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ABSTRAK

PENINGKA TAN KINERJA UNIT KALSINASI BMF-14. Telah dilakukan instalasi
elemen pemanas untuk meningkatan kinerja unit kalsinasi BMF-14. Kegiatan meliputi:
instalasi dan uji fungsi elemen pemanas secara bertahap. Komponen utama meliputi :
elemen pemanas tipe kanthal dengan ukuran panjang 58,2 cm diameter 0,9 cm
jumlah alur 28, kabel serabut tahan panas 30 Amper, kabel pita tahan panas dan klem
fleksibel. Instalasi elemen pemanas terdiri dari 3 grup dan tiap grup mempunyai 4
elemen pemanas yang tersambung secara serio Tiap grup terhubung ke masing
masing fase RST dan netral untuk memperoleh tegangan Iistrik 380 Volt melalui relay
kontak tiga fase yang dikendalikan oleh kontrol suhu digital. Hasil instalasi elemen
pemanas pada unit kalsinasi BMF-14 menunjukkan bahwa : unit kalsinasi BMF-14
dapat dioperasikan kembali pada suhu setting secara bertahap. Pada tahap I
diperoleh suhu optimal 560°C waktu uji 1068 menit dengan laju panas rerata 0-18,0
°c / menit dengan arus antara 5,8-6,4 Amper tegangan 103-123 Volt (fase R dan
T).Tahap /I diperoleh suhu optimal 600°C waktu uji 265 menit diperoleh laju panas
rerata 0-40,3 °c / menit dengan arus 3,8-8,5 Amper tegangan 76-142 Volt ( fase
RST). Tahap 11/ diperoleh suhu optimal 1000 °c waktu uji 107 menit diperoleh laju
panas rerata 0-53,5 °c / menit dengan arus 9,7-12,5 Amper tegangan 215-225 Volt
(fase RST).
Kata kunci : Peningkatan, kinerja, elemen pemanas, unit kalsinasi BMF-14.

ABSTRACT

THE INCREASE PERPORMANCE BMF-14 CALCINA TION UNIT. The heating
element of perpormance increase BMF-14 calcination unit has been installed. The
activity includes: installation and function test heating element step by step. The main
component includes: kanthal heating element type with size long 58,2 cm diameter
0,9 cm slot total 28, flexible cable resists heat 30 Amperes, band cable heat resists
and flexible clamp. The heating elements installation includes from 3 groups and every
groups have 4 heating elements to conectly serie. Every group connecting to every
phase RST and neutral for getting electric voltage 380 Volts follow contact relay 3
phases to controlling by digital temperature control. The resulting installation of
heating element in the BMF-14 calcination unit showed that: BMF-14 calcination unit
can be again of the setting temperature step by step. In the step I get optimal
temperature 560 °C test time 1068 minutes with rate velocity heat 0 to 18, 0 0C/minutes
with current between 5,8 to 6,4 Amperes voltage 103 to 123 Volts (phase Rand T). In
the step /I gets optimal temperature 600°C test time 265 minutes getting rate velocity
heat 0 to 40,3 DC/minutes with current 3,8 to 8,5 Amperes voltage 76 to 142 Volts
(phase RST). In the step 11/ gets optimal temperature 1000 °c test time 107 minutes
getting rate velocity heat 0 to 53,5 DC/minutes with current 9,7 to 12,5 Amperes
voltage 215 to 225 Volts (phase RST).
Key word: The increase, performance, heating element, BMF-14 calcination unit.
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Gambar 1. Blok diagram susunan elemen pemanas
pada unit kalsinasi BMF-14.

Keterangan Gambar 1.

pada unit kalsinasi BMF-14 terdapat parameter
penting berupa suhu setting (SV), sehingga
diharapkan suhu proses (PV) yang terjadi sarna atau
mendekati suhu setting selama waktu proses yang
diinginkan. Sistem pengontrolan akan membentuk
sistem kalang tertutup dan akan menghasilkan kerj a
otomatik seeara on-off selama piriode waktu yang
diinginkan (5) • Prinsip dasar pengontrolan dalam
suatu proses adalah mengatur sesuatu yang dapat
mempengaruhi nilai tertentu, agar nilai tersebut
terjaga kestabilannya dan nilai ini sering disebut
dengan nilai referensi atau setpoint. Dalam sistem
pengendalian suhu pada pemanas, parameter yang
biasa diatur adalah tegangan eatu atau arus ke
pemanas agar suhu tetap stabil pada set point yang
ditentukan. Untuk mendeteksi nilai suhu yang sudah
dieapai diperlukan sensor suhu, sedangkan aktuasi
pengaturan tegangan eatu menggunakan saklar
pembagi elemen pemanas (5).

