan ukllr.Ul diameter pelet mendekati
tinggi relet. Oilakllkan dengan cara yang sam a
untuK pcrbandingan bcrat abu layang : 1elspar
bl.'fturut-turut adalall 80/20, 70/30, 60/40 dan 50/50
% bcrat total dengan masing-masing dibuat 15 buah
peter mentah.

Cara Kerja

Penyediaan abu layang < 3S mm dan

perhitungan .'/0 berat
Sam pel abu layang dengan bcrat yang tclah

diketahui misal M, gram diletakkan di atas pan
ayakan 400 mesh, mcsin pengayak dioperasikan
selama 30 menit pacta skala regulator tertentu
(tetap). Ditimbang abu layang ym1g lolos sarillgan
misal N, gram. Abu layang yang tertahan di atas pan
saringan 400 mesh dipindnhknn ke d:1hul1 wndal1.
Dilakukan pengayakan sejumlal1 abll layw1g dcngan
berat misal M2 gram di atas pan saringan 400 mesl1.
Abu layang yang lolos saringan ditimbang misal
beratnya N2 gram. Dengan cara yang sarna
dilakukan pcngayakml abu Inyang dcngan bcrat

masing-masing MJ, M4, ..., Mll-tl Mil sehingga
diperoleh berat abu layang lolos saringan 400 mesl1 :
N], N4, ..., Nil,." Nm. Diusahakan diperolch abu
layang lolos saringan 400 mesh dengan berat total

(Nt +N2, +Nm-, +NII,);=:t 5 kg.

., b ab I bcrutlotal "bu '"yanglolos 400 rncsh,. orat u _yang ~ be"" lO1a1 aoo 'ay"ng len_h.n 400 rnc$h

..
!N
-L- .IUO',.

i.\',
Pclll:lnggangan (jail pcmatangan

Dibuat wadah sampel dari bata tahan api
(fire brick) dalam bentuk pan (panci) dengan cara
dipoll.'s (dibubul). Sam pel pelet mentah bentuk
sililldris diletakkan di alas pan dengan posisi rebah
(horisontal) yai!u sebagian kecil dinding pelet
mellcmpel pada pan. Posisi pelet diusahakan teratur
dan berjarak sarna dengan pelet lainnya. Pan yang
berisi sam pel pelet dimasukkan ke dalam furnace,
pemanasan dilakukan dengan kecepatan panas 250
°C/jatll sampai tCl1lperatur 1000 °c. Setelah
mencapai temperatllr 500 °c, pemanasan
diperlambat 100 !lC/jam sampai temperatur 600 °c
untuk memperkecil inversi kuarsa yang
menyebabkan pcmllaian : a-kuarsa 4;- 573 °c ~ (3-
kuarsa. Setelah mencapai pemanasan pada
temperatur 1000 °c. temperatur dipertahankan tetap
selama 2 jam. Furl/ace dimatikan, kemudian pelet

malang didinginkan dengan kecepatan pend.inginan
:t: 15 °C/mCllit alau didiamkan di dalam furnace

Penyediaan fclspar 53 -75 mm
Sam pel serbuk telspar dengan berat yang

telah diketahui misal F1 gram diletakkan di atas pan
ayakan 200 mesh, mesin pengayak dioperasikan
selama 1 jam pad a skala regulator tertel\tu (tetap).
Ditimbang felspar yang tet1ahan saringan 270 mesh
misal G1 gram. Felspar yang tertahan di atas pan
saringan 200 mesh dipindahkan ke dalam wadah.
Dilakukan pengayakan sejumlah felspar dengan
berat misal F2 gram di at as pan saringan 200 mesh.
Felspar yang tertahan saringan 270 mesh ditimbang
misal beratnya G2 gram. Dengan tara yang sama
dilakukan pengayakan felspar dengan berat masing-
masing FJ, F4. ..., Fn-1 dan F,r sehingga diperoleh
berat felspar tertahan saringan 270 mesh: GJ. G.j,
..., Gro-t dan Gm. Diusahakan diperoleh felspar lolos
saringan 200 mesh clan tertahan saringan 270 mesh
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selama::t 16 jam. Kemudian pan terisi pelet matang
dikeluarkan dari furnace. masing-masing relet
matang sesuai kelompoknya dilakukan uji fisis
meliputi : penyusutan volum, hiJang pijar, densitas,
porositas, kuat tekall (colllpre.ss;ve slrel1gth) ,
penyerapan air

