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PENGARUH ADITIF FELSPAR DAN KONDISI PROSES
P ADA PEMBENTUKAN KERAMIK DARI ABU LA YANG

Herry PoernoIito daD 19B. Djoko Sardjono
Puslitbang Teknologi Maju BATAN, Yogyakarta.

ABSTRAK
PENGARUH ADITIF FELSPAR DAN KONDISI PROSES PADA PEMBENTUKAN KERAMIK DARI
ABU LAYANG. Telah dilakukan penelitian proses pembentukan keramik dari dua komponen yaitu limbah
abu layang dan felspar sebagai alternatif persiapan awal immobilisasi limbah radioaktif Variabel proses
yaitu berat abu layang/felspar: 50/50 -100/0, gaya cetak pembentukan pelet abu layang : 25 -75 kN dan
suhu pembakaran : 1000 -1300 °C dengan laju pembakaran 250 DC. Tahapan proses meliputi pembuatan
adonan dari abu layang-felspar, pembuatan pelet, pembakaran pelet, analisis fisis hasil keramik yang
meliputi porositas dan kuat tekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas terhadap keramik yang
paling bait adalah pada kondisi proses sebagai berikut : berat abu layang/felspar 50/50, gaya cetak pelet
75 kN dan suhu pembakaran 1300 °C dengan kuat tekan peter keramik 27,5 kN/cm2 dan poTositas 0,014.
Hasil analisis muteral menggunakan X-RD terhadap keramik pada kondisi proses tersebut menunjukkan
bahwa keramik tersusun dari mineral dengan komposisi: mulit 63,51%, alpha kuarsalkristobalit 25,18%,
felspar 10,51%.

ABSTRACT
EFFECT OF FEWSPAR ADDITIVE AND PROCESS CONDITION ON THE FORMATION OF
CERAMIC OF FLY ASH. The process of ceramic fonnation from the two components namely flyash and
feldspar as an alternative for the initial preparation of radioactive waste immobilization has been
experimentally investigated. The process variables were: the weight ratio offlyashlfeldspar: 50/50 -100/0,
hydraulic press fonnation of flyash pellete : 25 -75 kN and the firing temperature: 1000 -1300 DC with the
firing rate in tile furnace at 250 DC. The stage of processes covered the mixing of flyash-feldspar.

pelletization, firing of pellete, physical analysis including porosity and compresive strength. The
experimental results sholV that the quality of the best ceramic was at the process condition as thefollowing:
tile ratio weight of flyashlfeldspar was 50/50, the hydraulic press of pellete was 75 kN and the firing
temperature of 1300 DC with the compresive strength of ceramic pellete of 27.5 kN/cm2 and the porosity of
0.014. XRD analysis of mineral for the ceramic at the above condition processes showed that ceramic
consist of minerals with the composition of63.51 % mullite, 25.18 % alpha quart:tJcristobalite and 10.51 %

feldspar.

PENDAHULUAN mullite (3AI2O3.2SiO2), kuarsa (SiOv, hematit

(Fe203), magnetit (Fe304), goethit (Fe203.H2O),
gipsum (CaSO4.2H2O), kalsit (CaCOv,. ilit
[KyAI4(Fe4M~MgI6)(Sig_yAly)O20] dan mineral
bentonit atau biasa disebut montmorilonit [(OH)4Sig
AI4O2o.xH2O]. (4,5.6, 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 (AI203.2SiO2.2H2O), montmorilonit

[(Mg, Ca)O.AI2O3.5SiO2.nH2O], illit [(K2O.
MgO).AI2O3.SiO2.H2O], dan felspar [(K, Na, Ca)O.
AI2O3.6SiO2]!9,101 Oi beberapa negara maju telah
dan sedang diteliti immobilisasi limbah radioaktif

dengan proses keramik, yaitu proses supercalcine,
proses magnetoplumbite. proses s)'nroc, dan proses
aluminosilikat! 10)

