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PENGARUH BAHAN ADISI Fe203 P ADA PELET CALSINE
COKE TERHADAP SIFAT FISIS HASIL GRAFITISASI PADA
SUHU 1500 0 C

Kasilani N.S., Tunjung I. daD Triyono
Puslitbang Teknologi Maju BATAN, Yogyakarta

ABSTRAK
PENGARUH BAHAN ADISI FE2O3 PADA PELET CALSINE COKE TERHADAP SIFAT FISIS
HASIL GRAFITISASI PADA SUHU 1500 °c. Pelet terdiri dari dua macam ukuran partikel calsine coke
yakni <63 JJm dall 90 -<106 JJm dicampur bervariasi, ditambah bahan adisi Fe203 ( 0,5%; 0,75% dan 1%
dari berat total) dan tar pith, dipanasi, dicetak dan ditekan 27 KN. Pelet dipanggang suhu 1500 °c dengan
waktu bervariasi, diuji resistensi, densitas dan kekerasannya. Pemanasan merubah demensi, lase serra
terjadi dejornzasi. Pada penambahan bahan adisi 1% kode 2-1, pemanasan 60 menit, dicapai resistivitas
0,597 !l.-cm, densitas 1,182 g/ml dan kekerasan 17,6 kg/mm2.

ABSTRACT
THE INFLUENCE OF USING FE2O3ADDITIVE MATERIALS OF THE CALCINE COKE'S PELLET
TO PHYSICAL CHARACTERISTIC PRODUCT GRAPHITIZATION AT THE TEMPERATURE
1500 °C. The pellet's consisted of two size particles calsine coke's are <63 Jim and 90-<106 Jiln, mixed in
variation, added with additive materials of Fe20j ( 0,5%; 0,75% and 1% from total weight) and tar pith,
heated, to slzaped altd pressed into 27 KN. Pellet's baked at 1500 °c temperature with variated time, were
tried to characteristic of the resistivity, the density and the hardnes. The heated to changed the demention,
phases and defonnation. At the 1% additive material's of 2-1 code's and 60 minutes roasted, are reached
the resistivity 0,597 Q-cm, the densities 1,182 g/ml, the hardnes 17,6 kg/mm2.

Dengan demikian dapat mengurangi kerapuhan
serta dapat meningkatkan kekerasan pelet. Selain
itu dapat dicapai grafitisasi terkondisi pada suhu
2000 °C.

Menurut Smallman R.E. (6), kenaikan suhu
pacta suatu bahan akan menyebabkan perubahan
demensi, perubahan rase, perubahan volume karena
adanya proses peleburan serta terjadinya deformasi.
Proses sintering menyebabkan perubahan kimia,
demensi struktur dalam bahan, perubahan phase
dan alloy (7). Pengaruh ini dapat merubah densitas,
resistensi, meningkatkan kerapatan maupun
perubahan sifat mekanik. Logam mempunyai
konduktivitas tinggi karena elektron-elektron dapat
dengan mudah bermigrasi melalui kisi. Resistensi
disebabkan oleh penyebaran gelombang elektron
oleh adanya ketidak teraturan kisi. Ketidak
teraturan kisi bisa disebabkan oleh adanya
peningkatan suhu atau un sur paduan deformasi.
Sifat logam paling renting adalah konduktivitas
listrik (k) dan kebalikannya k = IIp, resistivitas
atau tahanan jenis = p. Hukum Wieldmann Franz
menunjukkan bahwa ratio konduktivitas listrik dan
panas adalah hampir sarna untuk semua logarn pacta
ternperatur yang sarna (6) Tahanan rnerupakan

perkalian tahanan jenis dengan hasil perbandingan
panjang benda dan luas benda yang diukur.

