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ABSTRAK
PENGARUH KONDISI PROSES DAN KATAUS SiO2 TERHADAP DENSITAS DAN TAHANAN
HASIL PEMANGGANGAN PELLET CAMPURAN CALCINE COKE DAN TAR PITCH 900"C. Telah
dilakukan penelitian mengenai pengaruh kondisi pemanggangan dan kataLis SiO2 terhadap densitas dan
tahanan jenis graftt. Graftt turbostatik diperoleh dengan cara memanggang pellet dari campuran serbuk
Calcine Coke, Tar Pitch (32 %) dan penambahan SiD] sebagai katalisnya. Pemanggangan dilakukan dalam
suasana inert (argon 2 Liter / jam) dan laju pemanasan 10 °C/menit. Kondisi pemanggangan dan adanya
katalis belpengaruh terlzadap berat jenis dan lalzanan jenis. T erjadi perubahan berat jenis sedikir dengan
fenomena densifikasi. TahGllan jenis graftt yang diperoleh semakin kecil dengan suhu pemangangan yang
senzakin tinggi. Hal ini juga terjadi bah»'a tahanan jenis semakin kecil dengan waktu pemanggangan yang
semakin lama. Kondisi pemanggangan untuk membuar graftr turbostatik ini adalah suhu pemanggangan
900 °c, waktu pemanggangan 3 jam dan penambahan SiO2 optimal 0,5 % memberikan data tahanan jenis
2.100.QJl1n dan berat jenis 1,4 gram/cm3 .

ABSTRACT
THE EFFECT OF PROCESS CONDITION AND SiO} AS CATALYST FOR THE DENSITY AND
THE RESISTIVITY OF THE CALCINE COKE AND TAR PITCH MIXED PELLET AS 900 DC
BAKING PRODUCT. The experiment of the backing condition effect and SiO} as catalyst have been done.
Graphite turbostatic be produced by backing of the mixed pellet ( Calcine Coke, Tar Pitch (32%) and Sial
as catalyst). The backing have been done on the inert atmospheris (argon.. 2 l/jam) and the heating rate
10 DC/menit. The backing condition and catalyst was affected for density and resistivity. There was litlle
bit density change with densification phenomena. The graphite resistivity was more decrease with the
increasing of heating and the longer backing time. The backing condition for produce turbostatic graphite
with resistivity 2100.QJim and density 1,4 gram/cmJ was 900 DC, 3 hour for backung time and optimal
adding catalyst SiOl 0,5 %.

Perubahan secara struktural dari CC
menjadi grafit dengan berbagai jenis struktur kristal
dapat dilihat pada gambar 1.

PENDAHULUAN

P engelolaan sumber daya alam melalui
penelitian dan pengembangan secara sunguh

sungguh dan dapat cepat diaplikasikan
dimasyarakat akhir akhir ini lebih banyak
digalakkan oleh pemerintah. Penelitian dan
pengembangan tcknologi ban yak dicermati untuk
persyaratan diindustri tertentu apalagi bahan
tersebut merupakan bahan yang strategis.

Grafit dapat digunakan dalam berbagai
industri baik pada industri nuklir maupun non
nuklir. Penggunaan grafit diberbagai industri ini
ditentukan oleh karakterisasi bahan olahan calcine
coke (CC) yang dipanggang dan digrafitisasi. Sifat
grafit yang sangat suI it dipenuhi daalm dindustri
tertcntu adalah tahanan jenis. Hal ini karena
ketidak murnian dalam grafit sangat sulit
dihilangkan kecuali pada suhu yang sangat tinggi
dan dalam kondisi inert yang mengalir (1,2).