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

buangan dari pembakaran batubara untuk
pembangkit listrik tenaga uap (PL TV). Gas buang
lersebut mengandung partikel-partikel abu yang
sangat lembut. Abu ini akan terlahan pada
electrostatic presipitator sebelum keluar bersama
udara panas pembakaran. Abu layang ini berukuran
kurang dari 150 ~m yang bersifat pozzolanic (dapat
mengeras seperti semen bila bercampur dengan
kapur)!/.2/ Komposisi kimia unsur-unsur utama abu
layang dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu
oksida-oksida logam asam (Si02, Al2O3' dan Ti02),
oksida-oksida logam basa (Fe203' CaO, MgO, K2O
dan Na20), oksida-oksida lain (P2Os, S03, sisa
karbon), unsur-unsur lain. (3)

Kemungkinan kandungan mineral yang
terdapat di dalam abu layang, yaitu feldspar
(K2O.AI2O3.6SiOv, kaolin (AI2O3.2Si02.2H2O),
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kaolin adalahsenyawa aluminosilikat seperti
sebagai berikut : (/7)

550°C
AI2Si2Os(OH)4 ~ Al2Si2O7 + 2 H2O

kaolin meta-kaolin

lO50°C
3 Al2Si2O7 ~ Si2Al6O13 + 4 SiO2
meta-kaolin mulit kristobalit

(1,

Pemanfaatan abu layang yang merupakan
limbah pembakaran batubara pada unit pembangkit
listrik tenaga uap (PLTU) telah berhasil diteliti dan
diaplikasikan, antara lain sebagai bahan dasar
pembuatan semen pozolan, batubata, genteng,
zeolit sintetis, adsorben, landfill!ll. 12. 13)

Berdasarkan kandungan kimia dan mineral,
maka diharapkan abu layang dimungkinkan dapat

dipersiapkan untuk pembuatan bata merah, genteng
dan kerajinan keramik bagi penduduk di sekitar
PLTU. Untuk diversifikasi bahan baku yang
murah, maka abu layang dapat dijadikan sebagai
salah satu alternatif penggunaan bahan mineral
lokal untuk irnrnobilisasi limbah radioaktif dengan
mengadopsi proses aluminosilikat.

(2)

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

3(AI2O3.2SiO2.2H2O) ~ 3A12O3.2SiO2 + 4SiO2
kaolin mulit + 6H2O (3,

TEORI

Pacta proses pembakaran bodi bahan mentah
minerallempung, maka tahapan proses yang terjadi
yaitu : sampai dengan suhu pembakaran 100 °C
kelembaban hilang, 100 s.d. 200 °c air yang
terserap bodi terusir ke luar, 450 °c terjadi
dehidroksilasi, 573 °c terjadi inversi kuarsa disertai
perubahan volum, 980 °c terbentuk spinel dari
lempung daD mulai terjadi penyusutan, daD awal
terbentuknya mullite pacta suhu 1000 °c.
Selanjutnya pacta suhu 1050 s.d. 1100 °c terbentuk
gelas dari feldspar, pertumbuhan mullite, daD
terjadi penyusutan lanjutan. Kemudian pacta suhu
1200 °c banyak terbentuk gelas, pertumbuhan
mullite, penutupan pori-pori, daD banyak kuarsa
yang melebur. Pacta suhu 1250 °c komposisi
mineral yang terbentuk adalah 60% gelas, 21%
mullite, daD 19% kuarsa dengan ukuran pori-pori
yang minimum!/4J. Pacta suhu 1280 °c atau lebih,
mullite mulai mengkristal daD pacta suhu 1300 °c
jumlah mullite yang terbentuk sudah cukup untuk
mempengaruhi mutu dari barang-barang yang
dibakar!/5J

Untuk menyusun komposisi bodi keramik
banyak metoda yang dapat dipilih. Komposisi bodi
keramik yang dikembangkan adalah komposisi
multi komponen yaitu campuran ?; 2 macam bahan
mentah. Pembuatan produk keramik 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
X~O8' Komponen X mungkin terdiri dari kation-
kation 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
K2O dengan kandungan CaO rendah.

