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ABSTRAK

KAL/BRASI ALAT CARBON ANALYZER LECO TYPE IR-212. Telah dilakukan
kalibrasi alat Carbon Analyzer LECD type IR-212. Kalibrasi dilakukan untuk
mengetahui kifJerja alat dan untuk menjamin akurasi sehingga diketahui sejauh mana
kemampuan alat Carbon Analyzer ini. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan
penyesuaian unjuk kerja peralatan terhadap standar yang dapat ditelusuri pada
standar nasional/internasional. Standar karbon yang digunakan untuk pelaksanaan
kalibrasi alat Carbon Analyzer ini berasal dari pabrikan LECD yang mengacu pada
NIST SRM dengan sertifikat yang tertelusur. Metode yang digunakan mengacu pada
Application Bulletin Leco Corporation. Standar yang digunakan bervariasi dari kadar
0,0097% sampai dengan 0,8110%, yaitu 0,0097 ± 0,0014%; 0,0348 ± 0,0013%;
0,1770 ± 0,003% dan 0,8110 ± 0,007%. Hasil analisis standar diperoleh berturut-turut
dengan rata-rata dan standar deviasi : 0,0097±0,000175%; 0,03474±0,000152%;
0,1762±0,00228% dan 0,80982±0,000958%. Pada analisis standar, hasil yang
mendekati nilai benar adalah pada pengukuran sampel standar dengan kandungan
0,811% dengan Faktor koreksi sebesar 1,0015. Adapun standar deviasi terkeciJ.pada
pengukuran 0,0348% diperoleh standar deviasi terkecil sebesar 0,000152. Secara
keseluruhan hasil analisis cukup stabil dan kurva kalibrasi yang dihasilkan adalah
linear dengan persamaan y = 0, 9984x dengan nilai koefisien korelasi Fi = 1.

Kata kunci : kalibrasi, carbon analyzer, inframerah.

ABSTRACT

CAL/BRA TION OF CARBON ANAL YZER LECO TYPE IR-212. Calibration of Carbon
Analyzer LECD type IR-212 has been done. The aim of this research is to study the
performance of the carbon analyzer LECD type IR-212 for its accuracy assurance.
The experiment includes a series of performance adjustment using standard material
traceable nationally/internationally. The standard material used for the calibration is
standard carbon manufactured by LECD, which refers to National Institute of
Standards and Technology (NIST) Standard Reference Materials (SRM) of traceable
certificate. The method used is based on Application Bulletin Leco Corporation. The
composition used for the experiment varies from 0,0097% to 0,8110% that is 0,0097 ±
0,0014%; 0,0348 ± 0,0013%; 0,1770 ± 0,003% and 0,8110 ± 0,007%. The analysis
results for those varied composition are 0,0097±0,000175%; 0,03474±0,000152%;
0,1762±0,00228% and 0,80982±0,000958% for their mean value and standard
deviation respectively. In the standard analysis, the results are close to the true value
is the measurement of a standard sample with a content of 0.811% with a correction
factor of 1.0015. The smallest standard deviation in measurements of 0,0348%
sample gives the lowest standard deviation, i.e. 0,000152. The analysis results are
considered sufficiently stable with linear calibration curve of y = 0,9984x with
corelation coeficient R2 = 1.
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PENDAHULUAN

Alat Carbon Analyzer LECO Type IR - 212adalah salah satu alat yang dimiliki Instalasi
Elemen Bakar Eksperimental dan berada

dalam lingkup laboratorium Uji Kendali Kualitas.
Alat ini digunakan untuk menganalisis kandungan
karbon dalam logam, batuan dan keramik dan
merupakan salah satu penunjang dalam uji
kualifikasi fisis dari bahan bakar agar dapat
memenuhi persyaratan untuk dapat digunakan
sebagai bahan bakar nuklir. Kondisi alat saat ini
berfungsi baik.

Kalibrasi dilakukan untuk menjamin
kinerja alat dan untuk mengetahui sejauh mana
kemampuan alat Carbon Analyzer. Dengan
dilakukannya kalibrasi ini kinerja alat dapat
terpantau dan pada saat terjadi penyimpangan
hasil pengukuran yang berada diluar batas
toleransi yang diperbolehkan maka dapat segera
diketahui dan segera dilakukan evaluasi. Kalibrasi
dilakukan setiap kali akan melakukan analisis
sampel, setelah perawatanlperbaikan dan menu rut
jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kalibrasi ini
dilakukan dengan menganalisis sampel standar
dari pabrikan LECO USA yang mengacu pada
NIST (National Institute of Standards and
Technology) SRM ( Standard Reference
Materials ) dengan sertifikat yang tertelusur.
Analisis sampel standar dilakukan masing-masing
5 kali pengulangan.