Dengan dilakukan instalasi elemen
pemanas dan komponen pendukungnya diharapkan
dapat meningkatkan unjuk kerja unit kalsinasi
BMF-14 suhu 30-1000 0c. Blok diagram susunan
elemen pemanas dapat dilihat pada Gambar 1.
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PENDAHULUAN

Pembuatan kernel U02 yang dikembangkan diPTAPB-BAT AN Y ogyakarta menggunakan
metode gelasi ekternal. Seeara garis besar proses
pembuatan kernel U02 melalui proses sol gel
metode gelasi eksternal melalui beberapa tahap
yaitu : pembuatan umpan, proses gelasi, peneucian,
pengeringan, kalsinasi, reduksi dan sintering. Untuk
melakukan proses kalsinasi kernel U02 diperlukan
unit kalsinasi dengan daerah suhu 30-700 °c (I).

Unit kalsinasi BMF -14 merupakan salah
satu alat yang dapat digunakan untuk proses
kalsinasi kernel. U02 yang dilengkapi pengatur
pemanas tiga tahap (1,11dan III). Dimensi chamber
BMF-14 berukuran panjang kedalam 36 em lebar
21 em dan tinggi 15 em eukup untuk proses
kalsinasi. Unit kalsinasi BMF-14 berdaya 8000
Watt tegangan 380 Volt 3 fase dengan arus kerja
maksimum 20 Amper mampu membangkitkan
panas hingga 1050 0c. Elemen pemanas yang
digunakan berukuran panjang total 58,2 em
diameter 0,9 em jumlah alur pemanas 28 dan
panjang alur total 17,5 em merek Kanthal. Instalasi
elemen pemanas terbagi dalam tiga grup dan
masing-masing grup terdiri 4 elemen pemanas dan
terhubung ke sumber tegangan 3 fase RST dan
netral pada relay kontak AC. Operasional unit
kalsinasi BMF -14 dapat dilakukan dalam tiga tahap
dengan eara memposisikan saklar putar pada posisi
I, II dan III. Posisi I terdiri dari 4 elemen pemanas
yang terhubung ke fase R dengan suhu optimum
400°C. Posisi kedua terdiri 8 elemen pemanas yang
terhubung ke fase S dengan suhu optimum 600°C.
Posisi ketiga terdiri dari 12 elemen pemanas yang
terhubung ke fase T dengan suhu optimum 1050 °c
(2). Untuk pengontrolan suhu menggunakan kontrol
suhu digital Shimaden SR-93 dengan keluaran relay
kontak. Dengan penerapan kontrol suhu digital,
maka pengaturan suhu setting (SV) maupun
pembaeaan process value (PV) akan lebih mudah
dan akurat (3) • Sensor suhu yang digunakan sebagai
input sensor berupa termokopel tipe B yang dapat
digunakan pada daerah suhu 0-1700 0c. Beberapa
kelebihan penggunaan sensor termokopel b antara
lain : mempunyai stabilitas pengukuran lebih baik
dari pada tipe S dan R, mempunyai kekuatan
mekanik lebih baik. Adapun kekurangannya mudah
terkontaminasi oksidasi atmosfir dan pada suhu
tinggi mensyaratkan menggunakan pelindung
alumina (4) • Panas yang dibangkitkan oleh elemen
pemanas pada unit kalsinasi BMF-14 perlu
dikendalikan sesuai suhu yang diinginkan. Prinsip
dasar suatu pengontrolan dalam suatu proses adalah
mengatur sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai
tertentu, agar nilai tersebut dapat terjaga
kestabilannya. Dalam sistem pengendalian suhu
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabell. Uji fungsi unit kalsinasi BMF-14 sebelum
dilakukan oeningkatan ki

