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ABSTRAK 
ANALISIS PERANCANGAN DAN  UJI KINERJA TUNGKU REDUKSI KERNEL U3O8.  Reaktor suhu tinggi 
(RST) dengan bahan bakar coated particle tidak melepaskan hasil fisi ke lingkungan dan mempunyai azas 
passive safety dan reaktivitas negatif, yaitu daya dan suhu teras reaktor turun jika terjadi kegagalan 
pendinginan teras. Coated particle untuk bahan bakar reaktor suhu tinggi  dibuat melalui proses solgel 
dilanjutkan dengan aging, pengeringan, kalsinasi, reduksi, sintering dan proses pelapisan. Telah dilakukan 
penelitian analisis desain sistem pemanas, sistem listrik, dan sistem isolasi terus konstruksi dan uji kinerja 
tungku reduksi telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan tungku reduksi dengan 
kinerja yang memadai yang dapat digunakan untuk mengurangi kernel U3O8 menjadi UO2. Hasil uji kinerja 
tungku reduksi menunjukkan bahwa pemanas zone 1-3 dapat membangkitkan panas sampai suhu 900 OC  
dengan waktu operasi 144 menit dan laju panas sebesar 5,979 OC/menit. Nilai koefisien konveksi pada 
dinding luar batu tahan api tebal 7 cm sekitar 30 W/m2C. Kernel UO2 yang dihasilkan dari proses reduksi 
memiliki diameter antara 0,850-0,992 mm dan memenuhi syarat sebagai umpan proses sintering. 

Kata Kunci : Analisis perancangan, konstruksi, uji kinerja, tungku reduksi, kernel UO2 

ABSTRACT 
DESIGN ANALYSIS AND PERFORMANCE TEST OF REDUCTION FURNACE OF KERNEL U3O8.  High 
Temperature Reactor (HTR) with coated particle fuel is a future reactor (generation IV) because it is not only 
having high efficiency but also release no fission product into the environment.  It has a passive safety 
principles and negative reactivity.  Coated particle fuel for high temperature reactor is made through Sol-Gel 
process followed by aging, drying, calcination, reduction, sintering and coating process. Research of design 
analysis of heating system, electrical system, and insulation systems continued construction and performance 
test of reduction furnace has been done. The aim of this research was to obtain a reduction furnace with 
adequate performance that can be used to reduce the kernel of U3O8 into UO2.  The results of the 
performance test of the reduction furnace  showed that heating zones 1-3 can generate heat to a temperature 
of 900 oC with operation time 144 minutes and heat rate of 5.979 0C / min. The coefficient of convection in 
the outer wall of fireproof stone having 7 cm thick was around 30 W/m2C. UO2 kernel resulting from the 
reduction process has a diameter of between 0.850 to 0.992 mm and qualify as feed sintering process. 

Keywords : Design analysis, construction, performance test, reduction furnace, UO2 kernel 

 
 

PENDAHULUAN 
eaktor suhu tinggi (RST) dengan bahan bakar 
coated particle tidak melepaskan hasil fisi ke 

lingkungan, mempunyai azas passive safety dan 
reaktivitas negatif. RST merupakan reaktor yang 
menggunakan bahan bakar   efisiensi tinggi karena  
burn up bahan bakar yang tinggi[1,2,3].  Disamping 
itu pengisian bahan bakar pada RST dapat dilakukan 
secara kontinyu, sehingga reaktor tidak perlu shut 
down (berhenti)[1,2,3].  Kelebihan yang lain, reaktor 
RST menghasilkan daya dalam bentuk listrik, gas 
panas/uap panas sehingga  dapat digunakan untuk 
proses industri, seperti thermo craking, gasifikasi 
batubara, distilasi, peleburan dan proses industri 
kimia lain. Modul reaktor ini dapat didirikan di 
kawasan industri, untuk penyediaan energinya. Salah 