TATA KERJA

Pada proses pembuatan keramik dari
pembakaran mineral lempung, maka bahan matang
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 clan panas
dari bahan matang (keramik). Untuk tujuan ini
mineral lempung dibakar pada suhu paling rendah
1200 °C.I/6)

Bahan

1. Abu layang dari PL TV Suralaya dengan
komposisi kimia (% berat) : SiO2 = 60,51, AI2O3
= 23,24, Fe203 = 5,07, CaO = 2,95, MgO =
1,37, K2O = 0,47, Na20 = 0,72, TiO2 = 0,61,
MnO = 0,07, P2Oj = 0,33, SO3 = 0,41.
Sedangkan kandungan mineral antara lain
adalah gelas amorf (SiO2 amorf) , mullite
(3AI2O3.2SiO2), magnetite (Fe203), hematite
(Fe304) dan kuarsa ($iOv.

2. Felspar dengan komposisi kimia dalam
% berat: SiO2 = 70,6, AI2O3 = 17,44, Fe203 =
0,38, CaO = 2,33, MgO = 0,81, K2O = 0,60,
Na20 = 2,19, TiO2 = 0,17. Sedangkan
kandungan mineral antara lain adalah albite
(NaAlSi3Og), mikrolin (KAlSi3Og), illite

Pad a 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 or. Reaksi dasar pada proses pembakaran
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[KAI2Si3AIO,o(OH)2], kuarsa (SiO2) dan
montmorillonite [CaO.2(AI,MghS40,o(OH)].

Alat

Timbangan, mesin pengayak, alat cetak
pelet, alat pres, furnace,

Cara Kerja

1. Penyediaan abu layang < 38 ~ daD per-
hitungan % berat

3. Pencampuran serb uk abu layang daD felspar

Dimasukkan serbuk dengan perbandingan
berat abu layang : felspar = 90: 10 % berat total ke
dalam wadah bentuk silindris sampai volumenya =
0,5 x volume wadah. Wadah yang telah terisi
serbuk kemudian ditutup rapat. Wadah
dipusingkan dengan motor pacta kecepatan putar
tertentu dan waktu tertentu. Dilakukan dengan cara
yang sarna untuk perbandingan berat abu layang :
felspar masing-masing adalah 80/20, 70/30, 60/40
dan 50/50 % berat total.

4. Pembuatan pelet mentah

Disiapkan alat cetak bentuk silindris, lapisan
bagian dalarn diolesi dengan minyak parafin untuk
tujuan pelumasan. Oimasukkan sejumlah berat
tertentu serbuk dengan perbandingan berat abu
layang : felspar = 90 : 10 % berat total yang telah
homogen ke dalam alat cetak bentuk silindris.
Dilakukan penekanan terhadap campuran serbuk
tersebut dengan alat tekan hidrolis Paul Weber
sarnpai skala 50 N. Penekanan pacta skala tersebut
dipertahankan 3 menit. Pelet mentah basil
penekanan dikeluarkan dari alat cetak, diberi kode,
ditimbang beratnya (W J, diukur diameter (Dg) dan
tingginya (Hg) Diusahakan pengambilan
carnpuran serbuk terse but diperkirakan dapat
diperoleh pelet mentah dengan ukuran diameter
pelet mendekati tinggi pelet. Dilakukan dengan
cara yang sarna untuk perbandingan berat abu
layang : felspar berturut-turut adalah 80/20. 70/30,
60/40 dan 50/50 % berat total dengan masing-
masing dibuat 15 buah pelet mentah.

Sampel abu layang dengan berat yang telah
diketahui misal M1 gram diletakkan di atas pan
ayakan 400 mesh, mesin pengayak dioperasikan
selama 30 menit pada skala regulator tertentu
(tetap). Ditimbang abu layang yang lolos saringan
misal N I gram. Dilakukan pengayakan sejumlah
abu layang dengan berat misal Mz gram di atas pan
saringan 400 mesh. Abu layang yang lolos saringan
ditimbang misal beratnya Nz gram. Dengan cara
yang sarna dilakukan pengayakan abu layang
dengan berat masing-masing MJ, M4, ..., Mo-!, Mo
sehingga diperoleh berat abu layang lolos saringan
400 mesh: NJ, N4, ..., Nm-I' Nm. Diusahakan
diperoleh abu layang lolos saringan 400 mesh
dengan berat total (N! + Nz, + + Nm-1 + Nm) =