TAT A KERJA

Bahan

Bahan yang diperlukan meliputi :

1. Elemen pemanas type Kanthal
2. Kabel serabut lxl,5 mm, 1,5x2,5 mm, lx4 mm
3. Relay kontak 220 Volt 5 Amper
4. Kabel pita tahan panas
5. Klem kabel fleksibel

Peralatan

Peralatan yang dibutuhkan meliputi :

1. Multimeter digital
2. Peralatan mekanik
3. Toolsets

4. Pengukur arus
5. Instruction manual temperature controller

Shimaden SR-93
6. Kontrol suhu Shimaden SR-93

7. Sensor suhu tipe B

Metodologi

Metode pelaksanaan terhadap peningkatan kinerja
unit kalsinasi BMF-14 meliputi :
1. Power input 380 Volt sub panel dimatikan, untuk
meyakinkan ukurlah dengan multimeter (0 Volt).

2. Tutup unit kalsinasi -bagian kanan dan kiri
dilepas.

3. Tutup bagian depan dilepas untuk memudahkan
pengecekan elemen pemanas.

4. Kontrol suhu analog dilepas dari dudukannya
5. Kabel sumber tegangan ke elemen pemanas grup

I, II dan III pada sisi kanan dan kiri dilepas.
6. Dilakukan pengecekan secara fisik terhadap

kondisi masing-masing elemen pemanas.
7. Dilakukan pengukuran terhadap tiap elemen

pemanas menggunakan multimeter digital nilai
hambatannya.

8. Elemen pemanas yang rusak dikeluarkan dari
dudukannya untuk diinstal elemen yang baru.

9. Dilakukan instalasi elemen pemanas baru.
1O.Dilakukan pengkabelan pada masing-masing

elemen pemanas dengan kabel serabut tahan
panas dan dikuatkan dengan klem kabel
Oeksibel.

II.Masing-masing elemen pemanas dihubungkan
ke sumber tegangan 380 Volt 3 fase.

12.Memasang kontrol suhu digital Shimaden SR-93
pada dudukannya.

13.Dilakukan pelepasan sensor suhu yang telah
rusak dan diganti dengan sensor termokopel tipe
B.

14.Tutup kasis bagian kanan dan kiri secara benar
dan rapi.

15.Tutup depan dipasang secara benar dan rapi

16.Dilakukan uji fungsi pasca instalasi secara
bertahap, agar suhu optimal dan laju panas dapat
diketahui.

Telah dilakukan peningkatan kinerj a unit
kalsinasi BMF-14. Pasca instalasi elemen pemanas
dan komponen pendukungnya perlu dilakukan uji
fungsi untuk mengetahui kinerja unit kalsinasi.

Uji fungsi unit kalsinasi BMF-14 sebelum
dilakukan peningkatan kinerja dapat dilihat pada
Tabell.

----- -.
Waktu

SuhuLajupanasKeterangan
uji,

fumace,rerata,
menit

°C°C/menit

0

30 0Kondisiawal
20

802,5

33

1002,1

60

1502,0

99

2001,81

146

2501,57

183

3001,51Suhuoptimum

Uji fungsi unit kalsinasi BMF-14 sebelum
dilakukan peningkatan unjuk kerja ditunjukkan
pada Tabel 1. Suhu yang diperoleh dengan waktu
uji 0-183 menit sebesar 30-300 °c dengan laju
panas rerata sebesar 0-2,5 °C/menit. Suhu optimum
yang diperoleh hanya sampai 300°C, sedangkan
untuk proses kalsinasi kernel minimal suhu 700°C.
Untuk memperoleh suhu optimal unit kalsinasi
BMF-14 diperlukan peningkatan kinerja, dengan
menginstal kembali elemen pemanas. Hasil
pengecekan elemen pemanas pada grup I-III (4 -12
elemen pemanas) unit kalsinasi BMF-14 dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengecekan elemen pemanas pada
grup I-III unit kalsinasi BMF-14