satu bahan bakar yang digunakan dalam RST adalah 
elemen bakar berbentuk bola yang berisi kernel UO2 
dalam matriks grafit yang telah dilapisi PyC dan 
SiC[1,2,3].  Untuk membuat bahan bakar RST 
dengan coated particle seperti pada Gambar 1, 
diperlukan penguasaan pengetahuan mengenai 
pembuatan elemen bakar berbentuk bola, mulai dari 
penyiapan umpan proses gelasi, pembuatan gel UO3 
dengan metode gelasi internal maupun eksternal, 
sampai dengan fabrikasi elemen bakar bentuk 
bola[4,5,6,7].  Permasalahan dalam pembuatan 
kernel UO2 yang memenuhi spesifikasi untuk bahan 
bakar Reaktor Suhu Tinggi (RST) yang meliputi sifat 
fisis, kimia dan struktur mikro sampai saat ini belum 
terselesaikan secara tuntas. Permasalahan tersebut 
terjadi pada tahapan proses pembuatan kernel UO2 
yang meliputi penyiapan umpan gelasi, proses gelasi, 

R 
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aging, pencucian, pengeringan dan kalsinasi.[4,5,6] 
Kernel U3O8 hasil proses kalsinasi, sebelum 
dikenakan proses pelapisan dalam reaktor Fast 
Breeder-Chemical Vapor Deposition (FB-CVD) 
terlebih dahulu direduksi dalam tungku reduksi. 
 
 

 
Gambar 1.  Bahan  bakar RST bentuk bola 

(Pebble bed). 
 
 

Proses reduksi merupakan proses lanjutan dari 
proses kalsinasi yang menghasilkan kernel U3O8. 
Proses reduksi dimaksudkan untuk mengubah kernel 
U3O8 menjadi UO2 dengan cara pemanasan pada 
suhu 600-850 oC dalam tungku/furnace reduksi yang 
dialiri gas hidrogen (H2) dan gas inert[7,8,9]. 
Sebelum direduksi, kernel U3O8 berwarna coklat dan 
setelah direduksi akan menghasilkan kernel UO2 
berwarna hitam. Proses reduksi U3O8 akan mengikuti 
reaksi kimia dalam tungku reduksi sebagai berikut 
:[4,5,6,7] 

U3O8  +  2H2    3UO2  +  2H2O 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses reduksi 
antara lain,[4,7] temperatur, semakin tinggi tempe-
ratur reaksi maka harga konstanta kecepaan reaksi 
semakin besar sehingga menaikkan kecepatan 
reaksinya. Berdasarkan persamaan Arrhenius, k = A . 
Exp (–E/RT)  dengan : k = konstanta kecepatan 
reaksi,  R = konstante gas ideal = 1,98 cal/mol oK,  A 
= faktor frekuensi,  E = energi aktivasi, calori dan  T 
= temperatur reaksi, oK.  Kecepatan alir gas hidrogen 
berpengaruh pada frekuensi tumbukan, semakin 
besar kecepatan alir akan menaikkan frekwensi  
tumbukan antara molekul zat bereaksi. Disamping itu 
agar reaksi reduksi bergeser ke kanan (menaikkan 
konversi) maka diperlukan gas hidrogen berlebihan 
(ekses pereaksi). Kelebihan gas H2 yang digunakan 
(sisa reaksi) dikeluarkan dari tungku dan dibakar di 
ruang pembakaran. Molekul H2O yang dihasilkan 
akibat reaksi reduksi akan berbentuk uap panas dan 
keluar dari tungku bersama-sama dengan gas H2 yang 
berlebihan.[8,9] 

Pompa vakum dinyalakan sebelum proses 
reduksi dimulai untuk mengosongkan udara di dalam 
tungku. Setelah udara kosong maka gas nitrogen 

dialirkan masuk untuk kemudian keluar dari tungku 
dan tidak memberi kesempatan udara luar masuk 
kembali ke tungku. Gas nitrogen dibuat agar 
bertekanan lebih tinggi dari udara luar sehingga 
udara luar tidak dapat masuk.  Tahapan proses untuk 
memperoleh kernel UO2 ditunjukan pada Gambar 
2[8,9]. 
 
 

 
Gambar 2.  Diagram  alir proses pembuatan 

kernel UO2. 
 
