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ABSTRAK

PENGARUH PENAMBAHAN ALUMINA (Al2O3) (0, 10, DAN 15 wt%)
TERHADAP KARAKTERISTIK KEKERASAN DAN STRUKTUR

CORDIERITE (2 MgO.2 Al2O3.5 SiO2) BERBASIS SILIKA SEKAM PADI

Oleh

Nur Faizah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan alumina
terhadap karakteristik kekerasan, dan struktur cordierite. Silika diperoleh dari
sekam padi melalui metode sol-gel sedangkan alumina dan magnesium oksida
berasal dari Sigma-Aldrich. Cordierite disintesis melalui metode padatan dengan
suhu sintering 1200oC. Hasil Pengukuran menunjukan bahwa penambahan
alumina dapat meningkatkan nilai kekerasan, mengurangi densitas, dan
meningkatkan porositas. Karakterisasi dengan X-Ray Diffraction (XRD)
menunjukkan adanya struktur yang diperoleh, yaitu kristobalit, corundum,
cordierite, spinel, dan periclase. Seiring meningkatnya komposisi alumina pada
sampel, maka semakin meningkat pula nilai fraksi massa struktur corundum di
dalam sampel.

Kata kunci: Alumina, cordierite, kekerasan, sekam padi, struktur, dan X-Ray
Diffraction.



ABSTRACT

THE EFFECT OF ALUMINA (Al2O3) 0, 10, AND 15 WT% ON HARDNESS
AND STRUCTURE OF CORDIERITE (2MgO.2Al2O3.5SiO2) BASED

SILICA FROM RICE HUSK

By

Nur Faizah

This study was carried out to investigate the effect of alumina on hardness
characteristics, and structure of cordierite. Silica obtained from rice husk through
sol-gel method, while alumina and magnesium were obtained from Sigma-
Aldrich. Cordierite was synthesized by the solid state method and sintered at
1200°C. The measurement results revealed that the addition of alumina on
cordierite can increased both hardness and porosity, and decrease density. X-Ray
Diffraction (XRD) showed the existence of vased structures such as cristobalite,
corundum, cordierite, spinel, and periclase. Along the increase of alumina content,
hence increases also the mass fraction of corundum structure on sample.

Keywords: Alumina, cordierite, hardness, rice husk, and X-Ray Diffraction.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keramik cordierite salah satu fase bagian dalam sistem (2MgO.2Al2O3.5SiO2).

Cordierite adalah keramik yang memiliki sifat mekanik, termal, dan dielektrik

yang lebih baik dibandingkan keramik lainnya. Selain itu, keramik cordierite

memiliki sifat yang tahan pada temperatur tinggi, tahan korosi terhadap bahan

kimia, memiliki kekerasan yang tinggi sehingga tahan abrasi, bersifat isolator

listrik, resistivitas tinggi ( > 1012 Ωcm), stabilitas kimia, ketahanan api tinggi dan

kekuatan mekanik yang tinggi (Zhu dan Wang, 2007).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai karakteristik silika sekam

padi dengan teknik sintering (Sembiring dan Karo Karo, 2009) menyimpulkan

bahwa silika dapat dikendalikan oleh: jenis kekristalan yang variatif, ukuran

partikel, luas permukaan dengan tingkat homogenitas tinggi dan kestabilan termal

yang variatif. Silika sekam padi dapat diekstraksi dengan kelarutan silika amorf

yang besar dalam larutan alkalis seperti KOH, Na2CO3, atau NaOH, dan

pengendapan silika terlarut menggunakan asam, seperti asam klorida, asam sitrat,

dan asam oksalat. Dengan prosedur ini, padatan silika dengan kemurnian sekitar

93% dapat diperoleh (Ginting Suka dkk, 2008).
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Pada umumnya, keramik cordierite dapat disintesis dengan menggunakan bahan

dasar silika mineral seperti fumed silika, kaoline [Al2SiO5(OH)4], maupun

tetraethylorthosilicate (TEOS) dengan metode reaksi padatan (solid state

reaction), dan metode sol gel (Kurama dan Kurama, 2006). Metode sol gel

merupakan salah satu metode sintesis nanopartikel yang cukup sederhana dan

mudah yaitu proses suspensi koloid dari bahan anorganik yang termasuk dalam

logam alkosida ke bentuk padatan seperti keramik dan gelas (Sembiring, 2014).

Sedangkan dengan metode padatan merupakan metode konvensional yang

digunakan dalam mensintesis cordierite dimana oksida pembentuk cordierite

direaksikan melalui proses sintering pada temperatur pembentukan kristal

cordierite. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Kurama dan Kurama, 2008)

menunjukkan bahwa pembentukkan cordierite dengan metode ini terjadi pada

temperatur 1350oC dengan bahan kaoline-alumina-talc.