Grup KodeHasilKeterangan
elemen

elemenpengecekan
pemanas

pemanas
GrupI

E1UjungcacatTidakoptimal
E2

Ujungcacat
E3

Ujungcacat
E4

UjunQcacat
GrupII

E5CacatlputusTakberfungsi
E6

Cacatlputus
E7

Cacatlretak
E8

Cacatlputus
GrupIII

E9CacatlretakTak berfungsi
E10

Cacatlretak
E11

Cacatlretak
E12

Cacatlputus
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Pada Tabel 2 menunjukkan hasil
pengeeekan elemen pemanas pada grup I, II dan III
seeara fisik dengan kode EI-EI2 menunjukkan
ketidak normal an elemen. Pada grup I elemen
pemanas EI-E4 mengalami eaeat pada ujung,
sehingga panas tidak optimal. Pada grup II elemen
pemanas E5-E8 mengalami eaeat/putus, sehingga
tidak berfungsi sebagai pemanas. Elemen pemanas
grup III berupa E9-E12 mengalarni eaeat/putus dan
tidak berfungsi lagi. Untuk meningkatkan kinerja
unit kalsinasi BMF-14 diperlukan instalasi elemen
pemanas 12 buah dengan spesifikasi panjang 58,5
em diameter 0,9 em merek Kanthal. Bentuk fisik
elemen pemanas merek Kanthal dapat dilihat pada
Gambar 2.

Gambar 2. Bentuk fisik elemen pemanas Kanthal.

Gambar 2 menunjukkan bent uk fisik
elemen pemanas pada unit kalsinasi BMF-14.
Elemen pemanas dibuat Britain Kanthal
Electroheat Limited Pert Scotland dengan jumlah
alur28 panjang alur 17,5 em diameter 0,9 em dan
panjang total 58,5 em. Elemen pemans ini mudah
putus jika terkena getaran atau hentakan baik
langsung maupun tidak langsung, terutama pada
suhu optimal (1000 0C). Untuk menghubungkan
elemen pemanas satu terhadap lainnya diperlukan
kabel pita yang tleksibel dan tahan panas. Uji fungsi
elemen pemanas grup I pasea instalasi pada unit
kalsinasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji fungsi elemen pemanas grup I pasea
instalasi pada unit kalsinasi.

Waktu
SuhuLajuT egangan ,Arus

uji,

ruang,panas,Voltkerja, A
men it

°C

°C/mn

VR

VSIRIS

0

2801231066,16,3

3
507,331231066,16,3

4

10018,01231055,96,4

12

15010,161231056,26,4

25

2006,881211036,06,3

48

2504,621201036,06,3

79

3003,441221046,06,3

123

3502,611221055,96,4

175

4002,121221046,06,3

245

4501,721221046,06,3

326

5001,441211045,86,2

452

5501,181221055,96,2

1068

5600,491221055,96,2

Tabel 3 menunjukkan uji fungsi elemen
pemanas grup I pasea instalasi pada unit kalsinasi
BMF-14. Uji fungsi pada posisi grup I meneapai
suhu optimal 560°C dengan waktu uji 0-1068
menit diperoleh laju panas rerata sebesar 0-18,0
°C/menit. Pada grup I elemen pemanas bekerja
pada fase R dan S, dengan tegangan fase R antara
120-123 Volt dengan arus 5,8-6,2 Amper dan
tegangan fase S antara 103-106 Volt dengan arus
6,2-6,4 Amper. Laju panas rerata maksimal terjadi
pada suhu 100°C dengan waktu 4 menit diperoleh
laju panas rerata sebesar 18,0 °C/menit, karena
masih pada kondisi start. Sedangkan pada suhu
optimal 560 DC dieapai dengan waktu relatip lama
1068 menit, sehingga laju panas terjadi penurun
meneapai 0,49 DC/menit walaupun tegangan dan
arus pada fase R dan S turun 0,3 Volt dengan arus
0,2 Amper. Perbedaan tegangan antara fase R dan S
terjadi akibat sumber tegangan input pada sub panel
juga berbeda. Hasil uji fungsi elemen pemanas grup
II pasea instalasi pada unit kalsinasi dapat dilihat
pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji fungsi elemen pemanas grup II
pasea instalasi pada unit kalsinasi.