 

Proses reduksi tidak bisa dilakukan dikarenakan 
ketidak tersediaan tungku reduksi yang yang 
memadai. Oleh karena itu diperlukan litbang analisis 
perancangan dilanjutkan konstruksi dan uji fungsi 
serta uji kinerja tungku reduksi kernel U3O8. Dalam 
pelaksanaan uji fungsi dan uji kinerja tungku reduksi 
diperlukan kernel U3O8 hasil proses kalsinasi dan 
kontrol/monitor suhu digital Fuji model PXR-5 
dengan sensor suhu termokopel tipe K3.[9,10,11] 
 

TATA KERJA 

Peralatan 
Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan  

analisis perancangan, konstruksi dan uji kinerja 
tungku reduksi kernel U3O8  adalah seperangkat 
komputer, peralatan mekanik, peralatan listrik, 
toolsets, gerinda, hand crimping tools, tang 
ampermeter, multimeter digital dan variac 3 fase 10 
KVA.[9,10] 
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Bahan 
Bahan yang diperlukan pada pelaksanaan 

analisis perancangan konstruksi dan uji kinerja 
tungku reduksi kernel U3O8 adalah kawat nikelin 
merek Kanthal A-1 dengan berat 15 kg hambatan 
0,2008 Ohm/meter dan berdiameter 3 mm, rumah 
pemanas beralur bagian dalam 3 buah, terminal kabel 
30 Amper, isolator kabel, air setting mortar, sepatu 
kabel, panel listrik, batu tahan api dan kernel U3O8 
hasil proses kalsinasi, gas H2, N2 dan argon. 
 

Metode 
Analisis perancangan tungku reduksi terdiri dari 

1. perancangan sistem unit tungku reduksi, 2. 
perancangan sistem kelistrikan (wiring unit tungku  
reduksi), 3. perancangan sistem  pemanas zone1, 
zona 2 dan zone 3, 4. perancangan ketebalan batu 
tahan api (isolator).[11,12,13]  Hasil rancangan 
kemudian digambar secara detil sebagai dasar  untuk 
konstruksi dilanjutkan uji fungsi dan uji kinerja 
tungku reduksi.  Perancangan sistem unit tungku 
reduksi dan sistem kelistrikan meliputi pengendalian 
suhu, pompa vakum, kipas angin dan pompa 
pendingin[9,10,14,15]. Pengendalian suhu menggu-
nakan 2 sensor suhu yaitu termokopel tipe K3 (di 
dalam tungku) dan termokopel tipe B (di luar tungku) 
serta 2 temperature controller (pengontrol suhu) 
Autonics 4H series. Sebagai pengendali utama 
digunakan Trilogi Super PLC T100MD2424+ dan 
komponen pendukung yaitu relay, solid state relay, 
LED indikator dan catu daya 24 VDC.[9,10,14,15] 
Perancangan sistem unit tungku reduksi ditunjukkan 
pada wiring diagram pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3.  Wiring diagram pada unit reduksi. 

Analisis perancangan sistem pemanas tungku 
reduksi diawali dari identifikasi sistem pemanas. 
Sistem pemanas terdiri dari 3 zone terdiri dari zone 1, 
zone 2 dan zone-3.  Pada setiap zone terdapat elemen 
pemanas dan rumah elemen pemanas. Rumah elemen 
pemanas terbuat dari bahan batu tahan api yang 
dibuat oleh pihak ketiga. Ukuran rumah  elemen 
pemanas zone 1-3 panjang 32 cm diameter luar  34 
cm dan diameter dalam 22 cm jumlah alur 8 alur. 
Rancangan rumah elemen pemanas zone 1-3 
ditunjukkan pada Gambar 4. 
 
 

 

Gambar 4.  Rumah elemen pemanas dari batu 
tahan api zone 1-3 dan gambar 
teknik rumah elemen pemanas. 

 
 

Perancangan tebal isolator (batu tahan api) 
dilakukan dengan menggunakan software COMSOL 
multyphysic 4.2  yaitu dengan mencari distribusi suhu 
pada ketebalan tertentu dari sumber panas (900 oC) 
sampai suhu pada dinding luar isolator (batu tahan 
api).  Perancangan isolator ditunjukkan pada Gambar 
5, Gambar 6, Gambar 7 dan Gambar 8. 

Pada simulasi ini sumber panas berasal dari 
pemanas nikelin pada rumah nikelin dari batu tahan 
api. Panas pada nikelin bersuhu 900 oC dimana panas 
digunakan untuk memanaskan bahan (kernel UO2). 
Nilai koefisien konveksi di dinding luar batau tahan 
api sekitar 30 W/m2C. Dari hasil simulasi mengguna-
kan comsol multyphysic 4.2 dihasilkan profil 
distribusi suhu pada tampang lintang sumbu XY. 
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Gambar 5.  Geometri  tampang lintang arah 

aliran panas dari sumber panas 
ke dinding luar isolator. 