PENDAHULUAN
M enurut D.A. Moore (I) serbuk bahan matriks

grafit sebagai bahan pengompaksi bahan

bakar HTR ( High Temperature Reaktor) perlu

karakterisasi untuk memenuhi spesifikasi sifat

bahan matriks yang dapat difabrikasi sesuai

kebutuhan (2:3). Sifat-sifat fisika, listrik , mekanis

dan nuklir basil dari grafit tiruan sangat bervariasi

tergantung dari bahan dasar, suhu grafitisasi, cara

pembuatan dan peubah-peubah lain.

Penelitian ini mempelajari pengaruh

penambahan bahan aditif Fe203 pada pembuatan

grafit timan tahap proses grafitisasi suhu

pemanggangan 1500 °c, terhadap sifat

konduktivitas listrik, densitas dan kekerasan.

Pengujian untuk memantau kualitas hasil pada

pemanggangan ini, didasarkan standar spesifikasi.

Densitas mengalami perubahan karena adanya

bahan paduan massa atom terlarut berbeda dengan

massa atom pelarut. Hukum Vegard

mengasumsikan bahwa parameter kisi larutan padat

berbanding linier dengan konsentrasi atomik.

Maka dapat dikaji seberapa jauh pengaruh

pemakaian bahan adisi bagi efektifitas sifat

densilas, listrik serta kekerasannya,

Bahan adisi feri oksida berfungsi sebagai

pcngikat sulfur schingga menghambat

pcnggclembungan dengan tidak timbul gas H2S (4,5). R pitA

-
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Dimana. R = reisitensi bend a uji (.Q),
p = tahanan jenis atau resistivitas (.Q-cm)

I = panjang (cm, dan A = penampang

2cm ),

5. Pelet hasil pemanggangan diukur resistenSi,
densitas, serta diuji kekerasannya.

6. Pembahasan dan kesimpulan.

Sampel pelet terdiri dari campuran sebagai mana
ditulis pacta Tabel 1.Tahanan jenis = resistivitas (Q-cm),

p=RA/I Tabel 1,(2) Kode campuran masing-masing peter
be rat totat4 gram dan tar pith J ,28 g.

Uji kekerasan sebagai ketahanan terhadap
suatu penetrasi rnernberikan indikasi sifat
deforrnasinya. Nilai kekerasan Brinell (BHN)
didefinisikan sarna dengan tegangan PIA dalarn
kg/rnrn2, dirnana P behan, A luas perrnukaan jejak,
dengan dernikian,

BHN = P / (1/27tD2 -[1-(d/D)2 ]1/2 (3)

Dimana, d dan D masing-masing adalah
diameter jejak dan indentor. Pengujian kekerasan
sangat penting untuk pengendalian kualitas
terutama jika diperlukan informasi kerapuhan
bahan pada temperatur tinggi.

TATA KERJA

Bahan yang diperlukan :

co/sine coke; tar pith.. feri oksida; gas argon.

Alat yang diperlukan:

Kompor. alat cetak, alat press, furnish sinter, alat
multi tester, alat uji Brinell.

Cara penelitian:

I. Calsine coke dengan 2 macam ukuran partikel
yakni < 63 ~m daD 90-<106 ~m (dengan 3
macam ratio I: 1 ; 1:2 ; 2: 1 ) dicampur dengan
tar pitch 32 % berat.

2. Bahan adisi feri oksida ditambahkan bervariasi
(kode a;b;c) = 0,5%; 0,75%; 1 % pada campuran

diatas, diaduk hingga rata (:I: 20 menit)

3. Campuran dipanaskan hingga tar pith meleleh,
dicetak dengan ditekan 27 KN, dibentuk pelet.

4. relet dipanggang pada 850 °C, selama 30 menit
dalam media hembusan gas inert, diukur
resistensi daD kekerasannya, kemudian
dipanggang 1500 °c sistem tertutup dengan
waktu bervariasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mengukur resistensi, diameter dan
tebal pelet hasil pemanggangan 850 °C dan
1500 °C, maka dapat dihitung hasil akhir
resistivitas pelet masing-masing yang merupakan
peningkatan penataan atom-atom yang ada
didalamnya. Data hasil perhitungan resistivitas dan
densitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Densitas Terata menurun dibawah 4 % tetapi
ada yang naik 2,83 %. Proses sintering

menyebabkan terjadinya perubahan demensi
disebabkan berkurangnya pori-pori dalam maupun
luar, juga karena proses evaporasi dan
kondensasi(7). Densitas cenderung turun pada suhu
ini, akibat perubahan-perubahan tersebut dapat
mengurangi atau menambah volume bahan yang
merubah densitas hasil.