Waktu
SuhuLaju panas rerata,

uji, men it

ruang, 0C°C/menit

0

29 0

1

50 21,0

2

100 35,5

3

150 40,3

9

200 19,0

20

250 11,05

34

300 7,97

57

350 563

83

400 4,46

117

450 3,59

158

500 2,98

200

550 2,60

265

600 2,15

Hasil uji fungsi elemen pemanas grup II
pasea instalasi ditunjukkan pada Tabel 4. Uji fungsi
elemen pemanas grup II meneapai suhu optimal 600
DC dengan waktu 0-265 menit diperoleh laju panas
rerata 0-40,3 DC/menil. Waktu uji fungsi antara 0-3
menil diperoleh suhu ruang sebesar 29-150
DC/menit dan menghasilkan laju panas rerata antara
0-40,3 °C/menit. Pada uji fungsi 9-265 menit
diperoleh suhu ruang antara 200-600 °c
menghasilkan laju panas rerata terjadi penurunan
dari 19,0 DC/menit hingga 2,15 DC/menit.
Kebutuhan konsumsi listrik pada uji fungsi elemen
pemanas grup II dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Kebutuhan konsumsi listrik pada uji fungsi
elemen pemanas grup II.

Waklu
SuhuTegangan kerja, VArus ke~a, A

uji,

ruang,
menil

°CVRVSVTIRISIT

0

2977771403,84,48,5

1

5077771403,84,48,5

2

10077771403,84,48,5

3
15077771403,84,48,5

9

20077771413,84,58,3

20

25077761413,94,48,3

34

30072771423,94,48,5

57

35076761403,84,38,2

83

40076761423,84,38,3

117

45076761423,84,38,3

158

50077771443,94,38,3

200

55077771423,94,38,3

265

60076761423,94,48,3

Kebutuhan konsumsi listrik pada uji fungsi
elemen pemanas grup II ditunjukkan pada Tabel 5.
Untuk memperoleh suhu optimal pada grup II
sebesar 600°C dibutuhkan tegangan pada fase R
antara 72-77 Volt fase S antara 76-77 Volt dan fase

T antara 140-144 Volt. Sedangkan kebutuhan arus
pad a fase R antara 3,8-3,9 Amper arus fase S antara
4,3-4,4 Amper dan arus fase T antara 8,2-8,5
Amper. Pada uji fungsi grup II menggunakan
elemen pemanas sebanyak 8 elemen. Hasil uji
fungsi elemen pemanas grup III pasca instalasi
dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil uji fungsi elemen pemanas grup III
pasca instalasi.

Waklu uji,

SuhuLaju panas rerala,
menil

ruang, °C°C/menil

0

29 0

1

50 21

3

100 26,3
5

15024,2

6

200 28,5
6

250 36,8

6

30045,16
6

350 53,5

7

400 53,0
8

45052,62
13

50036,23

16

55032,56

20

60028,55

25

65024,84
30

70022,36

36

75020,02
43

80017,93

50

85016,42

57

90015,28

87

95010,58
107

10009,07

Hasil uji fungsi elemen pemanas grup III
pasca instalasi ditunjukkan pada Tabel 6. Waktu uji
antara 0-107 menit diperoleh suhu ruang antara 29
10000C dan menghasilkan laju panas rerata sebesar
0-53,5 °C/menit. Laju panas maksimal terjadi pada
suhu 350°C waktu uji 6 menit dihasilkan laju panas
rerata 53,5 °C/menit. Pada suhu 1000 °c dengan
waktu uji 107 menit diperoleh laju panas rerata
minimal 9,07 °C/menit. Uji fungsi pada grup III
terdiri dari 12 elemen pemanas yang bekerja secara
serempak. Untuk mengetahui kinerja optimal pada
unit kalsinasi BMF-14 perlu dilakukan uji fungsi
grup III dengan elemen pemanas secara maksimal
(12 elemen pemanas). Pada uji fungsi grup III
diperlukan sumber tegangan secara penuh 3 fase
dengan memposisikan saklar operasi pada posisi III.
Hasil uji fungsi elemen pemanas pada grup III
pasca instalasi dengan waktu 0-107 menit dapat
dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil uji fungsi elemen pemanas pada grup
III pasca instalasi dengan waktu 0-107
menit.

