
262 ISSN 0216.3128 Budi Sulistyo, dkk

PENGARUH KOMPOSISI DAN TEKANAN PADA PEMBU-
AT AN BRIKET P ASIR ZIRKON TERHADAP KONVERSI
KLORINASI

Budi Sulistyo, Sun~lrjo, Dwiretnani S. daD Pristi Hartati
Puslitbang Teknologi j'l-faju BATAN, Yogyakarta

ABSTRAK
PENGARUH KOMPOSISI DAN TEKANAN PADA PEMBUATAN BRIKET PASIR ZIRKON
TERHADAP KONVERSI KLORINASI .Telah dilakukan pengambilan logam zirkonium dari pasir dengan
metode proses kering, yaitu proses klorinasi langsung. Bahan pasir ditambah serbuk karbon kemudian
dicampur sampai rata lalu ditambah larutan sukrose sebagai perekat, pencampuran dilanjutkan lagi sampai
rata, kemudian campuran tersebut dibuat bentuk briket dengan diameter 10 mm dan tinggi 5 mm. Bahan
briket kemudian dipan,ggang pada suhu 350 °C. Briket yang dihasilkan lalu diklorinasi pada suhu 950 °c,
kemudian dialiri gas Cl2 akan terbentuk gas berwama kuning yaitu ZrCl4. SiCl4 dan gas CO2. Proses ini
menggunakan teori jluidisasi. Penelitian ini mempelajari parameter komposisi ballan briket da'J tekanan
pembriketan terhadap konversi ZrCl4 .Pada komposisi baha'J briket yaitu pasir zirkon : serb uk karbon:
sukrose adalah 71 : 2.1 : 6 dan tekanan pembriketan 20 Knewton, diperolelJ kolwersi klori'lasi sebesar
18,6 %.

ABSTRACT
THE EFFECT OF CC'MPOSITION AND PRESSURE ON BRlCKET PRODUCTION OF ZIRCON SAND
TOWARD CHLORIN,tTION CONVERSION. /n this investigation, the production of zirconium metal from
zirconium sand is carried out through drying method process, that is direct chlorination process. Sand
tnaterial and carbon powder are mixed thoroughly, and sucrose solution, which functions as an adhesive, is
then added to the mixt,~re. After that the mixture is formed into briquette with /0 millimeters in diameter
and 20 millimeters in height. The briquette is than heated in the tetnperature of 350 o.C The proceeded
briquette is than chlorinated in the temperature of 950 oC. ,Cl2 gas is then flowed to the briquette
yello"'iss gas is fonlJed in this process, that is ZrCl4, SiCl4 and CO2. The process adopts jluidisation
rheo')', The investigation examination the parameter of the composition of briquette tnaterial as well as the
pressure of briquetting toward ZrCl4 conversion. This investigation gives following result the coposition of
briquette tnaterial which is comprised of zirconium sand.. carbon powder.. sucrose is 7/ ..23 ..6, and
briqutting pressure givj?n is 20 Knewton, which yielded chlorination conversion of /8,6 %.

dilakukan pada suhu tinggi dan menggunakan gas
Cl2 yang sangat korosif dan beracun dan
penanganannya agak sulit. Alat yang diperlukan
dari bahan yang berkwalitas tinggi. Pada proses
kering limbah yang dihasilkan sedikit dibandingkan
dengan proses basah dan hanya memerlukan sedikit
bahan pembantu. Pada proses kering disini ada tiga
macam yaitu : proses karbit. proses karbonitrit dan
proses klorinasi langsung. Pada proses karbid dan
karbonitril konversi reaksinya mencapai 95 %
sedangkan pada proses klorinasi langsung hanya
maximum 43 %. Pada proses klorinasi langsung
suhunya lebih rendah dan limbah maupun
polusinya lebih sedikit dan dibanding dengan
proses karbid dan proses karbonitril. Pada
penelitian disini dipilih proses klorinasi langsung.
Pemilihan disini karena suhu reaksi paling rendah.
menyesuaikan alat yang ada.