:t 5 kg.

m

1:N
% be b I berat total abu layang lolos 400 mesh,

100%rata u avang= =~x.bcraltOlal abu layang sebelum diayak .
1:M

5. Pemanggangan I pembakaran

Dibuat wadah sampel dari bata tahan api
(fire brick) dalam bentuk pan (panci) dengan cara
dipoles (dibubut). Sampel pelet mentah bentuk
silindris diletakkan di atas pan dengan posisi rebah
(horisontal) yaitu sebagian kecil dinding pelet
menempel pada pan. Posisi pelet diusahakan
teratur dan berjarak sarna dengan pelet lainnya.
Pan yang berisi sampel pelet dimasukkan ke dalam
furnace, pemanasan dilakukan dengan kecepatan
panas 250 °C/jam sampai temperatur 1000 °C.
Setelah mencapai temperatur 500 °c, pemanasan
diperlambat 100 °C/jam sampai temperatur 600 °c
untuk memperkecil inversi kuarsa yang
menyebabkan pemuaian : a-kuarsa t- 573 °c -+ [3-
kuarsa. Setelah mencapai pemanasan pada
temperatur 1000 °c. tempetatur dipertahankan tetap
selama 2 jam. Furnace dimatikan, kemudian pelet

matang didinginkan dengan kecepatan pendinginan
:f: 15 °C/menit at au didiamkan di dalam furnace
selama:f: 16 jam. Kemudian pan terisi pelet matang
dikeluarkan dari furnace, masing-masing pelet
matang sesuai kelompoknya dilakukan uji fisis

2. Penyediaan felspar 53 -75 ~m

Sampel serb uk felspar dengan berat yang
telah diketahui misal FI gram diletakkan di alas pan
ayakan 200 mesh, mesin pengayak dioperasikan
selama 1 jam pada skala regulator tertentu (tetap).
Ditimbang felspar yang tertahan saringan 270 mesh
misal G1 gram. Dilakukan pengayakan sejumlah
felspar dengan berat misal F2 gram di alas pan
saringan 200 mesh. Felspar yang tertahan saringan
270 mesh ditimbang misal beratnya G2 gram.
Dengan cara yang sarna dilakukan pengayakan
felspar dengan berat masing-masing F3, F4, ..., Fn-t
dan Fn sehingga diperoleh berat felspar tertahan
saringan 270 mesh: G3, G4, ..., Gm-t dan Gm.
Diusahakan diperoleh felspar lolos saringan 200
mesh dan tertahan saringan 270 mesh dengan berat
total (Gt + G2. + + Gm-1 + Gm) =:t 5 kg.
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meliputi : penyusutan volum, hilang pijar, densitas,
porositas, kuat tekan (compressive strength),
penyerapan air.

bodi keramik mengalami penekanan sampai tidak

pecah. Uji porositas terhadap produk keramik
dapat dimaksudkan sebagai salah satu indikasi
bahwa produk keramik sudah menjadi bahan

komposit yang padat dan kompak. Biasanya
semakin kecil porositas produk komposit berarti

rongga-rongga yang terjadi pacta padatan komposit
semakin sedikit. Hal ini dapat juga digunakan
sebagai salah satu indikasi awal bahwa proses
terjadinya larutan padat (solid solution) pacta 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. Dengan demikian porositas
komposit keramik dapat dijadikan indikator awal
jumlah polutan dalam padatan basil immobilisasi
yang akan terlucut ke media lucut apabila bodi
komposit keramik dibebani oleh limbah radioaktif.

Analisis fisis

1. Kuat tekan (compressive strength)

Pelet matang bentuk silinder dimasukkan ke
dalam kantong plastik dan ditutup. Kemudian pelet
diletakkan di alas piston bawah dengan posisi
tegak. Selanjutnya pelet ditekan sehingga keadaan
pelet mengalarni retak sampai dengan hancur, dan
pada saat tersebut dibaca skala manometer. Kuat
tekan pelet ditentukan dengan persamaan :

GKT = -(1)
A

dengan KT = kuat tekan (N/mm1, G = gaya tekan
sampai pelet hancur (N), A = luas permukaan pelet
yang menerima momen gaya tekan (mm1.