TEORI DAN TAT A KERJA

Alat Carbon Analyzer LECO type IR 
212 merupakan salah satu alat yang dapat
digunakan untuk menentukan kandungan karbon
dalam logam. batuan dan keramik.

Gambar.1. Carbon Analyzer LECO type IR - 212

Prinsip kerja alat ini berdasarkan pada
penyerapan energi inframerah (IR) oleh CO2 yang

dihasilkan dari pembakaran sampel. Sumber
inframerah terdiri atas kawat nikrom yang
dipertahankan panasnya pada suhu sekitar 850°C.
Sumber energi inframerah meradiasi energi
visibel disetiap panjang gelombang pada
spektrum inframerah. Energi inframerah
diabsorbsi oleh karbon dioksida (C02) pada
panjang gelombang yang telah terukur dalam
spektrum inframerah. Energi diabsorbsi pada saat
badan sel dilalui oleh gas oksigen dengan energi
inframerah ditransmisikan, sehingga pada
detektor diterima energi. Sisa seluruh energi
inframerah lain dihilangkan dari tangkapan
detektor dengan suatu filter pada paqjang
gelombang tertentu. Oleh karena itu absorbsi
energi inframerah disetarakan hanya pada karbon
dioksida (C02) dan konsentrasi CO2 dideteksi
sebagai perubahan energi pada detektor.

Alat ini merupakan satu kesatuan sistem
yang terdiri dari 3 unit alat, yaitu unit pengukur
(Measurement Unit) model 781-900, tungku
(Furnace) model 777-400 dan monitor display
(Control Console) model 780-000. Dalam
pelaksanaan analisis, alat ini menggunakan gas
oksigen yang berfungsi sebagai gas carrier dan
udara tekan sebagai gas supply yang berfungsi
penggerak temp at sampel ke dalam ruang tungku.
Tempat sam pel yang digimakan berupa krusibel
keramik(l).

Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan
penyesuaian unjuk kerja peralatan terhadap
standar yang dapat ditelusuri pada standar
nasionaVinternasional. Pengertian kalibrasi
menurut ISO/lEC Guide 17025:2005 dan

Vocabulary of International Metrology (VIM)
adalah serangkaian kegiatan yang membentuk
hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh
instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai
yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai
yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran
yang diukur dalam kondisi tertentu. Dengan kata
lain, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan
kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat
ukur dan bahan ukur dengan cara
membandingkan terhadap standar ukur yang
mampu telusur (traceable) ke standar nasional
untuk satuan ukuran dan/atau internasional.

Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai
ketertelusuran pengukuran. Hasil pengukuran
dapat dikaitkanlditelusur sampai ke standar yang
lebih tinggi/teliti (standar primer nasional dan
atau internasional). melalui rangkaian
perbandingan yang tak terputus(2).

Pada kalibrasi alat Carbon Analyzer ini
menggunakan sampel standar karbon dalam
logam, dengan sertifikat yang tertelusur pada
NIST SRM. Metode yang digunakan mengacu
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pada Application Bulletin Leco Corporation(3).
Sampel standar yang digunakan yaitu sampel
standar karbon dalam logam dengan kandungan
karbon 0,0097%; 0,0348%; 0.1770% dan
0.8110%.

Bahan :

I. Sampel standar LECO 0,0097% ; 0,0348%;
0,1770% dan 0,8110%

2. Accelerator (Lecocel II)

3. Gas oksigen
4. Udara tekan

Peralatan :

1. Seperangkat alat Carbon Analyzer LECO type
IR-212

2. Krusibel keramik

3. Penjepit krusibel
4. Penjepit sampel standar
5. Sendok accelerator

Gambar.2. Sampel Standar Carbon dan krusibel
keramik

METODOLOGI :

Sampel standar karbon dalam logam,
dalam bentuk O-ring dengan berat kurang lebih 1
gram dimasukkan ke dalam krusibel keramik
menggunakan penjepit sampel dan ditambah 1
sendok accelerator (Lecocel II). Fungsi dari
accelerator adalah sebagai pemercepat dalam
proses pembakaran. Krusibel yang telah berisi
sampel standar dan accelerator diletakkan pada
pedestal furnace (dudukan krusibel). untuk
selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang
pembakaran.