Proses klorinasi pasir zirkon (ZrSiO4)
tujuannya adalah untuk merubah ZrSiO4 menjadi
ZrC14. Pada proses diperlukan pcnambahan
karbon. yang gunanya untuk mengikal oksigen dari

PENDAHULUAN

Z irkonium merupakan logam yang mempunyai

ketahanan korosi yanJ~ besar, baik terhadap

as am maupun basa pada berbagai suhu clan
konsentrasi. Selain itu logam zirkonium juga
mempunyai titik lebur yang tinggi clan mempunyai
sifat mudah dibentuk. Struktur zirkonium tahan
terhadap radiasi thermal tinggi, sehingga kekuatan
mekanis dari zirkonium tidak mudah turun clan
relatif stabil terhadap neutron. Kekuatan mekanis
yang stabil ini sangat diperlukan dalam kontruksi
reaktor nuklir. Zirkonium juga memiliki ketahanan
korosi yang baik, ini terjadi karena terbentuknya
lapisan film oksida yang kuat. Logam Zirkonium
ini berasal dari biji pasir zirkonium, dari hasil
samping tambang timah. Pada proses pembuatan
logam zirkon dari pasir zirkon dikenal dua macam
proses, yaitu proses basah clan proses kering.

Proses basah telah Iberhasil dilakukan clan
akan dibandingkan dengan proses kering. Proses
kering jalurnya lebih pendek dibandingkan dengan
proses basah, hanya pc~rlu hati-hati karena
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oksida zirkonium dan silikat diubah menjadi COz
Zirkonium akan lepas dan bereaksi dengan gas Clz
menjadi ZrCl4 dan SiCI4. Proses ini bisa
berlangsung pacta suhu tinJ~gi yaitu (800 -
1000) °c. Supaya klorinasi dlapat berjalan dengan
baik, maka campuran ZrSiO4 dan karbon yang
berbentuk serbuk, dipadatkan dan dibuat bentuk
relet / briket atau dibuat bentuk butir dengan
ukuran dan kekerasan tertentu, sehingga diperlukan
penambahan zat perekat. Sal;1h satu bahan perekat
adalah sukrose. Pembriketan adalah salah satu cara
untuk memadatkan campura!1l yang asalnya dari
beberapa serbuk menjadi bentuk padatan dengan
ukuran lebih besar dan kuat, mempunyai kekuatan
tertentu, porositas tertentu, sl~hingga tidak mudah
hancur dan mudah ditrobos gas (Clz/udara).

7. Gas inert (helium atau argon)
8. Larutan NaOH 2 N untuk penyerap gas Cl2

yang tidak bereaksi .

Alat yang digunakan

1. Pencarnpur pasir, karbon, sukrose clan air
2. Timbangan
3. Alat pres pencetak pelet atau briket
4. Pemanggang pelet atau briket
5. Alat analisis. JR. APNC clan X RF
6. Satu set alat klorinasi yang terdiri

a. Reaktor tabung tegak dari gelas tahan
suhu 1000 °c, dengan diameter 1 inchi

b. Sublimator. pengembun gas ZrC14 clan
SiC14

c. Penyerap gas dari bahan kaca.
d. Dapur suhu tinggi.

Cara Kerja

Reaksi klorinasi adalah sebagai berikut :

ZrSiO4 (5) + 2 C(5) + 4 CI2(g) ~ ZrCl4 (g) +

SiCI4(g) +2CO2(g) Membuat larutan sukrose jenuh

Menimbang kristal sukrose sebanyak 10
gram, kemudian dilarutkan dengan air sampai larut
menjadi larutan jenuh.

