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ABSTRAK.

MODIFIKASI SISTEM PEMANAS BAGIAN UJI HEATING-02 PADA UNTAI UJI

BETA. Telah dilakukan modifikasi sistem pemanas bagian uji HeaTiNG-02 pada
integrasi untai uji Beta (UUB). Kegiatan ini dilakukan untuk menanggulangi kendala
yang timbul saat bagian uji digunakan. Kendala yang sering timbul adalah jatuhnya
sumber pemanas bermaterial super khantal saat mencapai temperatur tertentu. Untuk
menanggulanginya maka super khantal yang pada mulanya berposisi vertikal diubah
menjadi horisontal. Perubahan posisi dari vertikal menjadi horisontal pada super
khantal bertujuan untuk menstabilkan posisi super khantal, sehingga perlu dilakukan
modifikasi pada sistem pemanas. Kegiatan modifikasi meliputi pabrikasi, instalasi dan
pengujian super khantal dan batu tahan api sebagai support super khantal. Pabrikasi
pembentukan batu tahan api dan perakitannya menjadi pemanas sesuai dengan
desain modifikasi yang telah diperoleh dilakukan di bengkel elektromekanik
menggunakan beberapa mesin perkakas. Pengujian hasil pabrikasi telah dilakukan
dengan memberikan tegangan 110 volt hingga mencapai temperatur operasi 400oC.
Hasil pengujian didapatkan posisi super khantal tetap stabil saat mencapai temperatur
operasional dan pemanas bagian uji Hea TiNG-02 layak digunakan untuk eksperimen.
Kata Kunci : modifikasi mekanik, batu tahan api, Hea TiNG-02

ABSTRACT

MODIFICA T10N OF HEA T1NG SYSTEM ON HEA TING-02 TEST SECTION OF
BETA TEST LOOP. Modifications have been carried out on the heating test section
heating-02 on the integration strand Beta Test (UUB). The activities carried out to
overcome the obstacles that arise in the test section when used. Constraint that often
arises is the fall of the heating source super chantal when it reaches a certain
temperature. To mitigate the super chantal is initially converted into a horizontal
vertical position. Change from vertical to horizontal position on super chantal aims to
stabilize the position of super chantal, so it needs to be modified in the heating
system. Modification activities include manufacturing, installation and testing of super
chantal and refractory stone as super chantal support. Manufacturing refractory stone
formation and assembly into the heater in accordance with design modifications that
have been done in electromechanical workshop obtained using some machine tools.
Testing results of fabrication has been done by providing voltage 110 volts until it
reaches operating temperature 400oC. Test results obtained super chantal stable
position when it reaches operating temperature, and heater of heating-02 test section
feasible to be used for experiments.
Keywords: modification of mechanical, refractory stone, Hea TiNG-02

PENDAHULUAN

MOdifikasi sistem pad a pemanas bagian ujiHeaTiNG-OZI1) perlu dilakukan untuk

menanggulangi kendala yang timbul, karena
sering muncul jatuhnya sumber pemanas
bermaterial super khantal saat mencapai
temperatur tertentu. Untuk menanggulanginya
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maka posisi super khantal yang pad a mulanya
berposisi vertikal diubah menjadi horisontal.
Perubahan posisi dari vertikal menjadi horisontal
pada super khantal mengakibatkan adanya
perubahan bentuk batu tahan api yang berfungsi
sebagai support super khantal. Dengan adanya
perubahan posisi tersebut maka modifikasi batu
tahan api sebagai supportlpenahan super khan tal
perlu dilakukan. Kegiatan modifikasi tersebut
meliputi pabrikasi dan instalasi batu tahan api
pada pemanas bagian uji HeaTiNG-02.

Kegiatan modifikasi batu tahan api
sebagai support super khan tal mengacu pada
desain dan hasil analisis yang telah dilakukan 12J •

Pembentukan batu tahan api dilakukan di bengkel
Subbidang Elektromekanik dengan menggunakan
beberapa mesin perkakas. Pada proses
pembentukan dituntut ketelitian dan kehati-hatian
dikarenakan sifat mekanik batu tahan api yang
menggunakan material alumina sangat rapuh.
Sedangkan ketelitian dalam ukuran sangat
diperhatikan sehingga dalam perakitan an tara batu
tahan api dan super khantal tidak ditemukan
kendala yang berarti. Kesesuaian ukuran antara
batu tahan api dengan bagian uji juga perlu
diperhatikan sehingga perakitan batu tahan api
yang telah terpasang super khan tal dengan body
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bagian uji HeaTiNG-02 dapat dengan mudah
dilakukan.

Pengujian hasil modifikasi pada pemanas
bagian uji HeaTiNG-02 dilakukan setelah
perakitan batu tahan api, super khantal dan bagian
uji dilakukan dan terpasang dengan baik. Setelah
instalasi kelistrikan terpasang maka pengujian
dengan memberikan catu daya dapat dilakukan.
Dari hasil pengujian diharapkan pemanas bagian
uji HeaTiNG-02 yang termodifikasi dapat
digunakan untuk eksperimen dengan keamanan
yang terjamin, diantaranya tidak terjadi hubung
singkat antara super khan tal dengan bagian uji
dan batu tahan api tidak mengalami kerusakan
yang berarti ketika eksperimen berlangsung.