Proses analisis berlangsung setelah
tetjadi proses purging untuk menghilangkan gas
gas yang berada di dalam krusibel dan ruang
pembakaran. Analisis dilakukan dengan pilihari
secara otomatis dan masing-masing sampel
standar dianalisis dengan pengulangan sebanyak 5
kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis terhadap standar
karbon dengan pengulangan 5 kali. hasil
pengukurannya disajikan seperti pada Tabel I.
Sedangkan dari data analisis tersebut diperoleh
grafik linier seperti disajikanpada Gambar 3.

Tabell. Data hasil analisis sampel standar karbon
Kadar C, %

Sertifikat

HasHKeterangan, %
No. analisis

0,00948
0.0097 ±

0,00954
Rerata = 0,00965

1.

0,00956SD = 0,000175
0,0014 0,00986

Fk = 1,0052

0,00982 0,0347
0,0348 ±

0,0346
Rerata = 0,03474

2.

0,0346SD = 0,000152
0,0013 0,0349

Fk=1,0017

0,0349 0,176
0,1770 ±

0,179
Rerata = 0,1762

3.

0,174SD = 0,00228
0,003 0,174

Fk = 1,0045

0,178 0,8094
0,8110 ±

0,8115
Rerata = 0,80982

4.

0,8097SD = 0,000958
0,007 0,8093

Fk=1,0015

0,8092

Dari Tabel I, dapat dilihat bahwa seluruh
hasil analisis dari masing-masing sampel standar
karbon diperoleh hasil yang baik, ini ditunjukkan
dengan data yang diperoleh masih dalam batas
yang diijinkan sesuai dengan spesifikasi yang
tertuang dalam sertifikat. Pada analisis standar,
hasil yang mendekati nilai benar adalah pada
pengukuran sampel standar dengan kandungan
0,811% dengan faktor koreksi sebesar 1,0015.
Adapun standar deviasi terkecil pada pengukuran
sampel standar 0,0348% dengan standar deviasi
sebesar 0,000152. Ini menunjukkan bahwa alat
mempunyai presisi yang paling baik pada
pengukuran tersebut. Pada Gambar 3, grafik hasil
analisis standar diperoleh sebuah garis lurus
dengan persamaan y = O,998x dan nilai koefisien
korelasinya R2 = 1. Persamaan yang diperoleh ini
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KESIMPULAN

Gambar 3. Grafik perbandingan hasil analisis
standar terhadap standar

. selanjutnya digunakan untuk menghitung kadar
karbon yang sebenamya dalam sampel.

Telah dilakukan kalibrasi alat carbon

Analyzer tipe LECO IR-212 yaitu dengan cara
kalibrasi .menggunakan sampel standar karbon
dalam logam dengan kandungan 0,0097% sampai
dengan 0,811 %. Dari hasil-hasil analisis sampel
standar dengan berturut-turut untuk kandungan
karbon 0,0097% ; 0,0348% ; 0,117% dan 0,811 %
diperoleh hasil yang mendekati nilai benar adalah
pada pengukuran sampel standar dengan
kandungan 0,811 % dengan faktor koreksi sebesar
1,0015. Adapun standar deviasi terkecil pada
pengukuran sampel standar 0,0348% dengan
standar deviasi sebesar 0,000152. Dari hasil
analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa alat
Carbon Analyzer LECO type IR-212 mempunyai
kinerja yang cukup baik. Hal ini dilihat dari hasil
analisis terhadap standar cukup stabil dan kurva
kalibrasi yang dihasilkan adalah linear dengan
persamaan garis y = 0,9984 x dengan nilai
koofisien korelasi R2 = 1.

Tanya Jawab

Dewita
~ Faktor koreksi didapat dari mana?
~ Apabila ada yang bergeser dari nilai standar

apa ada yang diatur atau pakai faktor koreksi?

Lilis Windaryati
~ Faktor koreksi diperoleh dari perhitungan

standar (sertifikat) dibagi rata-rata hasil
sampel standar.

~ Apabila ada yang yang bergeser dari nilai
standar. maka dilakukan kalibrasi manual.

Hasil perhitungan kalibrasi manual
dimasukkan ke dalam program alat.

Syarip
~ Berapa persen (%) limit deteksi minimum dari

alat ini?

Lilis Windaryati
~ Limit deteksi tidak tertera di dalam manual

alat, disini hanya tertera kemampuan alat
dapat mendeteksi unsur karbon dari 0,00
99,99 %.

Subroto
~ Pengukuran dikatakan yang terbaik dengan

dasar apa atau dibandingkan dengan apa?

Lilis Windaryati
Dasar pengukuran dikatakan hasil baik
berasal dari sertifikat standar, yaitu berada
dalam range yang tertera pada sertifikat.
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