pcrmllkaan pc let yal1g semula basah menjadi kering,
dicatat waklu pellgeringan tersebut, kemudian

ditimbang bcralnyn (Wb). Porositas pelet matang
ditentukan dengan persamaan :

~~~
E=--~-

dengan & = porosit;ts pc let, Wb = berat pelet clan

akuadcs yang tcrserap (g), W d = berat peJet matang
kcring (g), Pw = densitas akuades pada suhu T
(g/cm3), VI :: volum pclet.

Analisis fisis

Pcnyusutan volilm
relet mat3ng Jiukur tinggi (HJ dan

diameter (DJ mel1ggullakan mikromcter. Dilakukan

perhitungan pcnyuslltal1 volum mcnggul1akal1
persamaan :

(Hg -Ht).(Dg -Dt)SV = (Hg.Dg) x100%

dengan SV = susut volum (%), HI: = til1ggi pl:let
mentah (cm), HI = til1ggi pele! matal1g (cm), D:; =

diameter pelet mel1tah (cm), D1 = diameter p\.'let

matang (cm).

Kllat tc/<all (C()IIIprt',\'S;Ve ,\'trel'gtlt)

relet matnng bentuk silinder dimasukkan
ke dalam kantong plastik dan ditutup. Kemudian

relet di!etakkan di atns piston bawah dengan posisi

tegak, Selanj.utnya pelet ditekan sehingga keadaan
pelct mengalami rctnk sampai dengan hancur, dan
pad a saat tersebut dibaca skala manometer, Kuat
tekan pelet ditentuk;!n dengan persamaan :

GKT=-
A

dcngan KT = kuat lekan (N/mm1, G = gaya tekan

sampai relet hancur (N), A = luas permukaan relet

yang menerima momen gay a tekan (mm1,

Hilang pijar
relet matang ditimbang beratn)'a (WJ

dengan neraca analilik, diJakukan pcrhitungan

hilang pijar menggunakan pcrsamaan :

W -WtHP = g x100%

Wg
dengan HP = hilang pi.jar (%), WI: = be rat pelet
mentah (g), WI = berat pclct matang (g).

Pcnycr~lpan air
relet matang yang telah diketahui beratnya

(W d) dimasukkan dengan posisi horisontal ke dalam
wadah terisi akuacics sampai semua bad an pelet
Icrc11dam akuades. \'olume akuades dalam wadah =
10 kali volume peter. Perendaman pelet dilakukan
sclama 7 hari dalam water bath pada suhu konstan
dan wadah ditulup rapat untuk menghindari

pcnguapan akuades selama perendaman. Setelah
tcpat mencapai w,lktu perendaman 7 hari, pelet
dikeluarkan dari wadah, diletakkan dalam baki (pan)

dcngan posisi peter horisontal, diangin-angin sampai
pcrmukaan pelet yallg semula basah menjadi'kering,
dicatat waktu pcngeringan tersebut, kemudian

ditimbang beralnya (Wh). Penyerapan air ditentukan
dcngan pcrsamaan :

Wb -W dPA = x100%

Wd
dengan PA = penyerapan air (%), Wb = berat pelet

clan akuades yang terserap (g), W d = berat pelet

matang kering (g).

Densitas sejati (,rile tlell.f;')')
Oiisi tabling gclas dengan larutan CCI4

sampai tepat pada dinding bawah pipa pcngcluaran
tumpahan. relet matal1g yang telah dikctahui
beratnya (WJ dimasukkan ke dalam tablIng gelas

tersebut, tumpahan (ol'er load) CCI4 ditampung
dalam gelas ukur mikro. Oiukur volum tumpahan
CCl4 (VJ, volum relet == volum tumpahan CCI4 ==

VI, Oensitas sejati (PI) ditentukan dcngan
persamaan :

Wt
Pt=-

Vt
Porositas

Pelet matang yang telah diketahui beratnya
(Wd) dimasukkan dengan posisi horisontal ke dalam
wadah terisi akuades sampai semua badan pclet
terendam akuades. Volum akuades dalam wadah =

10 kali volum pelet. Perendaman pelet dilakukan
selama 7 hari dalam water bath pada suhu konstan
(T) dan wadah ditutup rapat untuk menghindari
penguapan akuades selama perendaman. Setelah
tepat mencapai waktu perendaman 7 hari, relet