Diskripsi Desain
Modifikasi mekanik pada pemanas

bagian uji HeaTiNG-02 bertujuan untuk
menanggulangi kendala yang timbul pada saat
bagian uji digunakan. Langkah pertama yang
dilakukan dalam modifikasi mekanik pada
pemanas bagian uji HeaTing-02 adalah rrieliputi
pembentukan batu tahan api sebagai support super
khantal mengacu desain yang telah dihasilkan dan
dikerjakan dibengkel elektromekanik BOFa.
Desain batu tahan api dan super khantal pada
pemanas bagian uji seperti ditunjukkan pada
Gambar I, Gambar 2 dan Gambar 3131•
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Gambar 1. Desain batu tahan api.
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Gambar 2. Desain super khantal (pemanas)
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Gambar 3. Desain modifikasi pemanas HeaTiNG-02
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1. Pabrikasi pemanas bagian uji HeaTiNG-02
pada UUB. Dilakukan di bengkel
elektromekanik BOFa PTRKN dengan
menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah
tersedia. Pemanas yang digunakan adalah
kawat pemanas (super khantal). Pada awalnya
terdiri dari kawat berbentuk lums selanjutnya
dilakukan pembentukan melingkar seperti
pada Gambar 2. Batu tahan api semula
berbentuk empat persegi panjang kemudian
dilakukan pembuatan mal/ukuran untuk
membuat lubang dudukan pemanas. Dalam
pembuatan dudukan pemanas dari batu tahan
api hams dikerjakan dengan hati-hati.

2. Instalasi pemanas bagian uji HeaTiNG-02
pada UUB. Setelah pabrikasi selesai kemudian
dilakukan pemasangan kawat pemanas pada
batu tahan api sesuai dengan lubang/dudukan
yang sudah dibuat. Dalam pemasangan kawat
tersebut, tidak diperkenankan menekan batu
tahan api karena bisa berakibat pecah.

3. Pengujian pemanas bagian uji HeaTiNG-02
pada UUB. Setelah instalasi pemanas bagian
uji terpasang dengan baik, maka bagian
kelistrikan diinstal. Kemudian pengujian hasil
pabrikasi dilakukan dengan memberikan
tegangan 110 volt hingga mencapai
temperatur operasi 400 ·C.

Kegiatan pabrikasi atau pembentukan
batu tahan api sebagai support super khan tal
untuk modifikasi telah dikerjakan. Kegiatan
terse but dilakukan di bengkel elektromekanik
dengan menggunakan beberapa mesin perkakas .
Dengan modifikasi dari bent uk semula (4 persegi
panjang) menjadi bentuk yang telah dimodifikasi
tersebut maka posisi super khantal dapat
dipertahankan kestabilannya dan tidak terjadi
hubungan sing kat listrik an tara super khantal
dengan bagian uji. Disamping itu batu tahan api
tersebut tidak mengalami kemsakan yang berarti
ketika eksperimen berlangsung. Hasil pabrikasi
batu tahan api dan perakitannya pada pemanas
bagian uji seperti ditunjukkan pada Gambar 4 dan
Gambar 5.

Pada penginstalasian batu tahan api dan
super kantal pada baian uji tidak ditemukan
kendala yang berarti. Hal yang hams diperhatikan
pada penginstalasian tersebut adalah kecermatan
dalam penginstalasian dan tidak diperkenankan
adanya penekanan pad a batu tahan api karena
batu tahan api sangat rapuh.

Uji fungsi hasil pabrikasi telah dilakukan
dengan memberikan tegangan 110 volt hingga
mencapai temperatur operasi 400°C. Berdasarkan
hasil pengujian yang telah dilakukan posisi super
khan tal pada pemanas bagian uji HeaTiNG-02
termodifikasi tetap stabil posisinya sa at mencapai
temperatur operasi sehingga layak digunakan
untuk eksperimen.

Gambar 4. HasH modifikasi batu tahan api sebagai support super khantal
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Gambar 5. Perakitan di pemanas HeaTiNG-02

KESIMPULAN

Modifikasi mekanik pada pemanas
bagian iUi HeaTiNG-02 telah dilakukan untuk
menanggulangi kendalajatuhnya elemen pemanas
saat eksperimen berlangsung. Modifikasi tersebut
meliputi merubah posisi elemen pemanas super
khantal dari posisi vertikal menjadi posisi
horisontal. Berdasarkan hasil pengujian posisi
Super Khantal pada pemanas bagian uji
HeaTiNG-02 termodifikasi tetap stabil posisinya
sa at meneapai temperatur operasi 400°C sehingga
layak digunakan untuk eksperimen.
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