Tabell. Pengaruh gaya cetak dan perbandingan
berat abu layang/felspar terhadap kuat
tekan keramik pada suhu pembakaran
lOOO"C

2. Porositas

Pelet matang yang telah diketahui beratnya
(W d) dimasukkan dengan posisi horisontal ke dalam
wadah terisi akuades sampai semua badan pelet
terendam akuades. Vol urn akuades dalarn wadah =
10 kali volurn pelet. Perendarnan pelet dilakukan
selarna 7 hari dalarn water bath pada suhu konstan
(T) dan wadah ditutup rapat untuk rnenghindari
penguapan akuades selarna perendarnan. Setelah
tepat rnencapai waktu perendarnan 7 hari, pelet
dikeluarkan dari wadah, diletakkan dalarn baki
(pan) dengan posisi pelet horisontal, diangin-angin
sarnpai permukaan pelet yang sernula basah
rnenjadi kering, dicatat waktu pengeringan tersebut,
kernudian dilirnbang beralnya (Wb). Porositas pelet
rnatang ditentukan dengan persarnaan :

Wb -W d

Gaya
~
J!5!:!1
-?2-
~

75

Kuat tekan pada perbandingan berat abu

lavanQ/felsDar (kN/cm2)

Data penelitian dalam Tabel 1 menunjukkan
bahwa karakteristik fisis prod uk keramik belum
menunjukkan basil yang diharapkan. Hal ini dapat
dipahami bahwa pembakaran pelet mentah pada
suhu 1000 DC yang terjadi adalah awal mulai
terjadinya mulite sebagai pembentuk bodi keramik
yang keras. Pada waktu pembakaran, adanya
kandungan air dalam felspar pada waktu membuat
pelet menlah menyebabkan banyak air yang

menerobos keluar membentuk jejak lintasan kapiler

yang menyebabkan jarak antar bulir partikel
pembentuk keramik bertambah besar. Antara
kedua bulir lerdapat leher dengan radius
kelengkungan yang kecil. Tekanan uap pada
daerah leher lebih rendah daripada lekanan uap
pada permukaan buliran. Akibal perbedaaan
tekanan tersebul, material pada permukaan buliran

cenderung pindah ke daerah leher dengan cara
evaporasi-kondensasi. Dengan demikian apabila
jarak antar buliran bertambah besar, maka dapal
memperlambal waklu proses evaporasi-kondensasi
unluk terjadinya larulan padal (solid-solution) yailu
padatan yang terdiri dari dua clemen atom abu

~

£ (2)
Vt

dengan E = porositas pe\et, Wb = berat pe\et dan
akuades yang terserap (g), W d = berat pe\et matang
kering (g), Pw = densitas akuades pada suhu T
(g/cm3), VI = vo\um pe\et.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji tekan merupakan persyaratan uji fisis
yang biasa dilakukan terhadap komposit basil
proses solidifikasi limbah B3 atau immobilisasi
terhadap limbah radioaktif. Uji kuat tekan antara
lain dimaksudkan untuk mengetahui batas maksimal

Prosldlng Pertemuan dan Presentasilimiah Penelltlan Dasar Ilmu Pengetahuan den Teknologl Nukllr
P3TM-BATAN Yoavakarta. 27 Junl 2002



338 ISSN 0216-3128 Berry Poernomo dan [gno Djoko So

layang dan felspar yang terdispersi dalarn struktur
fasa tunggal. Dengan demikian pada suhu 1000 °C
sifat fisis kerarnik seperti kuat tekan belum
menunjukkan basil yang baik.

Tabel 2. Pengaruh gaya cetak dan perbandingan
berat abu layang/felspar terhadap kuat
tekan keramik pada suhu pembakaran
1100 DC

Gaya
cetak~

25~I

50 !~I

Kuat tekan pada perbandingan berat abu
~v~nalfelspar (kN/cm1

100/0 SO/50

1,5 5

~.~1~,-1! 