dikeluarkan dari wadah, diletakkan dalam baki (pan)

dengan posisi relet horisontal, diangin-angin sampai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik fisis seperti susut volum,
penyerapan air, kuat tekan, densitas clan prositas
merupakan persyaratan uji fisis yang biasa
dilakukan terhadap keramik seperti bata merah,
genteng, dan kerajini1n keramik.
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,. 

Karaktcristik tisis kcramik abu layang-
f"clspar pad:! suhu pcmb:lkar:lll p:lda sullu
aw:l1 terbentukllya mutlile.

20/80, 30/70, 60/40 dan 50/50 produk kerarnik
ml.:llipunyai dl:nsilaS ynng rclatif harnpir sarna
bl.:s.lrnya musing-m.lsing 1,99, 2,0 I, 2,04, 2,05 dan
2,06 g/crnJ. Dengan dernikian perubahan
pcrbnndingan bcrat anlara abu layang/felspar kurang
mcmbcrikan pcrbl:daan yang nyata terhadap
dcnsilas produk kcrarnik.

Tabel

..'

~ 2
-a,
i1.75
~-1;5
i;
;;,: 1,25
n
0 1

8-

~O.75
g 0.5
"0
? 0 25~ '
.:i3 o.

A--ts-~~

~ Susut volum
-e- Porositas
~ Oensitas

o."*,,,~-()/p'--o.
O-o-D-C-CJ

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
lelspar. abu laying

GallI bar J. Karakaleristik fisis keramik abu /ayang

-fe/spar

Hilang pijarl penyerapan air (%)/kuat tekan

(kN/mm2)

26

22

18

14

10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

felspar. abu layang

Gambar 2, Karakteristik fisis keramik abu layang -

fe/spas

Sedangkan uji porositas terhadap produk
keramik dapat dimaksudkan sebagai salah satu
indikasi bahwa prod uk keramik sudah menjadi
bahan komposit yang padat dan kompak. Biasanya
semakin kecil porositas produk komposit" berarti

rongga-rongga yang terjadi pada padatan komposit
semakin sedikit. Hal ini dapat juga digunakan
sebagai salah satu indikasi awal bahwa proses
terjad1nya larutan padat (so/id solution) pada waktu
dilakukan pembakaran sudah berlangsung baik
sehingga dapat diperoleh produk komposit yang
padat dan kompak,. Posositas komposit yang
semakin kecil umumnya kualitas produk keramik
semakin baik. Ditinjau dari porositas, maka
perubahan perbandingan berat antara abu

Uji susul volulll dilakukall lcrl1adap prod uk

keramik dimaksudkall ag~r dapal dikclahui

peru ball an ukuran beIliu" :In lara model :llaIl c\.1akml
suatu talon produk YUllg masih "crupa l>uhan
rnentah keramik baik bcrupa kcr,uinull, sanitair, dan
produk kcramik fungsiOilal !ninnya dcng.m ukuran
bentuk jadi sctc!nh dibakar. $usul volum yang. kecil
sangat diharapkan olcl1 produscn keramik untuk
mencapai prcsisi ukurall bcnllik Y:IIIg diingillkml.
Ditinjau dari susut volum. maka pada pcrbancingan
berat abu layang/ felspar = 70/30 prod uk kcramik

me.mpunyai SIISIII VPlll1ll ~'allg tl'rb:1ik ~'ailll 0,460,;,.
Uji penye~' air Jilakukml Il.:rilaJap

produk keramik umumnya di!nkukan lcrhaJap
genteng tidak berglasir dimaksudkan agar difusi air

ke dalarn bodi genteng sekecil mungkin sup"ya
genteng tidak mudah bocor. Ditinjau dari
penyerapan air, maka pilda perbandingan bcral abu
layang/ felspar : 60/40 diln 50/50 prod uk kcramik
menyerap air yang relatif hampir sarna besarnya
rnasing-masing 18,96% d~n 18,36%.
Uji kuat tekan dilakuk~n lerhadap prod uk keramik
dimaksudkan supaya keramik tidak pecah karena

adanya penekanan pada dindmg keramik. Di!injau