Membuat briket

Membuat campuran pasir zirkon dan karbon
perbandingan 73 : 22, sebanyak 20 gram dicampur
dalam suatu tempat sampai homogen, dan ditambah
larutan sukrose dicampur sampai rata. Hasil dari
capuran tersebut diambil setiap 1 gram dimasukkan
dalam cetakan lalu dipres pada tekanan 20
Knewton. Hasil cetakan berupa briket ini
kemudian dipanggang pada suhu 300 -350 °C,
selama 10 menit, yang ditandai sukrose meleleh,
lalu didinginkan. Briket yang dihasilkan keras dan
porus tidak mudah hancur dan mudah ditrobos
gas C12.

Dari reaksi terlihat bahwa perbandingan
pasir zirkon dan karbon dengan gas Clz akan
berpengaruh terhadap hasil ZrC4 pada proses
klorinasi zirkonium dan akhirnya sangat
berpengaruh terhadap konversi daTi reaksi
klorinasi.

Pada proses klorinasi langs:ung ini faktor yang
berpengaruh ban yak sekali an tara lain:

1. Pada pembuatan briket itlLl sendiri antara lain:
besar butir pasir dan l<:arbon, jenis karbon,
perbandingan campuran pasir, karbon dan
sukrose, air yang ditambahkan, ukuran briket,
tekanan pembriketan dan waktu, suhu
pemanggangan dan ukuran briket.

2. Proses klorinasi itu sendiri antara lain, suhu,
tekanan daD waktu, kecepatan aliran gas, tinggi
bed dan perbandingan bahan dengan gas Clz

Dalam percobaan disini a~~an divariasi tekanan
pembriketan variasi komposisi briket terhadap hasil

ZrCl4,

Klorinasi briket pasir zirkon

Sebanyak 8 gram briket terdiri dari 6 buah
diletakkan dalam tempat dengan ukuran diameter I
inchi dan tinggi 3 inchi, kemudian dimasukan
dalam reaktor, tepat pada tengah dari tinggi reaktor.
Alat sublimasi dihubungkan dengan bagian ujung
alas reaktor, bagian bawah reaktor ditutup, ada
lobang untuk masuk gas Clz dan inert. Penyerap
gas dihubungkan dengan bagian alas sublimator.
Pada penyerap gas dimasukan larutan soda kostik
2 N yang disirkulasi terus menerus selama
percobaan dengan pompa multifix. Setelah alat
terangkai, pemanas mulai dihidupkan sampai
mencapai suhu 900 DC. gas inert dialirkan untuk
mengusir oksigen yang ada dalam reaktor supaya
tidak terjadi oksidasi pada briket. Setelah suhu
tercapai gas inert ditutup dan gas Clz mulai

TATAKERJA

Bahan yang digunakan :

1. Pasir zirkon dengan kadal~ Zr sebesar 40 % berat
2. Serb uk karbon
3. Bahan perekat ( sukrose )
4. Air
5. Gas Cl2 teknis buatan Soda Waru, Surabaya
6. Bahan unluk analisis
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dialirkan dengan kecepatan alir gas Clz pacta skala
55 (4,89 Vmenit), selama 1~5 menit. Gas berwarna
putih dan berwarna kuning y:ang terbentuk mengalir
keatas masuk kesublimator dan menyublim pacta
suhu (150 -200 )OC.. sedangkan gas warna putih
menyublim pacta suhu lebih rendah kira-kira (100 -

150 )oC. Gas yang tidak menyublim masuk menuju
penyerap gas. Setelah tidak terbentuk gas lagi kira-
kira 15 menit percobaan dih,entikan, aliran gas Clz
ditutup dan gas inert dialirkan beberapa men it,
kemudian pemanas dimati:k.an .Setelah dingin
bagian bawah reaktor tutupnya di buka dan bahan
yang tidak bereaksi dikeluark.an, demikian juga gas
warna kuning yang menyublim diambil lalu
ditimbang. Percobaan diulang dengan variasi
komposisi bahan briket dan tekanan
pembriketanl0, 15,20,25,30 Knewton (KN).