Gambar 1. Skenla perubahan secara struktura/
dari C/acine Coke menjadi Grafil,.6J
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Terlihat jelas bahwa perubahan grafit sangat
dipengaruhi faktor utamanya adalah suhu
pemanasan. Suhu yang tinggi ini memerlukan
biaya operasinal yang tinggi pula sehingga peran
katalis SiO2, Fe203 sangat berpengaruh dalam
pembuatan grafit. Faktor penentu dicapainya
tahanan jenis yang memenuhi syarat diberbagai
industri adalah terusirnya pengotor dalam grafit
sehingga dalam penelitian ini digunakan serbuk
halus yang berukuran < 63 ~m. Pada tahap
permulaan (yaitu tahap pemanggangan) akan
dilihat seberapa jauh keberhasilan proses
pemanggangan terhadap grafit yang dihasilkan.
Sifat yang dievaluasi secara cepat dan tepat adalah
tahanan jenis yang disertai densitas untuk
mengoreksi fenomena yang terjadi yaitu densifikasi
ataubelum) terjadi densifikasi

bekerja pada leher antar butir clan mempunyai arah
keluar leher. Tegangan permukaan menyebabkan
deformasi plastis clan viskos serta difusi pada
bidang kontak. Adanya tegangan permukaan juga
menyebabkan perbedaan tekaann uap pada
permukaan yang mempunyai kelengkungan
berbeda. Perbedaan tekanan dapat terjadi
peristiwa penguapan pada bagian cembung yang
secara simultan akan mengembun pada bagian
cekung. Peristiwa ini menghasilkan perpindahan
massakearah leher an tar butir yang menyebabkan
leher tumbuh. Akibat lain adanya tegangan
permukaan akan menimbulkan potensial
kimiaantara atom-atom clan kekosongan yang
berada disekitar permukaan butir. Pergerakan
atom ini terjadi dari daerah potensial kimia yang
tinggi kedaerah potensial kimia yang rendah
dengan cara difusi atom. Difusi atom terjadi hila
suhu bertambah, atom-atom bergetar dengan energi
yang lebih besar. Derajat keseimbangan kimia
yang berbeda dalam kristal juga merupakan alasan
untuk atom-atom berpindah tempat. Derajat
keseimbangan kimia terjadi karena adanya
kekosongan, cacat kristal clan atom aging (misalnya
penambahan katalisastor dalam suatu kompakan
clan ini menyebabkan difusi atom bertambah cepat.
Adanya difusi atom tersebut akan memeperluas
bidang kontak antar butir clan sering disebut batas
butir. Peristiwa selanjutnya akan terjadi proses
pertumbuhan leher yang disebabkan oleh ion-ion
dari daerah batas butir ketempat kosong terdekat
(permukaan daerah Ie her clan kekosongan akan
berdifusi didaerah batas butir diikuti dengan
pengurangan jarak antar butir. Pengurangan jarak
antar butir akan diikuti dengan penyusutan volume
butir, peristiwa ini disebut shrinkage clan secara
makro terjadi perubahan dimensi yang disebut
densifikasi. Kondisi tersebut merupakan kondisi
yang normal, tetapi lain halnya hila bahan baku
kompakan mengandung banyak pengotor clan
proses pemurniannya dilakukan sekaligus dalam
proses pemanasan bertahap. Pengotor tersebut ada
yang bersifat mudah menguap pada tahap suhu
tertentu sehingga ada kemungkinannnya terjebak
pada pori-pori yang masih ada. Pengotor tersebut
bergerak untuk melepaskan diri dari sistem
kompakan sehingga sering pellet mengalami
penggelembungan (swelling). Pellet tidak akan
pecah karena fenomena penggelembungan yang
berlebihan karena zat volatile berhasil lepas
melewati batas butir clan pengotor tidak terlalu
banyak. ( 3.4,5).