I 4.17 4,17 j 6.67 I

51~,~

~

3,33 4.17 3.33 5

Tabel 3. Pengaruh gaya cetak dan perbandingan
berat abu layang/felspar terhadap kuat
tekan keramik pada suhu pembakaran
1200 DC

Gaya
celak

~
2L
-EP-

75

Kuat tekan pada perbandingan berat abu
2lavana/felsDar (kN/cm )

I 

100/0 I 90/10 I 80/20 I 70/30 I 60/~1~0'

..!,9...
2

~~~-

~~

2.5

~~

8.33

1.2-
~
?,~

~~

4,17

~
~
5.83

Tabel 4. Pengaruh gaya cetak dan perbandingan
berat abu la)'ang/felspar terhadap kuat
tekan keramik pada suhu pembakaran
1300°C

~

aYa celak

kN

25

50 I

75 I

Kuat tekan pada perbandingan berat abu
lavanQ/felspar (kN/cm2)

100/0 I 90/10 I 80/20 I 70/30 I 60/40 j SO/50

~~

5

1..2~

2.5

2,5

3.33 15

2.5 21 67

27.5 I

Dari data Tabel 1 s.d. 4 di atas terlihat
bahwa pada perbandingan berat abu layang/felspar
70/30, 60/40 dan SO/50 memberikan pengaruh
terhadap kenaikan kuat tekan cukup nyata untuk
suhu pembakaran 1000 s.d. 1300 °C.

pengaruh terhadap kenaikan kuat tekan cukup nyata
untuk perbandingan berat abu layangifelspar =
SO/50. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam
teori bahwa pada pada suhu 1100 DC terbentuk
gelas dari feldspar, pertumbuhan mullite, clan
terjadi penyusutan lanjutan. Kemudian pada suhu
1200 DC banyak terbentuk gel as, pertumbuhan
mullite, penutupan pori-pori, clan banyak kuarsa
yang melebur. Pada suhu 1280 DC atau lebih,
mullite mulai mengkristal clan pada suhu 1300 DC
jumlah mullite yang terbentuk sudah cukup untuk
membuat mutu bodi keramik lebih keras.

Uji kuat tekan pada produk komposit
keramik abu layang-felspar dapat digunakan
sebagai data awal kuat tekan (compressive strenght)
komposit keramik tanpa dimuati polutan seperti
pada immobilisasi limbah radioaktif nantinya.
Untuk membandingkan dengan basil immobilisasi
limbah radioaktif lainnya seperti komposit semen
yang dimuati limbah radioaktif, maka persyaratan
kuat tekan komposit minima! basil sementasi yang
diperkenankan oleh IAEA yaitu 2,5 KN/mm2.
Sedangkan kuat tekan komposit dari semen-air
setelah 28 hari besarnya antara 20 s.d. 50 KN/mm2.
IAEA merekomendasikan bahwa proses vitrifikasi,
gelas-keramik, synroc akan efisien digunakan untuk
immobil!isasi !imbah radioaktif aktivitas tinggi.
P3TM Batan tidak mempunyai furnace dengan
standar keselamatan yang baik untuk penanganan
off gas radionuklida aktivitas tinggi yang harus
berada dalam !aboratorium standar yang
dipersyaratkan untuk penelitian immobi!isasi
!imbah radioaktif aktivitas tinggi. Dengan
demikian maka kegiatan pene!itian ini dimaksudkan
sebagai tahap awal rangkaian kegiatan pene!itian
yaitu mencari metoda alternatif penggunaan bahan
mentah keramik dari mineral lokal yang murah
dengan kandungan aluminosilikat yang memenuhi
syarat untuk dapat dibuat keramik.

Uji porositas dapat juga dimaksudkan
sebagai indikasi awal kemungkinan terjadinya
difusi air ke dalam rongga-rongga dalam badan
produk komposit keramik. Pada penyimpanan
limbah radioaktif sistem tanah dangkal maupun
tanah dalam, maka air yang ada di dalam tanah
dapat berfungsi sebagai media pelarut polutan
radioaktif yang selanjutnya berpotensi untuk dapat
terjadi dispersi efektif. Dispersi efektif yaitu dua
dispersi yang tcrjadi secara simultan yaitu antara
dispersi hidrodinamik yang terjadi karena ada
gerakan air tanah clan dispersi molekuler yang
terjadi karena ada perbedaan konsentrasi po!utan.
Dengan demikian dispersi radioaktif dari padatan
komposit ke media lucut berpengaruh terhadap
basil uji lucut. Dari variabel proses perbandingan
berat abu layang/felspar clan gaya cetak yang

Tabel 5. Pengaruh gaya cetak dan suhu penlha-
karan terhadap kuat tekan keramik pada
perbandingan abu layang/felspar =
50/50

Kuat tekan pacta suhu pembakaran (UC)Gaya
cetak

~
25

50

_J~

1000~

~~

!.!.QQ~