 
 

 
Gambar 6.  Profil suhu tampang lintang re-

duktor dengan ketebalan batu 
tahan api 80 mm. 

 
 

 
Gambar 7.  Profil  suhu tampang lintang re-

duktor dengan ketebalan batu 
tahan api 70 mm. 

 
Gambar 8.  Profil suhu tampang lintang re-

duktor dengan ketebalan batu 
tahan api 60 mm. 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis perancangan yang 
ditunjukkan pada Gambar 2, 3, 4, 5, 6 dan Gambar 7, 
selanjutnya dilakukan konstruksi tungku reduksi. 
Tahapan konstruksi tungku reduksi adalah 
pembuatan elemen pemanas dari kawat nikelin 
diameter 3 mm dan rumah elemen pemanas untuk 3 
zone, instalasi elemen pemanas ke dalam rumah 
elemen pemanas dilanjutkan konstruksi unit tungku 
reduksi, uji fungsi dan uji kinerja tungku reduksi. 
Hasil uji fungsi  pemanas zone 1 tungku reduksi  
ditunjukkan pada Tabel 1. 
 
 

Tabel 1.  Hasil  uji fungsi elemen pemanas  
zona 1 tungku reduksi. 

No 
Waktu 

uji 
(menit) 

Tegangan 
(Volt) 

Arus 
(Ampere) 

Suhu 
(oC) 

Daya, 
Watt 

1 08.00 0 0 28 0 
2 08.00 219 19,4 28 4248,6 
3 08.02 217 19,1 50 4144,7 
4 08.05 217 18,8 100 4079,6 
5 08.08 218 18,8 150 4098,4 
6 08.13 225 18,6 200 4185 
7 08.17 218 18,3 250 3989,4 
8 08.25 216 18,1 300 3909,6 
9 08.33 220 18,5 350 4070 
10 08.46 223 18,3 400 4080,9 
11 09.01 217 18,1 450 3927,7 
12 09.21 219 18,0 500 3942 
13 09.45 222 18,3 550 4062,6 
14 10.23 220 18,0 600 3960 
15 11.19 224 18,2 650 4076,8 
16 11.45 221 17,9 663 3955,9 
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Uji fungsi pemanas pada zona 1 dilakukan 
selama 225 menit pada tegangan 217-225 Volt AC 
dengan arus 17,9-19,4 Amper dapat diperoleh suhu 
sebesar 28-663 oC. Laju panas rerata yang diperoleh  
pemanas zone 1 sebesar 663-28 oC / 225 menit atau 
sebesar 2,822 oC/menit.  Perhitungan daya listrik 
menggunakan persamaan P = V × I.  Setiap fase R, S 
dan T diukur tegangannya menggunakan multimeter 
digital dan arus listriknya diukur menggunakan tang 
ampermeter digital. Dari hasil pengukuran tegangan 
dan arus listrik pada zone 1 - zone 3 diperoleh daya 
listrik (Watt), yaitu daya minimum  pada pemanas 
zone 1 (P minimum) sebesar  3927,7 Watt dan  daya 
maksimumnya sebesar 4248,6 Watt. Pemanas zone 1 
terhubung ke fase R terhadap netral dan bertegangan 
antara 217-225 Volt AC . Hasil uji fungsi pemanas 
zona 2 tungku reduksi dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2.  Hasil uji  fungsi  pemanas zona 2 
tungku reduksi. 

No Waktu 
(m) 

Tegangan 
listrik (V) 

Arus 
listrik 
(A) 

Suhu 
(oC) 

Daya 
listrik 
(Watt) 

1 08.00 0 0 32 0 
2 08.20 220 21,5 335 4730 
3 08.40 221 21,5 400 4751,5 
4 09.00 219 21,3 446 4664,7 
5 09.20 223 21,5 500 4794,5 
6 09.40 222 21,0 521 4662 
7 10.00 221 20,8 546 4596,8 
8 10.20 225 21,0 565 4725 
9 10.40 222 21,1 588 4684,2 