TEORI

Menurut SANDS dan SHAKESPEARE
perubahan karakter bahan yaitu konduktivitas
elektrik (0") , .0. (-I)J.1m (-\) dan berat jenis dapat

digambarkan secara skematis. Sedangkan menurut
V AN VLACK konduktivitas elektrik merupakan
kebalikan dari tahanan jenis atau resistivity (p),
.0. J.1m sehingga hila digambarkan dalam bentuk
kurva akan terlihat berlawanan. Kurva berat jenis
sangat spesifik bentuknya karena pengaruh suhu
pemanasan yang diperlakukan terhadap hasil
kompakan (gambar 2).
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Gambar 2. Skema pengaruh suhu terhadap peru-
bahan sifat hasi! pemanggangan
kompakan karena suhu

Perubahan berat jenis akan mengikuti

fenomena densifikasi yang berdasarkan adanya
difusi atom. Difusi atom ini dimulai adanya titik
kontak anatr butir penyusun kompakan. Akibat
adanya kenaikan suhu maka titik kontak akan
berubah menjadi bidang kontak. Bidang kontak ini

terbentuk karena adanya tegangan permukaan yang

Keuntungan adanya unsur pengotor yang
dapat terlepas dari hasil kompakan (pellet) ~erta
adanya peristiwa densifikasi maka pellet 'yang
dipanggang akan mempunyai tahanan jenis 'Yang
makin kecil atau konduktivitas listrik yang makin

naik.

Prosldlng Pertemuan dan Presentasilimiah Penelltlan Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Junl2002



ISSN 0216 -3128 107Tunjung Indrati Y., dkk.

Campuran serbuk tersebut dibagi menjadi 4
bagian kemudian masing masing bagian ada yang
tidak ditambah dengan SiOz tetapi ada 3 bagian
yang ditambah dengan SiOz yang bervariasi dari
0,5 %, 1 % dan 1,25 %. Campuran tersebut dibuat
pellet dengan unkuran diameter 1 cm dan tinggi :t
0,7 cm. Pellet kemudian dipanaskan dalam kondisi
inert (argon 2 iter/jam) dengan laju pemanasan 10
°C/menit. Pemanasan dilakukan bertahap dari
suhu kamar dinaikan menjadi 250 DC, 500 °C, 600
DC, 700 DC, 800°C dan 900°C sedangkan waktu
pemanggangan di lakukan 5 menit, ljam, 2 jam
dan 3 jam. Perubahan berat masing masing dicatat
demikian juga dengan perubahan harga tahanan
jenis sedangkan konduktivitas listrik merupakan
harga yang berkesebalikan dengan tahanan listrik.

TATA KERJA

Bahan

1. Calcine Coke (CC) dari Dumai
ketakmurniannya pada Tabe1l)

2. Tar Pitch (TP) dari Dumai
ketakmurniannya pada Tabe1l)

3. Sia2 kemurnian tinggi (Merck)

4. Gas Argon.

(data

(data

untuk

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat

1. Tungku pemanas berkemampuan
beroperasi pacta suhu 900 °c.

2. Alat kompakasi

3. Ala t timbang

4. Pengukur micro meter

5. Pengukur tahanan jenis

Cara Kerja
Cara kerja penelitian ini dapat dicermati

secara skematis pada Gambar 3. Serbuk CC dan
TP (32%) dicampur menggunakan mesin
pencampur semaal 15 menit.

Tabell. Data ketakmurnian Calcine Coke
dan tar Pitch (6)

1. Pengaruh suhu pemanggangan don
penambahan katalis SiOz

Tabel 2 merupakan data pengaruh suhu
pemanggangan terhadap berat jenis clan tahanan
jenis grafit hasil panggang menggunakan katalis
Sia2 dengan berbagai komposisi. Secara gratis
data tersebut juga disajikan dalam bentuk kurva
(gambar 4) untuk membandingkan dengan kurva
perubahan karakter bahan selama dipanaskan
secara teoritis pada gambar 2.