dari kuat tekan, maka pada perbandingan berar ubu
layang/ felspar : 60/40 dan 50/50 produk keramik
mernpunyai kuat tekan yang relatif cukup besar dan
harnpir sarna besarllya masing-masing 24,82 dan

.,
24,79 N/mm-.

Uji densitas dilakukan terhadap produk
keramik dapat dimaksudkan sebagai salah salu
indikasi bahwa produk keramik sudah menjadi
bahan komposit yang padat dan kompak. Biasanya
sernakin besar densilas produk komposit, maka
kualitas bahan semakin baik, Namun demikian ada

beberapa produk keramik seperti genteng tertcntu
yang dibuat dengan spesitikasi densitas kecil telapi
kuat tekannya cukup besar. Hal ini dimaksudkan
untuk mengllrangi berat atap rumah schingga behan
berat atap pada rangka atap rumah berkurung,
Dengan demikian kualitas bahan atap rumah dapat

dikurangi sehingga dapat menghemat biaya
bangunan, Ditinjau dari densitas, maka pada
perbandingan berat abu layang/ felspar : 10/90,
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pembentuk keramik bertambah besar. Antara kedua
butir terdapat leher dengan radius kelengkungan
yang kecil. Tekanan uap pad a daerah leher lebili
rendah daripada tekanan uap pada pennukaan
butiran. Akibat perbedaaan tekanan terse but,
materia! pada pennukaan butiran cenderung pindah
ke daerah leher dcngan tara evaporasi-kondensasi.
Dengan demikian apabila jarak antar butiran
bertambah besar, maka dapat memperlambat waktu
proses evaporasi-kondensasi untuk terjadinya
larutan padat (solid-solutirJnTyaitu padatan yang
terdiri dari dua elemen atom abu layang dan felspar
yang terdispersi dalam struktur rasa tunggal.
Dengan demikian sifat fisis keramik seperti susut
volum, porositas, dcnsitas, penyerapan air clan kuat
tekan belum menunjukkan hasil yang baik. Agar
proses evaporasi-kondensasi untuk terjadinya
larutan padat dari dua komponen pembentuk
keramik berlangsung dengan baik, maka yang perlu
dilakukan antara lain:

Memperkecil ukuran partikel bahan mentah
keram ik agar jarak antar partikel diperkecil, pada
waktu pembuatan pelet mentah dengan tara
penekanan dingin (cold pressing), supaya tekanan
terlladap adonan bahan mentah keramik diperbesar

agar jarak antar partikel diperkecil,
Suhu pcmbakaran diperbesar agar proses

evaporasi-kondensasi berlangsung baik sehingga
mudah terbentuk larutan padat. '.

KESIMPULAN

Oari hasil percobaan dapat disimpulkan
bahwa abu layang dimungkinkan dapat digunakan
untuk membuat keramik yang dipersiapkan baik
sebagai keramik komersial maupun sebagai
kandidat pengullgkung limbah radioaktif. Untuk
memperbaiki mutu keramik dari abu layang, maka
ukuran partikel bahan baku perlu diperkecil,
kompresi pada pcmbuatan pelet mentah perlu
ditambah, suhu clan waktu pembakaran perlu
ditambah. Pada pembuatan keramik dari dua
komponen (abu layang dan felspar) dengan suhu

pen1bakaran 1000 °c, maka diperoleh perbandingan
bagian berat abu layang/felspar yang terbaik adalah
60/40 clan 50/50. Masing-masing mempunyai
karakteristik hasil keramik sebagai berikut : susut
volum = 0,54 dan 0,69%, hilang pijar = 11,98 clan
11,78%, porositas = 0,159 -0,155, penyerapan air =
18,96 clan 18,360/,., densitas = 2,05 clan 2,06 glcm3,
kuat tekan = 24,82 dan 24,79 kN/mm2. '.

layang/felspar kurang memberikan perbedaan yang