10 11.00 223 21,4 604 4772,2 
11 11.20 223 21,0 627 4683 
12 11.40 224 21,2 645 4748,8 
13 12.00 223 21,2 660 4727,6 
14 13.30 220 21,1 714 4642 

 
 

Uji fungsi pemanas zone 2 tungku reduksi 
dilakukan untuk waktu uji 330 menit  pada tegangan 
217-225 Volt AC dengan arus 20,8-22,4 Amper,  
diperoleh suhu sebesar  32-714 oC. Laju panas rerata 
yang diperoleh pada pemanas zona 2 sebesar  714-32 
oC selama 330 menit atau sebesar 2,066 oC per menit. 
Pemanas zone 2 terpasang pada bagian tengah dan 
terhubung ke fase S terhadap netral . Suhu optimal 
yang diperoleh pada pemanas zone 2 sebesar 714 oC. 
Daya listrik maksimum (P maksimum) pada pemanas 
zone 2 sebesar 4928 Watt dan daya minimumnya 
4557 Watt.  Hasil uji fungsi pemanas zona 3 tungku 
reduksi dapat dilihat pada Tabel 3. 

Uji fungsi pemanas zone 3 unit reduksi pada 
tegangan 219-224 Volt arus 18,3-18,8 Amper selama 
waktu 338 menit diperoleh suhu 29-750 oC. Laju 
panas rerata yang diperoleh pada pemanas zone 3 
sebesar 750-29 oC selama 338 menit atau 2,13 oC per 
menit. Suhu optimum yang diperoleh pada pemanas 

zone I sebesar 750 oC selama waktu 338 menit. Daya 
listrik minimum (P minimum) pada pemanas zone 3 
sebesar 4007,7 Watt dan maksimum sebesar 4166,4 
Watt.  Daya listrik (P) diperoleh  dengan mengukur 
tegangan pada fase R terhadap netral dan arus listrik 
pada fase R menggunakan tang ampermeter, hasil 
kali kedua parameter merupakan daya listrik (Watt). 
Hasil uji fungsi pemanas zone 1-3 secara serentak 
pada tungku reduksi dapat dilihat pada Tabel 4. 
 

Tabel 3.  Hasil  uji fungsi elemen pemanas 
zona 3 tungku reduksi. 

No Waktu 
(m) 

Tegangan 
listrik (V) 

Arus 
listrik
(A) 

Suhu 
(oC) 

Daya 
listrik 
(W) 

1 7.55 0 0 29 0 
2 7.58 222 18,8 50 4084,8 
3 08.06 219 18,5 150 4051,5 
4 08.13 222 18,6 200 4129,2 
5 08.23 222 18,6 250 4129,2 
6 08.33 219 18,3 300 4007,7 
7 08.47 222 18,5 350 4107 
8 09.03 221 18,4 400 4066,4 
9 09.18 221 18,5 450 4088,5 

10 09.38 222 18,4 500 4084,8 
11 10.06 223 18,5 550 4125,5 
12 10.43 222 18,4 600 4084,8 
13 11.40 222 18,6 650 4129,2 
14 12.22 219 18,3 700 4007,7 
11 13.43 222 18,6 750 4129,2 

 
 

Tabel 4.  Hasil  uji  fungsi  pemanas  zone 1-3  
secara serentak pada tungku reduks. 

Waktu 
uji, (m) 

Suhu 
ruang 

reduksi 
(oC) 

Arus listrik zone, Amper 
Keterang

an Zone 
1 

Zone 
2 

Zone 
3 

07.45 39 21,2 23,2 22 Awal uji 
fungsi 

07.53 50 21,2 23,2 22  
08.03 100 21,2 23,2 22  
08.09 150 21,2 23,2 22  
08.15 200 21,2 23,2 22  
10.19 250 21,2 23,2 22  
08.23 300 20,5 22 20,7  
08.28 350 20,3 21,4 20,4  
08.32 400 20,3 21,4 20,4  
08.38 450 20,3 20,4 20,4  
08.45 500 20,3 21,4 20,4  
08.52 550 20,3 21,8 20,8  
09.00 600 20,1 21,8 19,7  
09.08 650 20,2 21,6 20,7  
09.18 700 20 20,9 20,1  
09.29 750 20,7 21,7 20,4  
09.45 800 20,7 21,7 20,4  
09.59 850 20,7 21,7 20,4  