zirkon yang tidak tereduksi oleh karbon, jumtah
karbon sebagai reduktor kurang seimbang,
menyebabkan konversi klorinasi menjadi turun.
Maka diambil jumlah pasir zirkon yang terbaik
adalah 71 %.
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Gambar 2. Hubungan variasi be rat pasir zirkon
terhadap konl-'ersi klorinasi

keteranl!an I!ambar

1.Reaktor
2.Pemanas

6 Penyerap gas
7. Penampung larutan

penyerap gas
I~. Tabung gas klor
~I. Tabung gas inert

I o. Flowmeter

Gambar 3. Hubungan variasi berat karbon ter-
hadap konversi klorinasi

3.Tempat sampel
4.Pengatur suhu
5.Sublimator

Gambar 1. Alar Klorinasi Pasir Zirkon
2. Variasi Berat Serbuk karbon

Pada percobaan disini yang ditetapkan yaitu
jurnlah pasir zirkon 71 %, sukrose 5% dan tekanan
pernbriketan 20 KN. Kondisi proses klorinasi sarna
dengan percobaan 1. Pada Garnbar 3. Terlihat
bahwa pada berat karbon 16 % konversi klorinasi

sekitar 11,4 %, kernudian dilanjutkan dengan
rnenarnbah berat karbon rnenjadi 20% .konversi
klorinasi rnenjadi 13,9 %, kernudian jurnlah karbon
dinaikan rnenjadi 24 % .konversi klorinasi
rnencapai 17,5 %. Apabila jurnlah karbon lebih

dari 24 %. sudah berlebihan dcngan terlihatnya
asap putih yang pekat. yaitu gas CO2 dan hasil dari

sublirnasi berwarna hitarn. rnaka disini diarnbil

jurnlah karbon sekitar 24 % berat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Variasi Berat Pasir Zirkon

Pada percobaan di sini yang ditetapkan
yaitu jumlah karbon 220/1, berat. sukrose 5%,
tekanan pembriketan 20 KNewton, suhu klorinasi
900 °C, kecepatan alir gas CI2 4,89\/jam, waktu
klorinasi 15 menit. Dari Gambar 2. Terlihat bahwa
pada jumlah pasir zirkon seberat 68 %, konversi
klorinasi mencapai 15,5 0;;" kemudian berat pasir
zirkon 73 %, konversi klorinasi mencapai 11,7.
sampai jumlah pasir zirkGn sekitar 77 % berat
konversi turun menjadi 7,5 %. Terlihat bahwa
penurunan disini disebab\,an ada sebagian pasir
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zirkon : karbon: sukrose = 71 : 23 : 6, sedangkan
kondisi operasi proses klorinasi sarna dengan
percobaan pertarna. Pada Garnbar 5 terlihat bahwa
pada tekanan pernbriketan 10 KN konversi
klorinasi rnencapai 16,7 %, kernudian dilanjutkan
pada tekanan 20 KN, konversi klorinasi naik
rnenjadi 16,8 dan dilanjutkan lagi pada tekanan 30
KN, konversi rnencapai 18,9 %. Tekanan bila
dinaikkan lagi diperkirakan tetap atau bahkan
turun, sebab sernakin tinggi tekanan pengepresan
bentuk briket sarnakin padat atau rnalah rusak
karena air sebagai pertolongan untuk perekat
keluar, sehingga rnengurangi daya rekat,
kernungkinan lagi day a trobos gas Cl2 sernakin
sukar, sehingga kecepatan klorinasi sernakin
larnban, rnengakibatkan konversi rnenjadi turun,
gas Cl2 sernakin ban yak terbuang. Pada tekanan
pengepresan lebih dari 30 KN alat cetaknya
terutarna bagian batang bengkok karena terlalu
panas, alat cetaknya rusak rnengakibatkan briket
rusak, rnaka pada percobaan disini diarnbil tekanan
pengepresan sekitar 20 KN, yang relatif arnan dan
konversi rnasih cukup tinggi
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Gambar 4. Hubungan Varia:\"i berat sukrose fer.
hadap konversi klorinasi