Penurunan resistivitas terendah 47,5 %,
tertinggi 76,7 %. Hasil resistivitas rendah pada
sampel dengan kode 2-1, suhu pemanggangan
1500 °c dan waktu pemanggangan 60 menit, yakni
dicapai 0,597 Q-cm, diperoleh densitas rerata:!:
1,2 gimL. Dapat dikatakan bahwa lama
pemanggangan mempengaruhi hasil perubahan
demensi dan formasi posisi atom-atom dalam
bahan oleh adanya unsur paduan, yang
menyebabkan perubahan !':elombang elektron
karena ketidak teraturan kisi ( .7).

Kurva resistivitas rata-rata versus waktu
pemanggangan dapat dilihat pad a Grafik I.
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Tabel2. Data resistivitas dan densitas peter hasil pemanggangan suhu 850 °C dan suhu 1500 DC.

-
.% selisih

Resistivitas Densitas

Waktu I
Kode

Densitas (g/mL)

850 °c 1500 °c

Resistivitas (.Q-cm)

850 °C 1500 °C

2,133
1,848
1.828

1,206
0,905
0.905

1,202
1,21g
1,203

1,2
1,1
1,1

47,5
51,0
2O,5

0,16
2,23
2,~

4,045
1,809
2.263

0,905
0,872
0.935

1,184
1,211
1J96

1,142
1.112

1-,-206

76,7
51,8
573

3,50
3,41
+2,83

45 menit
1-2 a2
1-2 b2
1-2 c2

2,743
2,787
2,19

0,889
0,895
0,905

1,244
1,229
1,233

1,223
1,212

1,229-

67,8
67,8
~7.3

1,70
1,36

],27---
60 menit
2-1 al
2-1 bl
2-1 cl

1,763
1.857
1,809

0,597
0.597
~,597

1,206
1,211

],222

1,1
1,2
1,-1

66,
67,
67,

3,37
0,44~26

untuk grafit murni nuklir sebagai bahan matrik
resistivitas adalah 1.3xlO-3.Q-lJ.m.

Pengujian kekerasan pada suhu
pemanggangan 1500 °c. dituliskan pada Tabel 3.*-~~-z:-..

~

6030 45

Wak!u (meni!)

Gambar 1. Resistivitas rata -rata versus waktu
pemanggangan suhu 1500 0 C.

Dari kurva terlihat bahwa angka resistivitas
menurun sesuai dengan waktu pemanggangan, ini
menunjukkan adanya perubahan dalam bahan,
terutama pada formasi posisi atom-atom yang
menyebabkan perubahan tahanan listriknya. Pada
waktu pemanggangan 60 menit diperoleh harga
resistivitas terendah, yakni 0,597 Q-cm , pada
sampel kode 2-1. lni adalah pelet campuran calsine
coke ukuran <63 ~m 2 bagian dan 90-<106 ~m 1
bagian , menjadikan pelet lebih kompak karena
serb uk saling mengisi ruang sela. Dengan adanya
peningkatan suhu dan lama pemanggangan
terhadap bahan, menyebabkan terjadinya
perubahan penyebaran gelombang elektron,
sehingga menurunkan resistivitas yang dihasilkan.
Resistivitas grafit diharapkan serendah mungkin,