Sumber bahan oksida-oksida pembentuk cordierite banyak dijumpai pada bahan-

bahan alam di Indonesia, seperti sumber MgO dapat diperoleh dari bahan bahan

magnesit (MgCO3), sumber Al2O3 dapat diperoleh dari alumina, sedangkan SiO2

dapat diperoleh dari pasir kuarsa, dan sekam padi (Kobayashi, 2000). Cordierite

juga dapat disintesis menggunakan bahan dasar silika mineral seperti fumed silika,

kaolinite, maupun tetraethylorthosilicate (TEOS) dengan beberapa teknik antara

lain, teknik reaksi padatan (solid-state reaction), teknik sol-gel, teknik melting,

seperti yang dikemukakan oleh Kurama dan Kurama, (2006), Kobayashi, (2000),

Kurama dan Ozel, (2006).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, cordierite terbentuk pada temperatur 1300°C-
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1400°C melalui metode ekstraksi sol-gel (Naskar, 2005) dan melalui reaksi

padatan oksida-oksida pada temperatur 1100°C-1200°C (Charles, 2001).

Cordierite mempunyai sifat yang cukup stabil dan tahan terhadap temperatur

tinggi hingga 1300°C, memiliki kekuatan mekanik yang lebih tinggi dibandingkan

dengan keramik porselin, koefisien termal ekspansi rendah yaitu sekitar (2-3) x

10-6 oC, sehingga memiliki sifat termal shock (ketahanan kejut) yang sangat baik

(Zhu dan Wang, 2007). Pada penelitian ini, keramik cordierite akan dipadukan

dengan alumina.

Pada sintesis cordierite dengan penambahan alumina akan menghasilkan material

paduan yang memiliki sifat-sifat seperti termal ekspansi yang rendah, menurunkan

koefisien, mempertinggi ketahanan terhadap kekuatan mekanik, penyusutan dan

bulk density akan menurun, serta densitas akan meningkat (Ye li et al, 2014).

Cordierite yang dipadukan oleh Al2O3 disintering pada temperatur 1200oC

(Pinero et al, 1992). Pada temperatur 1200oC menyebabkan terjadinya kristalisasi

cordierite hexagonal. Dikarenakan menggunakan temperatur yang tinggi, maka

keramik cordierite yang dipadukan dengan alumina memiliki porositas yang

tinggi, penurunan modulus rupture (MOR), menurunkan nilai densitas, serta nilai

kekerasan dan kuat tekan yang besar (Salwa et al, 2007). Cordierite dengan

paduan alumina ini dapat diaplikasikan dalam pembuatan hot plate, roller klin,

crucible dan lining brick (Zhu et al, 2007). Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan oleh (Sijabat, 2007) menunjukkan bahwa semakin besar komposisi

alumina dalam paduan cordierite, maka akan meningkatkan kekerasan. Reaksi

Cordierite + korundum ( -Al2O3) dapat reversibel dengan reaksi mullite + spinel,

namun reaksi ini berlangsung lambat (Smart dan Glasser, 1976).
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Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan alumina

(Al2O3) 0 wt%, 10 wt%, dan 15 wt% terhadap karakteristik keramik cordierite.

Karakteristik strukturnya dilakukan dengan menggunakan X-Ray Diffraction

(XRD). Selanjutnya dilakukan analisis sifat-sifat fisis (densitas, porositas) dengan

menggunakan metode Archimedes, dan sifat mekanik (kekerasan) dengan

menggunakan metode Vickers Hardness.

B. Rumusan Masalah

Dikaitkan dengan gagasan penelitian di atas, masalah yang diteliti/ dipelajari

antara lain:

1. Bagaimana pengaruh keramik cordierite dengan penambahan alumina

(Al2O3) terhadap struktur cordierite?

2. Bagaimana pengaruh penambahan alumina (Al2O3) 0 wt%, 10 wt% dan 15

wt% terhadap kekerasan pada keramik cordierite?

3. Bagaimana kaitan antara sifat mekanik (kekerasan) dengan struktur cordierite

setelah penambahan alumina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang digunakan antara lain:

1. Mengetahui pengaruh penambahan alumina 0 wt%, 10 wt%, dan 15 wt%

terhadap struktur cordierite.

2. Mengetahui pengaruh penambahan alumina (Al2O3) 0 wt%, 10 wt % dan 15

wt % terhadap kekerasan pada keramik cordierite
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3. Mengetahui kaitan antara sifat mekanik (kekerasan) dengan struktur

cordierite setelah penambahan alumina.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Silika dari sekam padi diekstraksi dengan larutan KOH 5% dan HCl 10%.

2. Keramik Cordierite akan disintesis dengan bahan dasar silika (SiO2) dari

sekam padi, Magnesium Oksida (MgO), dan Alumina (Al2O3).

3. Penambahan alumina pada cordierite sebesar 0 wt %, 10 wt %, dan 15 wt %

dan disintering pada temperatur 1200oC.