~~~

gQQ~

~~~

~~

~~.~

Dari data Tabel 5 terlihat bahwa pada suhu
pembakaran 1100 s.d. 1300 °C memberikan
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menghasilkan komposit keramik yang terbaik,
kemudian dilakukan penentuan porositas terhadap 5
buah sampel komposit kerarnik dengan hasil seperti
ditunjukkan pada Tabel 6.

komposit keramik abu layang-felspar dan basil
spektra pada Gambar I setelah dilakukan konversi
dalam komposisi rasional mineral diperoleh : mulit
= 63,51%, alpha kuarsa/kristobalit = 25,18% dan
felspar = 10,51 %. Dari komposisi mineral tersebut

menunjukkan bahwa kandungan alumina-silika
dalam bahan mentah abu layang dan felspar pada
suhu pembakaran 1300 °c belum sempurna dapat
dikonversi menjadi mulit dan kristobalit sebagai
pembentuk bodi keramik yang keras.

Tabel 6. Porositas sampel komposit keramik pada
perbandingan berat abu layang/felspar =
50/50, gaya cetak pelet = 75 kN dan
suhupembakaranpelet 1300°C.

Kode sam pel Porositas

0,01529

0,01533

0,01424

P1

P2
P3

Porositas rerata = 0,01424

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan dapat disimpulkan
bahwa abu layang dimungkinkan dapat digunakan
untuk membuat keramik yang dipersiapkan baik
sebagai keramik komersial maupun sebagai
kandidat pengungkung limbah radioaktif. Untuk
memperbaiki mutu keramik daTi abu layang, maka
ukuran partikel bahan baku perlu diperkecil,
kompresi pacta pembuatan pelet mentah perlu
diperbesar, suhu daD waktu pembakaran perlu
diperbesar. Pacta pembuatan keramik daTi dua
komponen (abu layang daD felspar) dengan variabel
proses seperti tersebut di atas diperoleh variabel
proses terbaik yaitu perbandingan berat abu
layangifelspar = SO/50, gaya cetak pelet = 75 kN
daD suhu pembakaran 1300 °C dengan karakteristik
komposit keramik sebagai berikut : kuat tekan =
27,5 kN/cm2 dan porositas = 0,014. Hasil spektra
analisis mineral terhadap keramik pacta kondisi
proses tersebut menunjukkan bahwa keramik
tersusun daTi mineral dengan komposisi sebagai
berikut : mulit 63,51 %, alpha kuarsa/kristobalit
25,18%, felspar 10,51%.

Dari variabel proses perbandingan berat abu
layang/felspar clan gaya cetak yang menghasilkan
komposit keramik yang terbaik. kemudian
dilakukan kimia di Laboratorium Analisa Kimia
clan Fisika Pusat UGM Yogyakarta dengan hasil

seperti ditunjukkan pada Tabel 7.

r I

Tabel7. Hasil analisis kimia komposit keramik
abu layang-felspar dengan ukuran
serbuk komposit keramik -400 mesh

Unsur
Kimia

SiO2

AI203

Fe203

CaD

Komposisi Kimia
% berat Metoda Analisis

f 54,85 Spektrofotometer-UV-VIS

I 32,25 Spektrofotometer-UV-VIS

1,11 AAS-Nyala-C2H2-udara

0.34 AAS-Nyala-C2H2-udara
MgO, 0,06 ! AAS-Nvala-C2H2-udara

:;..,~1.14_1i..""; IILH/lUlIINJU ll\YNlij DIQ

SARAN9DD f .Flldcpar
m. ~IIU
q .Alpha qU8tI
c .CrIst_bailie'21

400 ,~.I
~~I

y
100

ZI-

Agar proses pembentukan keramik
berlangsung lebih sempurna, maka perlu dilakukan