Berat jenis pellet dengan kode TOl,TII,
T2l yang belum dipanggang maupun yang sudah
dipanggang pada setiap suhu tertentu relatif tetap.
Perubahan berat jenis yang agak terlihat jelas
adalah pellet dengan kode T3l yaitu mulai pada
suhu 700 °C. Hal ini terlihat jelas reran katalis
Sia2 terhadap perubahan berat jenis. Adanya suhu
yang semakin tinggi clan adanya atom asing Si4+
pada hasil kompakan maka koefisien difusi
bertambahbesar yang artinya akan mempercepat
gerak ato. Adanya gerak atom yang semakin cepat
maka perubahan titik kontak menjadi bidang
kontak semakin cepat dibandingkan dengan pellet
yang penambahannya lebih sedikit. Jadi pada
penelitian ini perubahan berat jenis hanya sedikit
sekali. Apabila dibandingkan dengan gambar 2
(dasar teorinya) maka dimungkinkan selaki
fenomena densifikasi secara makkro belum terjadi
dan yang terjadi baru adanya perubahan titik

kontak menjadi bidang kontak.

Pengaruh suhu pemanggangan sangatjelas
terhadap perubahan tahanan jenis dari pellet

mentah (pellet yang belum dipanggang) menjadi
pellet hasil panggang. Semakin tinggi suhu
pemanggangan diperlakukan pada pellet maka
maka tahanan jenis pellet yang diperoleh semakin

12 Sen
13 Si1 1.2
14 Ars 0.2
15 Ca 0.5 !
16 Co 3.1 6.9

Catatan: * td = tidak terdeteksl
* a1at yang digunakan untuk ana1isis

ada1ah AAS ( Sucofindo )

~



rendah .Secara nominal untuk pellet mentah TOl

mempunyai tahanan jenis 250 x 103.Qllm berubah
menjadi pellet hasil panggang dengan tahanan jenis
3,9 x 103 .Qllm. Hal ini disebabkan beberapa

pengotor yang mempunyai titik didih dibawah
suhu 900 °c dapat melepaskan diri dari pellet
ketika dipanggang. Berdasarkan Tabel I unsur

pengotor tersebut adalah Zn, Cd daD As.

Pengaruh Si02 terhadap tahanan jenis grafit
temyata juga ada. Pada tabel 2 terlihat bahwa

grafit yang dihasilkan daTi proses pemanggangan
tanpa Si02 tahanan jenisnya 3.9 x 103 QJlm ,
sedangkan tahanan jenis pellet grafit yang
menggunakan Si O2 0.5 %

Tabel 2. Pengaruh suhu pemanggangan terhadap berat jenis dan tahanan jenis grafit hasil panggang
yang menggunakan katalis SiO2 aliran gas argon.. 2 liter/jam
.Laju pemanasan ..10 DC/menit
.Waktu penahanan suhu puncak ..5 menit

35r

27 100 200 300 400 500 600 700 800 900

SUHU PEMANGGANGAN, oC

Gambar 3b. Pengarnh suhu pemanggangan ler-
hadap tahanan jenis hlL\'il

pemanggangan 900 (IC menggunaktm
katalis Si02

Gambar 3a. Pengaruh suhu pemanggangan ter-
hadap tahanan jenis hasil

pellranggangan 900 "c menggunakan
katalis Sial
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kosong terdekat dan kekosongan akan berdifusi
didaerah batas butir diikuti dengan pengurangan
jarak antar butir. Pengurangan jarak antar butir
akan diikuti dengan penyusutan volume butir,
peristiwa ini disbut shrinkage dan secara makro
terjadi perubahan dimensi yang disebut densifikasi.
Kondisi tersebut merupakan kondisi yang normal,
tetapi lain halnya hila bahan baku kompakan
mengandung banyak pengotor dan proses
pemurniannya diikuti dengan peristiwa
penggelembungan terlebih dahulu. Peristiwa
penggelembungan ini disebabkan karena adanya
beberapa pengotor yang akan melepaskan dri dari
kompakan atau pellet.100 200 300 400 500 600 700 800 900