Suhu,
Tegangan, V Arus, A

°C VR

VSVTIRISIT

29

22521822010,812,212,5
50

22521822010,812,212,5
100

22521822010,812,212,5

150

22221722010,411,812,2
200

22221722010,411,812,2
250

22221722010,411,812,2
300

22221722010,411,812,2

350

22221722010,411,812,2

400

22221722010,411,812,2
450

22221722010,411,812,2
500

22221722010,411,812,2
550

22221722010,411,812,2
600

22421522010,311,412,1
650

22221621910,211,912,4
700

22121922210,311,812,2

750

22421922010,211,312,1

800

22321621910,111,211,9

850

2232162189,711,211,5
900

2252182209,911,511,9

950

2252182219,911,311,7

1000

2252192229,710,811,3

Hasil uji fungsi elemen pemanas pada grup
III pasca instalasi ditunjukkan pada Tabel 7. Untuk
memperoleh suhu optimal 1000 °c diperlukan
waktu 0-107 menit dengan tegangan kerja dan arus
kerja fase RST. Tegangan kerja fase R (VR) antara
221-225 Volt fase S(VS) antara 215-219 Volt dan
fase T (VT) antara 218-222 Volt. Sedangkan arus
kerja pada fase R (IR) antara 9,7-10,8 Amper fase
S(IS) antara 10,8-12,2 Amper dan fase T (IT)
sebesar 11,3-12,5 Amper. Perbedaan tegangan dan
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arus terjadi akibat fluktuasi dari sumber tegangan ke
pemanas.

KESIMPULAN

Dari hasH peningkatan kinerja unit
kalsinasi BMF-14 dapat disimpulkan bahwa : unit
kalsinasi BMF -14 dapat dioperasikan kembali pada
suhu setting secara bertahap. Sebelum dilakukan
peningkatan kinerja suhu optimum hanya mencapai
300 °C, sedangkan sesudah dilakukan peningkatan
kinerja dapat diperoleh suhu optimum 1000 0c.
Pada tahap I diperoleh suhu optimal 560°C waktu
uji 1068 menit dengan laju panas rerata 0-18,0 °c /
menit dengan arus antara 5,8-6,4 Amper tegangan
103-123 Volt (fase R dan T).Tahap II diperoleh
suhu optimal 600 °c waktu uji 265 menit diperoleh
laju panas rerata 0-40,3 °c / menit dengan arus 3,8
8,5 Amper tegangan 76-142 Volt ( fase RST).
Tahap III diperoleh suhu optimal 1000 °c waktu uji
107 menit diperoleh laju panas rerata 0-53,5 °c /
menit dengan arus 9,7-12,5 Amper tegangan 215
225 Volt (fase RST).
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Tanya Jawab

M V Purwani
~ Suhu kalsinasi yang optimal berapa dan

bagaimana cara mengatasi atau mencapainya?

Triyono
~ Suhu kalsinasi yang optimal diperoleh sampai

lOOOoe, tetapi proses kalsinasi gel U30S

dilakukan pada suhu 7000e (internal). Untuk
mencapai suhu yang diharapkan (700°e)
dapat dilakukan secara bertahap yaitu : tahap
I, tahap II, dan tahap III, sehingga laju panas
rerata tidak terlalu tinggi yang menyebabkan
kerusakan gel U30S.

Samin
~ Sebutkan kondisi optimum pembuatan sol-gel!
~ Bagaimana meyakinkan bahwa sol-gel yang

terbentuk sudah memenuhi syarat?

Triyono
~ Kondisi optimum pembuatan sol-gel yang

dip roses dengan unit kalsinasi BMF-14 berupa
gel U30S dengan kondisi tidak retakltidak
pecah, sehingga dapat dilakukan proses
reduksi untuk diperoleh gel U02•

~ Untuk meyakinkan bahwa gel yang
dikalsinasikan terbentuk sudah memenuhi

syarat dilakukan pengecekan dengan alat
sperecity, sehingga diketahui gel tersebut bulat
dan keretakkannya.
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