perbaikan, an tara lain:

I. Okuran partikel bahan mentah keramik perlu
diperkecil daD gaya cetak terhadap adonan
bahan mentah keramik perlu diperbesar agar
jarak antar partikel atau rongga antar partikel
bisa lebih sempit sehingga transfer panas antar
partikel lebih mudah daD waktu evaporasi
kondensasi lebih singkat,

2. Suhu daD waktu pembakaran perlu diperbesar
untuk memberi kesempatan terbentuknya mulit
daD kristobalit sebagai pembentuk bodi keramik
lebih sempurna sehingga dapat dihasilkan
komposit keramik dengan kuat tekan yang lebih
besar daD porositas yang lebih kecil.

1.1 I 21 41 GO 1820)

Gambar 1. Hasil analisis mineral pada keramik

abulayang -feldspar

Sedangkan analisis mineral komposit
keramik abu layarig-felspar dilakukan di Puslitbang
Teknologi Mineral Bandung menggunakan metoda
X-RD dengan hasil seperti ditunjukkan pada
Gambar I. Dari hasil komposisi kimia penyusun

Proslding Pertemuan dan Presentasilimiah Penelltlan Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
P3TM-BATAN Vogyakarta, 27 Junl 2002



340 ISSN 0216. 3128 Berry Poernomo dan Ign. Djoko S.

U CAP AN TERIMA KASIH

Atas segala bantuan dalam mengerjakan
penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih
kepada Sdr. Tri Suyatno dan Sdr. Sunardi.

DAFTARPUSTAKA

13. WENTZ, C.A., Use of Fly Ash in Waste
Minimization, In : Encyclopedia." of
Environmental Control Technology, Vol. 5,
Waste Minimization and Recycling by Paul N.
Cheremisoff, , Gulf Publishing Co., pp. 245 -
261, Texas (1992).

14.NORTON, F., Elements of Ceramics, 2 ed.,
Addison-Wesley, p. 140, (1974).

15.SUGIYONO dan SUKIRMAN, D.S.,
Pengetahuan Teknologi Kerajinan Keramik,
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan -
Depdikbud, Jakarta, (1979).

16.HARJANTO, S., Lempung, Zeolit, Dolomit
dan Magnesit, Publikasi Khusus Dir. Sumber
daya Mineral, No. 29 Khus., halo 61-69, (!987).

17.SUTARTI, M. dan RACHMAWATI, M.,
Zeolit Tinjauan Literatur, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Minera1- Direktorat
Jenderal Pertambangan Umum, hal.18, (1994).

TANYAJAWAB

Syarip
..Bagaimana pengaruh aditif feldspar tersebut

pada kualitas keramik ?

..Apakah sudah ada keramik berbahan baku abu

layang

Derry Poernomo
e Semakin besar prosentase feldspar dalam

campuran bahan baku abu layang feldspar.
maka kualitas keramik semakin baik.

elndustri keramik be/urn memakai abu layang
sebagai bahan baku. tetapi abu layang sudah
digunakan oleh pabrik semen Gresik untuk
membuat semen portland-pozzolan dan sudah
dijua/ di pasaran

Simping Yuliatuin
...Apakah abu layang bisa digantikan dengan abu

sekam?

Herry Poernomo
.Untuk membuat keramik alumina silikat maka

komposit silikat (Si02) dan aluminat (AI2O])
dalam abu layang cukup ideal. tetapi kalau
abu sekam padi dibuat keramik alumina
silikat akan kekurangan aluminat kiirena
kandungan silikatnya tinggi :t 95 %.
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