nyata terhadap porositas produk keramik.

Hasil studi awal proses pembuatan keramik
abu layang-felspar ini juga dapat memberikan data
awal tentang dapat digunakannya abu laynng
sebagai altematif bahan komposit untuk
immobilisasi limbah radioaktif. Uji fisis seperti
penyerapan air dimaksudkan sebagai indikasi awal
terjadinya infiltrasi air ke dalam rongga-rongga
dalam badan produk komposit kcramik. Pada
penyimpanan limbah radioaktif sistem tanah
dangkal maupun tanah dalam, air yang ada di dalam

tanah adalah merupakan media pclarut polutan
radioaktif yang kemudian dapat teljadi dispersi
efektif yaitu dua dispersi terjadi secara simultan

yaitu antara dispersi hidrodinamik yang terjadi
karena ada gerakan air tanah dan dispersi molekuler

yang terjadi karena ada perbedaan konsentrasi
polutan. Dispersi radioaktif dari padatan komposit
ke media lindi berpengaruh terhadap hasil uji lindi.

Sedangkan uji kuat tekan pada produk
komposit keramik abu layang-felspar dapat
digunakan sebagai data awal kuat tekan

(compressive stren,l,'ht) komposit keramik tanpa
dimuati polutan pada immobilisasi limbah radioaktif
nantinya. Untuk membandingkan dengan hasil

immobilisasi limbah rildioaktif lailmya seperti
komposit semen yang dil11uati limbah radioaktif,
maka persyaratan kuat tekan komposit minimal hasil
sementasi yang dipcrkenankan olch IA~yaitu-2,.)-
KNLmm2. Sedangkan kuat tekan komposit dari
semen-air setelah 28 hari besamya antara 20 s.d. 50

KN/mm2. IAEA merckomendasikan bahwa proses
vitrifikasi, gelas-keramik, synroc hanya untuk
immobillisasi limbah radioaktif ak!ivitas tinggi.
Karena tidak ada jitr/lace dengan stnndar
keselamatan yang baik atau dilengkapi alat

penanganan off ga.~. dan juga belum mempunyai
standar laboratorium yang digunakan untuk
penelitian immobilisasi limbah radioaktif aktivitas
tinggi, maka studi a\\'al proses pembuatan keramik

dari dua komponen nbu layang-felspar merupakan
langkah awal penggunaan bahan mentah keramik

dari mineral lokal yang murnh dengan kandungan
aluminosilikat yang memenuhi syarat untuk dibuat

keramik.
Data penelitian dalam tabel I menunjukkan

bahwa karakteristik fisis produk keramik belum
menunjukkan hasil yang diharapkan. I~al ini dapat
dipahami bahwa pembokoran relet mentah pada
suhu 1000 DC yal1g tcrjadi adalah awal mulai
terjadinya mullite sebagai rembentuk bodi ke~amik

yang keras. Pad a waktu pembakaran, adanya
kandungan air dalam felsrar pada waktu membunt
relet mentah mcn)'cbabkan ban yak air yang
menerobos kcluar membcntuk jejak lintasan karilcr
yang menyebabkall jarak an tar butir pal1ikel
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TANYA JAWAB

Yusuf Nampira
» Berdasar tujuan penggunaan penelitian ini

apakah sudah dilakukan penghitungan kapasitas
atau jenis radionuklida yang akan dikungkung ?

» Berapa perbandingan antara Feldspar dan abu
layang yang memenuhi spesifikasi sebagai
pengungkung limbah ? ..

Herry Poernomo
.I;.. Kapasitas pertukaran ion total abu layang

terhadap Sr-90 telah komi lakukan dengan
Ktot Sr-90 = .:t O. 7 meqlg.

.I;.. Perbandingan antara feldspar don abu
layang yang memenuhi spesifikasi
pengungkung limbah radioaktif adalah berat
abu layang/feldspar = 60140.
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