10.09 900 20 22,1 21,7 Akhir uji 
fungsi 



Moch. Setyadji, dkk. ISSN 0216 - 3128 23 
 

 
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah ‐ Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2015 

Pusat Sains dan Teknologi Akselerator  ‐  BATAN 
Yogyakarta,  9 ‐ 10  Juni  2015

 

Uji fungsi pemanas zone 1-3 dilakukan secara 
serentak pada tegangan 380 Volt 3 fase. Waktu uji 
144 menit diperoleh suhu pada ruang reduksi sebesar 
39-900 oC dengan laju panas rerata sebesar 5,979 oC 
per menit. Arus beban pemanas zone 1 sebesar 20-
21,2 Amper, arus zone 2 sebesar 20,4-23,2 Amper 
dan arus zone 3 sebesar 19,7-22 Amper. Suhu pada 
ruang reduktor telah mencapai suhu optimum, 
sehingga sudah dapat digunakan untuk proses reduksi 
U3O8 menjadi UO2. Pengukuran suhu menggunakan 
monitor suhu digital Fuji PXR-5 dengan sensor suhu 
termokopel K3. Pemanas zone 1-3 dapat bekerja 
tanpa mengalami gangguan dan dapat mem-

bangkitkan suhu sampai 900 oC dengan laju panas 
rerata sebesar 5,979 oC/menit. 
 

Pengujian Kestabilan Pengatur Suhu 
Dalam pengujian kestabilan suhu diambil data 

pada suhu 800 oC,  850 oC, dan 900 oC. Pengatur  
suhu hanya menggunakan siatem ON/OFF dimana 
elemen pemanas akan dimatikan secara otomatis 
ketika suhu aktual sudah mencapai suhu yang 
diinginkan dan akan menyala ketika suhu aktual 
kurang dari suhu yang diinginkan. 

 
 

 
Gambar 9.  Grafik kestabilan pengaturan suhu reduksi pada set value suhu 800 oC. 

 
 
 

 
Gambar 10.  Grafik kestabilan pengaturan suhu reduksi pada set value suhu 850 oC. 

 
 
 

Gambar 9 menunjukkan bahwa pada set value 
suhu 800 oC, simpangan ke atas paling besar 6 oC dan 
simpangan ke bawah sebesar 7 oC.  Rata-rata sim-
pangan suhu yaitu 4,58 oC. 

Gambar 10 menunjukkan bahwa pada set value 
suhu 850 oC, simpangan ke atas paling besar 5 oC dan 

simpangan ke bawah sebesar  7 oC.  Rata-rata sim-
pangan suhu yaitu 3,83 oC. 

Gambar 11 menunjukkan bahwa pada set value 
suhu 900 oC, simpangan ke atas paling besar 4 oC dan 
simpangan ke bawah sebesar 6 oC. Rata-rata sim-
pangan suhu yaitu 2,46 oC. 
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Gambar 11.  Grafik kestabilan pengaturan suhu reduksi pada set value suhu 900 oC. 

 
 
 

Tabel 5.  Berat kernel sebelum dan sesudah proses reduksi selama 1 jam. 

No 
Cuplikan Kernel 

U3O8 
Kernel UO2 
hasil reduksi 

Selesih setelah 
direduksi Suhu 

(oC) 
A (gr) B (gr) A (gr) B (gr) A (gr) B (gr) 

1 22,011 19,560 21,985 19,465 0,025 0,094 700 

2 20,246 20,800 20,194 20,748 0,051 0,051 750 

3 19,087 21,953 19,025 21,896 0,062 0,057 800 

4 20,737 18,894 19,025 18,712 1,712 0,182 850 

5 21,118 20,091 20,688 18,661 0,430 1,429 900 
 
 
 

Dari Gambar 9 sampai 11 dapat dilihat bahwa 
terdapat simpangan suhu pada saat proses reduksi 
berlangsung. Namun, hal ini sudah sesuai dengan 
rancangan pengontrol suhu bahwa suhu akan dijaga 
agar nilainya tidak lebih dari 1% dari suhu yang 
diinginkan. Sebenarnya simpangan suhu tersebut 
masih ditoleransi karena proses reduksi sendiri 
bekerja pada suhu antara 800 sampai 900 oC. 
 