SUHU PEMANGGANGAN. oC

2. Pengaruh Waktu Pemanggangan Pada
Suhu 900 DC dan Penambahan Katalis

SiOz

Pengaruh waktu pemanggangan pada suhu
900 DC terhadap berat jenis clan tahanan jenis grafit
hasil pemanggangan menggunakan katalis SiO2
dengan berbagai komposisi disajikan pada tabel 3.
Gambar 4 merupakan gambar kurva yang
mengekspresikan pengaruh waktu pemanggangan
terhadap berat jenis clan tahanan jenis yang data
nomonalnya pada tabel 3.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa waktu
pemanggangan berpengaruh terhadap berat jenis
grafit turbostatik hasil pemanggangan. Peristiwa
densifikasi sudah mulai nampak kecuali T31. lni
terbukti adanya kenaikan harga berat jenis telah
terjadi sehingga hampir sesuai dengan bentuk kurva
pacta gambar 2, walaupun peristiwa densifikasi

terjadi belum sempurna.

Pengaruh SiO2 sebagai katalis memberikan
fenomena densifikasi agak lebih lambat
dibandingkan dengan pellet yang tanpa
penambahan SiO2. lni dimungkinkan karena
adanya gerak atom yang terlalu aktif karena adanya
atom asing yang sudah melebihi komposisi optimal
sehingga peristiwa densifikasi belum nampak jelas.

Pengaruh waktu pemanggangan terhadap
tahanan jenis grafit terlihat bahwa semakin lama
waktu pemanggangan maka semakin kecil harga
tahanan jenis pellet. lni disebabkan karena

pengotor yang mudah menguap mempunyai
kesempatan lebih ban yak untuk melepaskan diri.

Pengaruh penambahan SiO2 sebagai katalis
terhadap tahanan jenis pellet hasil panggang juga
acta. Penambahan SiO2 sebanyak 0,5 %

merupakan penambahan yang optimal sehingga
tahanan jenis yang diperoleh paling kecil Hal ini
acta dua hal yang berkesebalikan. Untuk pellet
tanpa SiO2 gerak atom-atom pengotornya kurang
cepat dibandingkan dengan gerak atom pacta pellet
yang menggunakan SiO2 sehingga dorongan untuk

Gambar 3c. Pengaruh suhu pemanggangan ter-
hadap konduktivitas listrik hasil
penwnggangan 900 °C menggunakan
katalis SiO2

Perubahan berat jenis akan mengikuti
fenomena densifikasi yang berdasarkan adanya
difusi atom. Difusi atom ini dimulai adanya titik
kontak antar butir penyusun kompakan. Akibat
adanya kenaikan suhu maka titik kontak akan
berubah menjadi bidang kontak. Budang kontak

ini terbentuk karena adanya tegangan permukaan
yang bekerja pada leher antar butir dan
mempunyai arab keluar leher. Tegangan
permukaan menyebabkan deforrmasi plastis dan
viskos serta difusi pada bidang kontak. Adanya

tegangan permukaan juga menyebabkan perbedaan
tekanan uap pada permukaan yang mempunyai
kelengkungan berbeda. Perbedaan tekanan dapat
terjadi peristiwa penguapan pada bagian cembung
yang secara simultan akan mengembung pada
bagian cekung. Peristiwa ini menghasilkan
perpindahan massa kearah leher antar butir yang
menyebabkan leher tumbuh. Akibat lain adanya
tegangan permukaan akan menimbulkan potensial
kimia an tar atom-atom dan kekosongan yang
berada disekitar permukaan butir. Pergerakan
atom akan terjadi dari daerah potensial kimia yang
tinggi kedaerah potensial kimia rendah dengan
cara difusi atom. Difusi atom terjadi hila suhu

bertambah. Atom-atom bergetar dengan energi
yang lebih besar. Derajat keseimbangan kimia
yang berbeda dalam kristal juga merupakan alasan

untuk atom-atom berpindah tempat. Derajat
keseimbangan kimia terjadi karean adanya
kekosongan, cacat kristal dan atom asing dalam
hal ini adanya Sia2 dan menyebabkan difusi atom
bertambah cepat. Adanya difusi atom tersebut
akan memperluas bidang kontak antar butir dan
scring disebut batas butir. Peristiwa selanjutnya
akan tcrjadi proses pcrtumbuhan lcher yang
discbabkan oleh atom dari batas butir kectmpat



mengusir pengotorpun kurang cepat. Disisi lain
pelet dengan penambahan katalis gerak atomnya
semakin cepat tetapi pacta penambahan 1% sudah
sangat berlebihan bahkan Si4+ sendiri yang

menyebabkan tahanan jenis bertambah karena
akhirnya Si4+ tersebut juga sebagai penamban
pengotor.

