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ABSTRAK

EVALUASI MEKANIK DESAIN BATU TAHAN API PADA BAGIAN UJI HEATING

02. Kegiatan tersebut dilakukan karena adanya modifikasi perangkat pemanas pada
bagian uji Hea TiNG-02. Modifikasi perangkat pemanas periu dilakukan untuk
menanggulangi kenda/a yang timbul saat bagian uji ini digunakan. Kendala yang
sering muncul ada/ah jatuhnya sumber pemanas bermaterial super khan tal saat
mencapai temperatur tertentu. Untuk menanggulanginya maka posisi super khantal
yang semula posisinya vertikal diubah menjadi horisonta/. Perubahan posisi super
khantal dari vertikal menjadi horisontal mengakibatkan perubahan bentuk pada batu
tahan api yang berfungsi sebagai support super khantal. Pembuatan desain
pembentukkan batu tahan api dan evaluasi kekuatan mekanik dilakukan dengan
menggunakan software CA TlA V5 R20. Evaluasi mekanik pada batu tahan api
dilakukan berdasarkan pada sifat-sifat mekanik dari alumina sebagai bahan dari batu
tahan api. Hasil analisis desain batu tahan api mempunyai tegangan mekanik yang
lebih besar dibandingkan dengan bend strength bahan alumina, sehingga diperlukan
pengecekan sesudah dan sebelum eksperimen serta dilakukan penggantian batu
tahan api jika ada yang rusak. Translational displacement terbesar 0,453 mm pada
temperatur 1575 K tidak memberikan perubahan bentuk yang berarti. Dengan
demikian desain batu tahan api dapat digunakan sebagai support sumber pemanas
pada bagian uji HeaTiNG-02 dengan pengecekan sebelum dan sesudah
pengoperasian.
Kata kunci : batu tahan api, super khantal, HeaTiNG-02

ABSTRACT

EVALUATION OF MECHANICAL DESIGN FIRE BRICK AT TEST SECTION ON

THE HEA TlNG-02. The activity was carried out due to the modification of the heating
in the Hea TiNG-02 test section. Modification of the heater needs to be done to
overcome the obstacles that arise as part of the test section is used. Constraint that
often arises is the fall of the heating source with super khantal material when it
reaches a certain temperature. To mitigate the super khantal position is initially
converted into a vertical position horisonta/. The change from vertical to horizontal
position on super khantal cause any deformities in refractory fire brick which serves as
a support super khanta/. Manufacture of refractory design fire brick formation and
mechanical strength evaluation performed using CA TlA V5 R20 software. Evaluation
of fireproof rock mechanics to be based on the mechanical properties of alumina as a
refractory material of fire brick. The results of the analysis have a fire brick design
stress greater than the bend strength alumina materials, so that the necessary checks
before and after the experiment as well as the replacement of refractory fire brick if
something is broken. Translational greatest displacement 0.453 mm at a temperature
of 1575 K did not give any meaningful form. Thus the refractory fire brick design can
be used as heating source support in the Hea TiNG-02 test section with checks before
and after the operation.
Keywords: Stonejireprooj, super khantal, HeaTiNG-02
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PENDAHULUAN

Tugas dan fungsi Subbidang ElektromekanikBOFa-PTRKN adalah bertanggung jawab
dalam mendukung pengelolaan fasilitas
laboratorium termohidrolika dari segi
elektromekanik. Untuk tahun 2012, program
utama terfokus pada tiga kegiatan yaitu
pengembangan fasilitas laboratorium
termohidrolika reaktor tipe PWR, pengembangan
alat ukur dan penyusunan dokumen untuk
persiapan sertifikasi untai uji BETA. Kegiatan
yang dilakukan dari segi elektromekanik meliputi
desain dan evaluasi mekanik, modifikasi sistem
kelistrikan dan modifikasi sistem mekanik pada
perangkat untai uji BETA (UUB) yang
terintegrasi dengan bagian uji HeaTiNG-02.

Kegiatan desain dan evaluasi mekanik
dilakukan terhadap modifikasi pemanas bagian uji
HeaTiNG-02. Modifikasi dilakukan untuk

menanggulangi adanya kendala jatuhnya sumber
pemanas bermaterial super khantal saat meneapai
temperatur 673 K. Untuk menanggulanginya
maka posisL super khantal diubah yang semula
vertikal menjadi horisontal. Pengubahan posisi
dari vertikal menjadi horisontal mengakibatkan
perubahan bentuk pada batu tahan api yang
berfungsi sebagai support super khantal. Oleh
karena itu perlu dilakukan desain ulang bentuk
batu tahan api agar dapat mensupport posisi super
khantal tetap stabil sampai temperatur minimal
673 K sesuai dengan eksperimen yang dilakukan
pada bagian uji HeaTiNG-02. Pengujian kekuatan
mekanik terhadap desain batu tahan api perlu
dilakukan sebelum dilakukan fabrikasi. Pengujian
tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan
desain batu tahan api setelah dirakit pada
pemanas bagian uji HeaTiNG-02 dan diberikan
perlakuan temperatur operasi 1173 K sampai
dengan 1573 K.