Pengujian Kinerja Tungku Reduksi 

Pengujian kinerja tungku reduksi dilakukan 
dengan mereduksi kernel U3O8 dalam media gas 
hidrogen dan inert pada suhu tertentu. Hasil proses 
reduksi ditunjukkan pada Tabel 5. 

Berdasarkan hasil pengukuran kernel UO2 yang 
diperoleh menggunakan mikroskop digital, dapat 
diketahui diamater kernel/butiran hasil proses reduksi 
memenuhi spesifikasi yaitu diamater sekitar 0,8-0,9 
mm. Reduksi pada suhu 800 oC diameter kernel 
berkisar antara 0,903-1,012 mm sedangkan pada 
suhu 850 oC diamater kernel berkisar antara 0,850-
0,992 mm. Semakin kecil diamater kernel maka 

kualitasnya semakin baik. Walaupun pada suhu 800 
oC diamater kernel lebih 0,1 mm dari spesifikasi, 
namun dapat dimasukkan ke dalam kategori yang 
memenuhi spesifikasi. Hal ini ditandai dengan warna 
hitam pekat dan mengkilap serta tidak terdapat 
keretakan/pecah. 
 

KESIMPULAN 
Analisis desain sistem pemanas, sistem listrik, 

dan sistem isolasi tungku reduksi bertujuan untuk 
memastikan bahwa tungku reduksi dapat 
membangkitkan panas 900 oC dan mengeluarkan 
panas pada dinding luar isolator (batu tahan api) tebal 
7 cm pada suhu sekitar 40 oC sehingga dapat 
berfungsi untuk proses reduksi dan aman bagi 
operator.  Hasil uji fungsi tungku reduksi menun-
jukkan bahwa pemanas zone 1-3 dapat membang-
kitkan panas sampai suhu 900 oC  dengan waktu 
operasi 144 menit dan laju panas sebesar 5,979 
oC/menit. Nilai koefisien konveksi pada dinding luar 
batu tahan api tebal 7 cm sekitar 30 W/m2C. Hasil uji 
kinerja tungku reduksi menggunakan kernel U3O8 
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menunjukkan bahwa kernel UO2 yang dihasilkan dari 
proses reduksi memiliki diameter antara 0,850-0,992 
mm dan memenuhi syarat sebagai umpan proses 
sintering. 

Telah dilakukan uji fungsi pada ketiga zona 
elemen pemanas tungku reduksi hasil konstruksi 
ulang dan dihasilkan panas pada suhu sekitar 900 oC, 
sehingga tungku reduksi dapat digunakan kembali 
untuk mereduksi kernel U3O8. Hasil uji fungsi tungku 
reduksi  menunjukkan bahwa : pemanas zone 1-3 
dapat membangkitkan panas sampai suhu 900 oC  
dengan waktu operasi 144 menit dan laju panas 
sebesar 5,979 oC/menit. 
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TANYA JAWAB 

Prayitno 
− Tungku reduksi ini hasil pembelian, mestinya 

hasil designnya sudah ada.  Serta spesifikasinya 
sudah ada dan sudah diuji coba hasilnya.  
Mengapa perlu analisis sistem pemanas, dll. 

− Terangkan langkah-langkah analisis tahapan 
rancangan dan uji kinerja tungku. 

− Jadi sasaran akhirnya akan mendapatkan SOPnya 
untuk operational yang baku. 

Moch. Setyadji 
− Idealnya memang begitu, namun demikian karena 

usia tungku sudah terlalu lama sekitar 30 tahun 

lebih maka dokumen-dokumen yang dimaksud 
sudah tidak ada.  Beberapa waktu lalu kondisi 
tungku sudah mengalami kerusakan total.  Agar 
tungku tersebut dapat berfungsi kembali maka 
perlu perbaikan secara komprehensip 
(revitalisasi) yang diawali analisis rancangan 
subsistem dari tungku tersebut. 

− Langkah-langkah dan tahapan kegiatan dapat 
dilihat pada makalah antara lain rancangan 
sistem kelistrikan (wiring), sistem pemanas 
(rumah elemen pemanas), tebal isolator, uji 
fungsi dan uji kinerja. 

− Sasaran akhir litbang adalah diperoleh tungku 
reduksi yang dapat berfungsi untuk mereduksi 
kernel U3O8 menjadi kernel UO2 untuk umpan 
proses sintering. 

 
 