--
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Pengujian kekerasan pelet ternyata acta yang
pecah, kekerasan tidak rnerata dan kekerasan
rnerata. Untuk pengujian kekerasan pacta hasil

pelet utuh dengan kekerasan rnerata, diperoleh
angka terendah 15,4 kg/rnrn2 tertinggi 17,75
kg/rnrn2. Kekerasan pacta sarnpel kode 2-1
pernanggangan 15 rnenit rnenggunakan 3 rnacarn
bahan adisi, rnenghasilkan pelet yang utuh dan
kekerasan cukup tinggi. Pacta sarnpel kode 1-2 b2

dan kode 2-1 cl diperoleh pelet utuh dengan
kekerasan rnerata dengan penggunaan bahan adisi b

= 0,75 % dan c = 1 %, untuk waktu pernanggangan
45 dan 60 rnenit hasilnya 17,75 dan 17,6 kg/rnrn2,
Bahan adisi rnernpengaruhi kekerasan bahan, selain

kornposisi serbuk juga rnenentukan kekornpakan
pelet (4.5). Dengan perlakuan suhu tinggi rnaka perlu
dipantau rneratanya kekerasan bahan basil sesuai

tujuan.

KESIMPULAN
Adanya bahan adisi Fe203 dalam pelet,

pada proses grafitisasi hasil pemanggangan
1500 DC dapat menurunkan resistivitas antara
47,5% hingga 76,7% dan menurunkan densitas
dibawah 4%, serta kekerasan pelet dicapai sekitar
15,4 hingga 17.75 kgimm2. Resistivitas terendah
diperoleh sekitar 0,597 Q-cm dengan densitas
1.182 girnL pada sampel kode 2-1 dengan waktu
peman~gangan 60 menit, dicapai kekerasan 17,6
kg/mm pada penambahan bahan adisi 1 % berat
total. Waktu pemanggangan 15 menit memperoleh
kekerasan rerata 15,5 kgimm2, resistivitas antara
0.905 hingga 1,206 Q-cm dan densitas rerata :t

1.19 g/rnL.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hasil uji kekerasan tidak terlepas dari

preparasi pembuatan pelet, campuran bahan dasar,
jumlah penambahan bahan adisi serta kondisi
operasi pemanggangan. Pada sampel kode 2-1 dan

1-2 kekompakan terjadi lebih baik dari pada sampel

kode 1-1. Proses sinter mengakibatkan terjadinya
perubahan posisi atom-atom lebih tertata dan pori-
pori dalam maupun luar terjadi penutupan akibat

evaporasi dan kondensasi <1\ sehingga terjadi
densifikasi bahan sehingga kekerasan menjadi
lebih tinggi. Kekerasan versus waktu

pemanggangan dilihat pada Grafik 2, sbb.

Kami mengucapkan terimakasih kepada
bapak Taryadi yang telah membantu kegiatan
penelitian hingga makalah ini dapat kami sajikan.
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versus waktu pernanggangan pada
suhu 1500 "C.
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kekerasan rata-rata tinggi.
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Sedangakan Jerri sendiri menguap pada
suhu 1535 DC, sehingga pada akhir
gravitisasi diharapkan Jerri sudah hilang,
ion Fe+] tidak terbentuk.

Sunardjo
...Mengapa bahan Fe203 dapat dipakai sebagai

bahan addisi pada pelet Calcine Coke mohon
penjelasan

TANYAJAWAB

Ngasifudin
..Apakah penambahan Fe203 sudah

diperhitungkan agar tidak berubah menjadi ion
Fe+2 ?

Kasilani
.Bahan Fe20j bersifat menyerapsulfur,

yang sehingga gas H~ dalam
pemanggangan tidak akan terbentuk
hingga nwteri peter terhindar dari
pengeroposan, menjadi peter lebih
mampat. Dan lagi dengan adanya Fe20j
bahan terkondisi menjadi grafit pada
pemanggangan suhu 2000 °c.

Kasilani
.Penambahan Fe20] terbatasi hingga 1%

dari berat total pelet, yang diharapkan
berfungsi penyerap bereaksi denga sulfur
serra mendorong menjadikan kristal grafit
pada suhu 2000"C (pemanggangan).
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