Pembuatan desain berupa gambar teknik
mengaeu pada menggambar teknik mesin [1] dan
pengujian seeara simulasi terhadap tegangan
mekanik dan translational displacemen pad a
desain batu tahan api dilakukan menggunakan
software CATIA V5 R20 [2]. Hasil pengujian
tegangan mekanik diharapkan masih lebih kedl
dibandingkan dengan yield strength batu tahan api
yang menggunakan bahan Alumina (Aluminium
Oksida) dengan kemurnian>80% dan
translational displacement yang terjadi relatif
sangat keeil sehingga desain batu tahan api dapat
digunakan sebagai support super khantal pada
pemanas bagian uji HeaTiNG-02.

DESKRIPSI DESAIN

Modifikasi mekanik bertujuan untuk
menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan
memenuhi kebutuhan serta pembuatannya eukup
aman, andal, ekonomis dan praktis. Demikian
juga hal yang diperhatikan dalam modifikasi batu
tahan api sebagai support super khan tal dan
modifikasi desain super khan tal sebagai pemanas
pada bagian uji HeaTiNG-02. Modifikasi perlu
dilakukan untuk mempertahankan posisi super
khantal sebagai pemanas agar tetap stabil
sehingga didapatkan pemanasan yang lebih
merata.

Desain tersebut meliputi :

1. Desain Geometri Batu Tahan Api
Sebagai Support Super Khantal

Batu tahan api berbahan Alumina atau
Aluminium oksida adalah insulator (penghambat)
panas dan listrik yang baik merupakan bahan
yang rapuh tetapi mempunyai gaya gesek yang
sangat tinggi [3]. Batu tahan api ini berfungsi
sebagai support super khan tal sehingga perlu
dilakukan pembentukan untuk menstabilkan
posisi super khantal selama eksperimen
berlangsung. Pembentukan batu tahan api
dilakukan seeara manual mengaeu pada desain
yang telah dihasilkan seperti ditunjukkan pada
Gambar 1. Kegiatan pembentukan menggunakan
beberapa perkakas mesin dan dilakukan di
bengkel Subbidang Elektromekanik.

Batu tahan api dari bahan Alumina mempunyai
sifat-sifat mekanik sebagai berikut :

Tabell. Sifat-sifat mekanik bahan Alumina[5]

SifatMekanik Besaran

Density

3800 kg/m3

young modulus

3,8 x 10 11 N/m2

poisson ratio

0

thermal expation

8,1x10·6K

yield strength

2,5 x 109 N/m2

2. Desain Geometri Super Khantal

Super khantal sebagai penghasil panas
merupakan logam dengan diameter 3 mm dan
diperhitungkan mampu menghasilkan panas
hingga meneapai 1575 K. didesain berbentuk coil
dan zig-zag. Desain berbentuk zig-zag
dimaksudkan untuk mempertahankan posisi super
khantal agar stabil di sepanjang pemanas bagian
uji sehingga panas yang dihasilkan dapat
terdistribusi seeara merata. Desain super khantal
sebagai pemanas pada bagian uji HeaTiNG-02
ditunjukkan pad a Gambar 2.

Buku II hal. 348 ISSN 1410 - 8178 Dedy Haryanto, dkk



~

batan

PRO SIDING SEMINAR
PENELITIAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
Yogyakarta, 11 September 2013

B.
Sftct ion view A-A

Suie: 1:1

B.
L4JIT vi"

Sca)e: 1:1

Gambar 1. Desain geometri batu tahan api sebagai support super khantal[4]
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Gambar 2. Desain geometri super khantal[4]
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Sifat-sifat mekanik bahan alumina seperti
ditunjukkan pada Tabel 1 menjadi data masukan
saat dilakukan pengttlian tegangan mekanik dan
translational displacement desain batu tahan api.

TAT A KERJA

Tahapan yang dilakukan dalam
melakukan simulasi pengujian tegangan mekanik
dan translational displacement desain batu tahan
api adalah sebagai berikut :

I. Pembuaian model 3-dimensi.

Pada tahapan ini model 3-dimensi dibuat
menggunakan software CATIA V5 R20 dengan
mengacu pada desain geometri batu tahan api.
Model yang dihasilkan dalam bentuk 3-dimensi
sehingga pengujian dapat dilakukan terhadap
model terse but. Model 3-dimensi dilengkapi
dengan sifat-sifat mekanik dari bahan alumina

yang digunakan sebagai data masukan meliputi
young's modulus, density, thermal expansion dan
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yield strength serta poisson ratio seperti terlihat
pada Gambar 3.