3. Variasi Berat Sukrose

Pacta percobaan disini ~'ang ditetapkan yaitu
jurnlah pasir zirkon 71 %, berat karbon 24 %,
tekanan pernbriketan 20 KN, kondisi proses sarna

dengan percobaan pertarna. Dari Garnbar 4 terlihat
bahwa dirnulai dari dari b,erat sukrose 3 %,
konversi klorinasi rnencapai 13,6 %, kernudian

dilanjutkan dengan penarnbahan sarnpai berat
sukrose rnenjadi 5 %, konversi klorinasi naik
rnenjadi 16,1 %, kernudian dil:lnjutkan lagi rnenjadi
7 %, konversi klorinasi rnenjadi 16,7 %. Dari
percobaan disini diarnbil julrnlah sukrose yang
diperlukan sebesar ? 6 %, jika hal ini kurang dari 4
% bentuk briket rnudah pecah sebelurn suhu reaksi

tercapai sehingga berpengaruh terhadap proses
kontak antara Case gas dengan Case padat tidak bisa

berjalan seperti yang diharapkan, bila sukrose lebih
dari 7%, sudah berlebihan, dengan ditandai asap
tebal, sebab sukroses hanY2l rnenarnbah jurnlah
karbon saja, akhimya rnenjadi gas CO2.

KESIMPULAN
Pada proses klorinasi langsung ini diperoleh

basil percobaan sebagai berikut :

Komposisi bahan briket adalah per-
bandingan pasir zirkon : serbuk karbon: sukrose =
71 : 23 : 6 daD tekanan pembriketan 20 Knewton.
Sukrose sebaiknya dibuat larutan jenuh daD suhu
pemanggangan 350 DC, bentuk briket berbentuk
silinder dengan garis tengah : tinggi = 1 : 2. Pada
penelitian disini diperoleh konversi klorinasi
sebesar 18,6 %. Dari pengamatan konversi reaksi
belum maksimal, karena konversi klorinasi masih
jauh dari konversi secara teoritis, yaitu konversinya
mencapai 43 %, hal ini kemungkinan disebabkan
karena pengaruh tekanan operasi
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Gambar 5. Hubungan variasi tekanan pembriketan
terhadap konversi klorinasi
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Pada percobaan disini yang ditetapkan
adalah komposisi briket yaitu perbandingan pasir

Prosldlng Pertemuan l:tan Presentasilimiah Penelltlan Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologl Nukllr
P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Junl 2002



ISSN 0216 -3128266 Budi Sulistyo, dkk

4. LEVEN SPIEL, 0., "Chemical Reaction
Engineering ", Sceond Edition Wily, Eastern
Limited, New Delhi, 1972.

5. LUSMAN,B. and KERZE.F Jr, "The
Metallurgy of Zirconium, :~ nd., Mc Graw- Hill
Book Company, Inc., New York, 1955.

6. MILLER, GoLo, " Metallurgy of Rarer Metal

",2nd ed., Better Worths Scientific
Publications, London, 1957.

7. PERRY, RoHo and CHILTON, CoHo, "

Chemical Engineering Hand Book ," Mc. Graw
Hill, Kogakusha, Ltd., Tokyo. 1973.

Prosldlng Pertemuan .jan Presentasilimiah Penelltlan Dasar IImu Pengetahuan den Teknologl Nukllr

P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Junl 2002


	DAFTAR ISI
	PENGARUH KOMPOSISI DAN TEKANAN PADA PEMBU-AT AN BRIKET P ASIR ZIRKON TERHADAP KONVERSI KLORINASI
	ABSTRAK
	PENDAHULUAN
	TATAKERJA
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA


