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ABSTRAK

EVALUASI PERUBAHAN POLA DIFRAKSI PADA HASIL PEMANASAN PASIR ZIRKON DENGAN

SUHU TlNGGI. Salah satu tahapan proses pada pembuatan zirkon ingot adalah peleburan pasir zirkon
untuk mendapatkan zirkon yang sudah terpisah dari silikatnya. Peleburan dilakukan dengan pemanasan
pada tungku busur listrik. Busur ini terjadi karena adanya loncatan elektron dari elektrode melalui udara ke
bahan baku pasir zirkon. Pasir zirkon, karbon dan karbon aktif dengan perbandingan tertentu dicampur dan
dipanaskan dalam tungku pada tegangan 26 volt dan arus 70 amper. Jarak elektrode kebahan baku diatur
sedemikian rupa sampai timbul busur. Energi panas yang ditimbulkan oleh busur ini yang dipergunakan
untuk melebur pasir. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya gas N] mengakibatkan nyala busur
yang terjadi semakin bagus dan dapat berlangsung lebih lama, tetapi pada aliran gas yang tinggi sample
dapat ikut terbang sebagai akibat loncatan busur dan semburan gas. Hasil analisa dengan X ray defraksi
menunjukan indikasi adanya ZrC sudah terbentuk tetapi intensitas masih sangat rendah. Intensitas pola
defraksi berubah sesuai dengan perubahan laju alir gas. Intensitas tertinggi didapat pada pemanasan 30
menit dengan gas N] /8, 75ml/det didapatkan pola defraktrogram untuk ZrC pada sudut observasi 28 = 350
dengan intensitas 175 cps dan latar 45cps.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE DIFFRACTION PATTERN CHANGE FROM ZIRCON SAND HIGH

TEMPETATURE HEATING PRODUCT. One of the process stages in zircon ingot production is zircon sand
melting to get zircon free from its silicate compounds. The melting process is conducted by heating up in an
electric arc fUrnace. The arc is affected by electron excitation in the air as it travels through the air to the
zircon sand raw materials. Zircon sand is mixed with carbon heated in the furnace at the voltage of 26 volts
and the current of 70 amperes. The distance from the electrode to the raw materials is aqjusted so that arc is
produced. The heat energy generated by the arc is used for melting the sand. From the experiment it is
identified that N] gas affected a good arc flame which occurs longer, but the sample sand will be blown
under high gas flow. X ray diffraction analysis shows that ZrC is already produced in a very low intensity.
The observed diffraction pattern intensity changes due to the gas flow. The highest intensity is reached at 30
minutes heating with N] gas flow of 18,75 ml/sec, which gives diffractrogram pattern for ZrC at 28 =350
with the intensity of 175 cps and background of 45 cps.

PENDAHULUAN

Zirkonium merupakan logam yang mempunyaiketahanan korosi yang besar terhadap asam
maupun basa pada berbagai temperatur dan
konsentrasi. Selain itu logam zirkon juga
mempunyai titik lebur yang tinggi dan mempunyai
sifat mudah dibentuk. Penggunaan dalam industri
sangat bervariasi mulai dari bidang elektronik,
kedokteran, bola lampu, industri logam dan industri
nuklir. Didalam industri nuklir selain digunakan
sebagai kelongsong bahan bakar juga digunakan
dalam bentuk logam paduan untuk struktur reaktor
tabung tekan didalam reaktor jenis PHWR (I) •

Logam zirkon dapat diperoleh dari pasir
zirkon yang dapat diolah melalui proses basah
ataupun proses kering. Proses basah mempunyai
kelebihan yaitu prosesnya relatif sederhana dan
mudah dilakukan hanya prosesnya panjang, banyak

membutuhkan bahan tambahan dan alat serta

menghasilkan banyak limbah. Proses ini yang
pemah dilakukan di P3TM - SATAN, Jogjakarta.
Saat ini tengah dikembangkan proses kering; proses
yang mempunyai beberapa kelebihan yaitu
prosesnya pendek, sedikit alat, bahan dan limbah.
Dengan adanya pemendekan proses ini diharapkan
bisa mendapatkan efisiensi hasil yang lebih besar.
Tahapan pengolahan pasir dengan proses kering ini
adalah klorinasi, purifikasi, dan reduksi. Yang telah
dilaksanakan saat ini adalah klorinasi langsung pasir
zirkon menjadi ZrCl4 pada suhu 900-1 OOOoCdengan
konversi hasil <20%. Oleh karena itu pada
penelitian ini dilakukan perlakuan awal terlebih
dahulu sebelum dilakukan klorinasi yaitu dengan
memanaskan pasir zirkon dan karbon pada suhu >
I800°C. Pada suhu terse but diharapkan dapat
melepas ikatan silikat dari zirkon dengan
membentuk oksidanya.
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Silikon oksida (SiO) yang terbentuk berupa
gas berwarna putih, yang kemudian akan
menyublim menjadi silikon dioksida (SiOziZ). Hasil
dari pemanasan ini yang akan digunakan sebagai
umpan klorinasi. Diharapkan efisiensi yang
dihasilkan akan lebih besar karena beban pada
klorinasi sudah berkurang (sebagian dari Si sudah
terlepas). Pemanasan yang akan dipergunakan
adalah dengan menggunakan busur listrik. Busur ini
terjadi karena adanya loncatan elektron dari
elektrode melalui udara ke bahan baku pasir zirkon.
Jarak elektrode kebahan baku harus diatur
sedemikian rupa sehingga tidak terlalu dekat
maupun terlalu jauh. Jika terlalu dekat akan terjadi
hubung singkat sementara kalau terlalu jauh tidak
akan terjadi busur (3,4) • Setelah pemanasan selesai
cuplikan diambil dan dianalisa dengan
defraktometer sinar x.

ZrSi04 + 4C zrC + SiO (g) + 3CO (g) Intensitas dapat untuk memperkirakan

tingkat kemurnian atau kesempurnaan pembS:\ltukankristal tertentu dari suatu bahan \Jengan
mempertimbangkan latar pembentuk deffraktogram
yang ada. Semakin tinggi intensitas semakin tinggi
tingkat kemurniannya.

TATA KERJA

Bahan dan alat

Sebagai umpan digunakan pasir zirkon yang
berasal dari P Bangka dicampur dengan karbon
dengan perbandingan berat 78% pasir dan 22%
karbon. Percobaan dilakukan dalam suatu alat
pemanas busur listrik buatan PTAPB dan alat
analisis x ray defraksi.

2

Gambar 1. Tungku busur listrik untuk
pembuatan zirkon karbida

TEORI

ldentifikasi suatu bahan dapat dilihat dari
struktur kristalnya dengan menggunakan defraksi
sinar X. Difraksi sinar x merupakan gejala
hamburan yang terjadi apabila berkas sinar x
mengenai atom - atom dalam bahan. Apabila sinar x
yang dihamburkan oleh atom- atom mempunyai fasa
yang sarna dengan sinar x yang dihamburkan oleh
atom lain maka akan terjadi interferensi yang saling
menguatkan sehingga membentuk pola ditTaksi.
Sinar x yang digunakan adalah sinar x
monokromatis yang oleh suatu bahan akan
mengalami interaksi elektron dengan bahan yang
disebut target. Bahan target yang digunakan adalah

(Cu. Bila sinar x ini mengenai suatu bahan yang~analisa maka akan didefraksikan oleh atom - atom
pada bidang tertentu. Data keluaran dari hasil
analisa ini adalah berupa kurva antara sudut
observasi 28 ( 0 ) yang merupakan absis dan
intensitas puncak - puncak bidang berupa ordinat
dalam satuan cacah perdetik (cpd). Sudut 28 ini
dapat untuk menentukan letak salah satu bidang
deffraksi dari bidang bidang lain pembentuk
struktur kristal bahan tertentu. Oleh Bragg detTaksi
semacam ini ditulis sebagai (6.7).

n A. = 2 d hkl sin e

Keterangan gambar
I. elektrode
2. sublimator
3. penggerak

elektrode

4. tutup keramik
5. cawan grafit

6. ampenneter
7. voltmeter
8. transformator

9. kutup negatif

(2)

dimana:
n = orde defraksi

A = panjang gelombang sinar x
d hkl = jarak antar bidang hkl
8 = sudut antar sinar datang dengan bidang

kristal
h,k,1 = indeks miller

Cara kerja

I. Pasir zirkon dan karbon ditimbang dengan
perbandingan tertentu, kemudian dicampur
sampai homogen dan dimasukan dalam krus
grafit.

2. Cawan grafit disambungkan dengan kabel
listrik dengan kutup nol, sedangkan elektrode
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dengan panjang tertentu disambungkan kearus
positif, tegangan listrik dari transformator
diukur pada skala 80 atau 26 volt.

3. Jarak antara elektrode dengan bahan yang akan
dilebur diatur sedemikian rupa sehingga
menimbulkan panas/ busur listrik .

4. Setelah dingin hasil yang didapat ditimbang
baik yang ada pada cawan atau pada
tutup/cungkupnya. Hasil ini dianalisa
kandungan zirkonnya dengan metode analisa
aktivasi netron cepat dan x ray defraksi.
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Gambar 2b. Defraktrogram hasil pemanasan
30min

Gambar 2 a. Defraktrogram hasil pemanasan
15min

Gambar 2c. Defraktrogram hasil pemanasan
30 min dengan gas N27,25 mlldet
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NO
digunakanhasil,gyg hilang

skala

mL/det

1

37,252,704645,90

2

412,672,856042,88

3

518,752,651846,96

4

628,152,532549,35

5

7 362,522549,55

NO Waktu,Berat Zr%berat yg
min

hasil,ghilang

1

153,053438,93

2

302,856042,88

3

452,501648,96

4

602,201455,87

Tabel 1, 2 dan Gambar 2 merupakan data
hasil penelitian mengenai pengaruh waktu dan
penggunaan gas Nz pada hasil yang didapat.
Gambar 2 merupakan gambar defraktrogram dari
hasil yang diperoleh dengan analisa struktur kristal
menggunakan alat X ray defraksi.

Tabell. Hubungan antara waktu dan berat Zr
hasil yang diperoleh (78% pasir
zirkon 40,47% Zr; 22% karbon,
be rat total 5 g)

Table 2. Hubungan antara gas N2 berat Zr hasil
yang diperoleh (78% pasirzirkon
40,47% Zr ; 22% karbon, berat
total 5 g)
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Gambar 2e. Defraktrogram hasil pemanasan
30 min dengan gas N2 28,15 ml/det

Gambar 2d. Defraktrogram hasil pemanasan
30 min dengan gas N2 18,75 ml/det
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puncak yang mempunyai intensitas tinggi yi 170 
260 cps, ini adalah grafit atau karbon yang ada
dalam hasii, selain berasal dari umpan juga sebagai
akibat dari elektrode yang terkikis selama
pemanasan. Grafit ini akan dihilangkan pada proses
selanjutnya yi pada proses klorinasi. Dari Gambar a
dan b intensitas grafit cenderung menurun dan ZrC
cenderung naik sejalan dengan bertambahnya
waktu; ini menunjukan bahwa waktu yang
digunakan kurang lama sehingga reaksinya belum
sempuma. Untuk pengaruh aliran gas N2 dari
defraktrogram pada Gambar 2c-e terlihat bahwa laju
gas semakin cepat intensitas grafit cenderung turun
dan ZrC naik; hal ini terjadi karena antara C dan Zr
bereaksi lebih bagus. Adanya gas mengalir dapat
berfungsi seperti pengaduk, sehingga bila aliran
semakin besar reaksi dapat berlangsung lebih baik
lagi. Tetapi pada laju N2 yang terlalu besar ( > 18,75
mLidet) hasil yang didapat kurang bagus, karena
semakin besar aliran akan mengakibatkan banyak
hasil ataupun umpan yang ikut terbang karena aliran
gas tersebut sehingga intensitas ZrC kecil dan grafit
tetap tinggi. Hasil yang relatif bagus adalah pada
pemanasan dengan gas N2 18,75 mLidet, didapat
zrC pada sudut 28 = 35 intensitas 175cps dengan
latar 45cps. Langkah yang akan datang perlu
dilakukan penelitian untuk lebih meyakinkan
kondisi operasi yang sesuai dan menyempumakan
alat yang ada agar didapatkan hasil yang lebih bagus
dan waktu pemanasan dapat ditambah sehingga
didapat hasil yang lebih baik.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian mengenai penggunaan gas N2

dalam pemanasan pasir zirkon belum terlihat
optimum pada hasilleburan pasir. Untuk penelitian
yang akan datang disarankan agar waktu lebih lama
lagi (>30 min) sehingga waktu kontak lebih bagus
dan hasilnya lebih sempurna. Hanya dalam
lapangan terlihat jika dengan adanya gas N2 nyala
api menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah mati.
Dari hasil penelitian ini yang relatif baik adalah
penggunaan gas N2 18,75 ml/det akan didapat ZrC
pada sudut 28 = 35° dengan intensitas 175 cps dan
latar 45cps.

Gambar 2f. Defraktrogram hasil pemanasan
30 min dengan gas N2 36mI/det

Dari beberapa gambar dan tabel diatas
menunjukan indikasi terjadinya ZrC sebagai kristal
kubik pusat sisi sudah ada, hanya masih sangat
rendah dan belum mendapatkan hasil yang berulang.
Hasil ZrC ini terlihat pada sekitar sudut 28 = 34°,
39°, 57° tetapi intensitas masih rendah yaitu sekitar
80cps dibandingkan dengan latar yang rata- rata
masih tinggi yi 50 cps. Pada sudut 28 = 27° terdapat
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TANYAJAWAB

Damunir

• Dari hasil analisis X-Ray defraksi tidak
ditunjukkan struktur kristalnya. Apakah
struktur zirkon tersebut ?

Pristi Hartati

~ Pada pembahasan telah disebutkan bahwa
strutur kristal zirkon karbida akubik pusat sisi
tipe NaCI.

Prosiding PPI • PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BAT AN

Yogyakarta, 10 Juli 2007