2. Pembebanan.

Data pembebanan berupa percepatan
gravitasi, yang mensimulasikan tekanan karena
berat batu tahan api diasumsikan tersebar merata
pada seluruh bagian batu tahan api. Beban berupa
temperatur diberikan untuk mensimulasikan
temperatur pengoperasian saat eksperimen sedang
berlangsung. Masukan data sirri.ulasi percepatan
gravitasi dan temperatur pengoperasian.

3. Restraint.
Restraint mensimulasikan model 3

dimensi pada kondisi statis sebenarnya. Restraint
ditempatkan pada sisi luar bagian belakang,
samping kanan dan kiri serta bagian bawah dan
atas dari susunan batu tahan api. Restraint
tersebut mensimulasikan struktur yang memegang
susunan batu tahan api. Restraint harus diberikan
pada model karena tanpa adanya restraint maka
pengujian secara simulasi tidak dapat dHakukan.

4. Simulasi pengujian kekuatan mekanik.
Sifat-sifat mekanik bahan alumina seperti

ditunjukkan pada Tabel 1 menjadi data masukan
saat dilakukan simulasi pengujian tegangan
mekanik dan translational displacement desain
batu tahan api.

Pengujian kekuatan mekanik meliputi
pengujian tegangan mekanik dan translational
displacement menggunakan model 3-dimensi
yang telah diperoleh. Kedua pengujian pada batu
tahan api dilakukan secara terpisah. Besaran hasH
pengujian tegangan mekanik dibandingkan

dengan kekuatan bahan alumina yang digunakan
pada desain batu tahan api sehingga dapat
diketahui kekuatan mekanik dan keamanannya
ketika digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desain susunan super khan tal pada batu
tahan api

Desain pembentukan batu tahan api
dengan super khan tal hams mempunyai ukuran
yang presisi karena batu tahan api sebagai support
super khantal dimana super khan tal harus
terpasang tepat di batu tahan api tersebut. Hal
yang perlu diperhatikan adalah batu tahan api
disamping sebagai support juga berfungsi sebagai
isolator untuk mencegah terjadinya hubungan
singkat antara super khantal dan body bagian uji
HeaTiNG-02. Desain susunan super khan tal pada
batu tahan api sditunjukkan pada Gambar 3.

2. Pengujian tegangan mekanik batu tahan api :
Beban tekanan pada batu tahan api

berupa tekanan karena beban batu sendiri yang
disebabkan adanya percepatan gravitasi. Data
masukkan berupa percepatan gravitasi sebesar 10
m1s2 kearah sumbu Z negatif, young modulus 3,8
x 10 11 Nlm2, poisson ratio O. density 3800 kg/m3,
thermal expation 8,1 x 10 -6 K. yield strength 2,5
x 10 9 N/m2 [5]. Hasil pengujian secara simulasi
menggunakan software CATIA V5 R20
mendapatkan hasH seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 4 dan Tabel2.
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Gambar 3. Desain susunan super khantal pada batu tahan api[4]
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Gambar 4. HasH simulasi peng4iian tegangan mekanik pada batu tahan api pada temperatur 1173 K

Tabel 2. HasH simulasi pengujian tegangan mekanik dalam satuan N/m2

No. Temperatur (K) Titik 1Titik 2Titik3Titik4Titik 5

1

11735,93 e-+D096,29 e-+D096,02 e-+D095,74 e-+D095,84 e+009

2

12736,60 e-+D096,94 e-+D096,70 e-+D096,39 e+0096,50 e-+D09

3

13737,28 e-+D097,65 e-+D097,39 e-+D097,04 e-+D097,17 e+009

4

14737,95 e-+D098,35 e-+D098,07 e+0097,70 e-+D097,83 e+009

5

15758,63 e-+D099,06 e-+D098,76 e-+D098,35 e-+D098,49 e+009
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E
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Gambar 5. Grafik tegangan mekanik vs temperatur

-titik 1
-titik 2
-titik 3
-titik 4
-titik 5
-titik6

HasH pengujian secara simulasi
menggunakan software CATIA V5 R20 besar
tegangan mekanik di beberapa titik posisi pada
batu tahan api melebihi yield strength batu tahan
api bermaterial alumina sebesar 2,5 x 10 9 N/m2

pada permukaan yang menumpu super khantal
terlihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. Terlihat
tegangan mekanik batu tahan api men gal ami
kenaikkan secara linier jika temperatur dinaikkan
sehingga kekuatan batu tahan api semakin
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mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena
sifat batu tahan api yang sangat rapuh sehingga
mudah sekali rusak jika menanggung beban
berupa tekanan. Untuk menghindari dari hal-hal
yang tidak diinginkan maka harus dilakukan
pemeriksaan secara menyeluruh pada batu tahan
api sebelum dan sesudah eksperimen dilakukan.
Penyediaan cadangan batu tahan api yang telah
siap untuk menggantikan batu tahan api yang
rusak juga perlu dilakukan sehingga tidak
menghambat kegiatan eksperimen yang akan
dilakukan.

3. Pengujian translational displacement batu
tahan api

Pengujian translational displacement
bertujuan untuk mengetahui perpindahan elemen
yang terjadi pada batu tahan api akibat adanya
gravitasi yang mengakibatkan timbulnya tekanan
pada batu tahan api karena adanya berat batu

f~~~i1I~]iI!,;1.~ ..'

I ":i1Li1ksManager.!•.£ Frlite Element Model.! .

Nodes and Elements

Properties. 1

Materials.!

Envi'onment.!

t Static Casel'1:Restraints.!D>- damp. 1

.f Loacls.1['a AcceJeration.1ltlI Temperature Field.1~~ Static Case Soution.!l[~Yon Mises stress (nodal values). 1
G. Translational displacement magnitude.!

~ sensors. 1

tahan api. Hasil pengujian secara simulasi
menggunakan software CATIA V5 R20
ditampilkan pada Gambar 6 dan Tabel 3.

Dari Gambar 6 dapat dijelaskan bahwa
translational displacement terjadi pada seluruh
permukaan dinding depan yang besarnya
ditampilkan pada Tabel 3. Sedangkan bagian
permukaan lainnya tidak terjadi translational
displacement yang diperlihatkan dengan warna
biru dan besarnya 0 (noI) mm. Hal ini terjadi
karena seluruh dinding kecuali dinding bagian
depan batu tahan api ditahan oleh struktur besi
bagian uji HeaTiNG-02. Translational
displacement maksimal yang terjadi masih dapat
diterima karena hal tersebut tidak mengakibatkan
perubahan bentuk pada batu tahan api.

Grafik hubungan antara translational
displacement versus temperatur ditampilkan pada
Gambar 7.

Translational displacement magnitude. 1
mm
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Gambar 6. Hasil simulasi pengujian translational displacement pada batu tahan api pada temperatur 1173 K

Tabel 3. Hasil pengujian translational displacement dalam satuan millimeter (mm)

No. Temperatur (K)Titik 1Titik 2Titik 3Titik4Titik 5Titik 6

1

1173 0,2850,2780,2930,2910,2740,293

2

1273 0,3160,3400,3350,3370,3390,326

3

1373 0,3480,3750,3690,3570,3740,371

4

1473 0,3800,4090,4110,4060,4080,406

5

1575 0,4170,4440,4380,4530,4430,426

Buku II hal. 352 ISSN 1410 - 8178 Dedy Haryanto, dkk



@
batan

PRO SIDING SEMINAR
PENELITIAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
Yogyakarta, 11 September 2013

0,5
••

CQ.I 0,45E Q.I
u~ 0,4c.. 111-e E- E 0,35
!Uc0';1 0,3!U ViC!U 0,25

~
1173

1273137314731575

Temperatur (K)
-titik 1
-titik 2
-titik 3
-titik 4
-titik 5
-titik 6

Gambar 7. Grafik translational displacement vs temperatur

Hasil pengujian translational
displacement terbesar pad a batu tahan api adalah
0,453 mm pada temperatur 1575 K dan terjadi
pad a permukaan yang menumpu super khantal.
Translational displacement mengalami kenaikkan
seiring dengan meningkatnya temperatur
pengoperasian seperti terlihat pada Gambar 7.
Translational displacement tersebut relatif sangat
kecil dan tidak mengakibatkan perubahan bentuk
pada batu tahan api. Dinding permukaan batu
tahan api yang lain tidak mengalami displacement
karena bertumpu pada badan bagian uji
HeaTiNG-02. Batasan translational displacement
tidak mempunyai besaran yang pasti, yang
menjadi batasannya adalah besaran translational
displacement yang terjadi tidak mengakibatkan
perubahan bentuk yang dapat mengganggu sistem
mekanik pada alat tersebut.

KESIMPULAN

Besar tegangan mekanik di beberapa titik
posisi pada batu tahan api melebihi yield strength
batu tahan api bermaterial alumina sebesar 2,5 x
10 9 N/m2 pada permukaan yang menumpu super
khantal. Hal terse but mengakibatkan penurunan
kekuatan mekanik pada batu tahan api.
Translational displacement mengalami kenaikkan
seiring dengan meningkatnya temperatur
pengoperasian. Translational displacement

terbesar yang terjadi pada batu tahan api sebesar
0,453 mm pada temperatur 1575 K terjadi pada
permukaan yang menumpu super khanta1. Dengan
demikian batu tahan api dapat digunakan sebagai
support dengan selalu dilakukan pemeriksaan
sebelum dan sesudah pengoperasian.
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