Tabel 2. Pengaruh waktu pemanggangan terhadap berat jenis dan tahanan jenis grafit hasil
panggang dengan menggunakan katalis Sia2-

Waktu

pemanggangan
0,09 jam 2jam 3 jamJam

SiO2
(%)

Bernt

jenis
!!/cm3

Tahanan
jenis

(Q.um)

Berat
jenis
I!!cm3

Tahanan
jenis

(.Q.um\

Bernt

jenis
£/cmJ

Tahanan

jenis
(Q.um)

Berat

jenis
Ir/cm3

Tahanan

jenis
(Q.11In

Kode

TOI 0 1,46 3900 1.42 3480 ,43 3072 1,45 2700

TII 0,5 .38 3780 1,36 3400 1,35 2940 4 2100

T21 ,44 3930 ,41 3530 3050.4 ,42 2370

T31 1,25 1.29 4190 ,3 3800 ,32 3330 ,34 2900
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Gambar 4b. Pengaruh waktu pemanggangan ter-
hadap berat jenis graftt hasil

pemanggangan 900 °C menggu-nakan
kala/is SiD] terhadap berat jenis graft!
hasil pemanggangan 900 .:<;
menggunakan katalis SiD]

Gambar 4a. Pengaruh waktu penlanggangan ter-
hadap berat jenis grafit hasil

pemanggangan 900 "C menggu-nakan
katalis SiD]
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YATEMAN ARRYANTO, DWI
HERWIDHI, ENDANG TW, Pemumian dan
Pembuatan Grafit kualitas Nuklir, Laporan
Riset Unggulan Terpadu.

6.
--

KESIMPULAN

TANYAJAWAB

Moch. Setyadji
..Apa fungsi katalis Sial dalam proses

pemanggangan, apakah Sial tetap atau sampai
terionisasi.

Tunjung I
.Fungsi Sial sebagai katalis dalam proses

pembuatan grafit. Dengan adanya atom
asing St-4+ (bila terdekomposisi Sial --+
St-4+ + Ov maka difusi atom secara
keseluruhan bertambah besar. Dalam hal
ini densifikasi cepat dan gerak atom St-4+
kuat mendorong atom-atom yang volatile
untuk keluar daTi pellet.

Penelitian pengaruh kondosi pemanggan
dan katalis Sial terhadap berat jenis dan tahanan
jenis grafit hasil pemanggangan dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Suhu pemanggangan dan waktu pemang-
gangan sangat dominan terhadap perubahan
berat jenis dan tahanan jenis hasil

pemanggangan.
2. Penambahan Sial sebagai katalis juga

berpengaruh pada lahar pemanggangan
pembuatan grafit.

3. Grafit hasil pemanggangan dengan
penambahan katalis Sial 0,5 % mempunyai
tahanan jenis 2100 .{}..Jlm dimana
pembuatannya dengan kondisi suhu
pemanggangan 900 DC, waktu pemanggangan
3 jam, laju pemanasan 10 DC/men it dalam
atmosfir argon 2 liter/jam.

Bintarti
...Hasil penelitian belum mendapatkan grafit

yang bisa digunakan di industri. Usaha apa lagi
yang akan dilakukan.

Tunjung I.
e Untuk memperoleh grafit yang dapat

digunakan dalam industri. akan dilakukan
tahap grafitisasi pada 1000 DC sampai
2000 DC. Pada suhu tersebut dapat
dilakukan dalam bentuk pellet tetapi juga
dimungkinkan untuk diserbukkan kembali
untuk pellet hasil pada suhu tertentu.
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