E. Manfaat Penelitian

Dikaitkan dengan keberadaan sekam padi, hasil penelitian ini memiliki manfaat

antara lain:

1. Mengurangi permasalahan penanganan sekam padi sebagai limbah

2. Pemanfaatan silika sebagai peningkatan nilai tambah dari bidang pertanian

3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses pembuatan keramik

cordierite yang disintesis dari silika sekam padi dan penambahan alumina

(Al2O3) 0 wt%, 10 wt%, dan 15 wt% pada keramik cordierite serta

karakterisasinya

4. Sebagai sumber informasi tentang karakterisasi yang meliputi struktur

alumina (Al2O3) yang disintesis dari silika sekam padi

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan garis besar isi antara lain:
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BAB I PENDAHULUAN

Berisi paparan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi paparan tentang informasi literatur yang berkaitan dengan

Alumina (Al2O3), keunggulan keramik cordierite, sifat-sifat bahan baku

cordierite, struktur cordierite, sintesis cordierite, aplikasi alumina,

struktur alumina, proses sintering, karakterisasi material keramik

(densitas dan porositas, kekerasan), dan analisa struktur (difraksi sinar-

X).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi informasi tentang alat dan bahan, prosedur penelitian meliputi:

preparasi sekam padi, ekstraksi silika sekam padi, pembuatan cordierite,

penambahan paduan Alumina (Al2O3) terhadap cordierite, peletisasi,

sintering, dan karakterisasinya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi paparan tentang hasil penelitian yang diperoleh secara detail.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keramik Cordierite

Cordierite merupakan salah satu material dengan struktur silika yang bervariasi,

diantaranya entatite, magnesium silicate.Cordierite memiliki kandungan silika

paling tinggi dan stabil yang secara luas telah diaplikasikan di berbagai industri

seperti: industri gelas, industri keramik dan industri elektronik sebagai isolator

panas dan listrik. Hal ini dikarenakan cordierite memiliki kestabilan termal dan

daya tahan terhadap zat kimia yang tinggi serta koefisien termal rendah yakni

sekitar 2x10-6–3x10-6 °C-1 (Sembiring dan Karo Karo, 2009).

Mekanisme pembentukkan cordierite melalui reaksi padatan oksida-oksida pada

temperatur tinggi sekitar 1100-1200oC. Reaksi pembentukkan senyawa cordierite

sebagai berikut:

2MgO + 2Al2O3 + 5SiO2 2MgO. 2Al2O3. 5SiO2 (Petrovic et al,

2001).

Keramik cordierite mempunyai sifat mekanik, sifat termal, dan dielektrik yang

baik. Hal ini disebabkan elektron valensi dari atom logam pindah secara tetap ke

atom oksigen, membentuk ion O2- atau disebut unsur logam. Unsur logam ini

dapat melepas elektron kulit luar dan mengikatnya pada non logam. Akibatnya
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elektron-elektron tersebut menjadi isolator listrik dan isolator kalor yang baik. Ion

Al3+ dari Al2O3 kehilangan semua elektron valensi yang membawa muatan logam

aluminium. Elektron-elektron tersebut kemudian diikat oleh ion oksigen (Charles,

2001).

1. Keunggulan Keramik Cordierite

Keramik cordierite memiliki keunggulan dalam sifat termalnya sehingga material

cordierite banyak digunakan sebagai material tahan pada temperatur tinggi

(refraktori) untuk kelengkapan tunggu pembakaran sebagai gas filter buang dan

sebagai bahan penyangga katalis untuk filter gas beracun (Kirsever et al, 2015).

Di samping itu juga, cordierite memiliki sifat isolator listrik yang baik sehingga

dapat dipergunakan sebagai substrat elektronik dan bahan penyangga heating

element. Keramik cordierite memiliki sifat unik yakni: ukuran pori seragam dan

luas permukaan yang tinggi, tahan terhadap ketahanan kimia (asam dan basa)

yang baik, tahan pada temperatur tinggi, dan memiliki porositas tinggi.

Gambar 1. Bentuk Keramik dan Mikrostruktur Poros

Sumber: HP Tehnical Ceramics, Kenilworth Works Denby Street
Sheffield S2 4QL, UK,  Website:www.tech-
ceramics.co.uk
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Tabel 1. Sifat Fisis dan Mekanik dari keramik cordierite (Charles, 2001)

2. Struktur Cordierite

Secara umum, semua logam dan keramik memiliki bentuk struktur kristal seperti

Al2O3, MgO, CaO, Fe. Cordierite memiliki rumus 2 MgO. 2 Al2O3. 5 SiO2,

dengan presentase mol terbesar SiO2 sebagai penyusun pembentuk cordierite.

Skema kristal cordierite dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Sistem kristal cordierite

a = 17,149; b = 9,759; c = 9,300; = = = 90o (Angel dan Prewit, 1986).

3. Sintesis Cordierite

Pembuatan dan karakterisasi bahan keramik cordierite untuk menghasilkan sifat-

sifat yang diinginkan dapat menggunakan bahan dasar silika mineral seperti fumed

silika, kaolinite, maupun TEOS (tetraethylortosilicate) dengan beberapa teknik

Sifat- sifat dari material keramik
cordierite

Nilai Satuan

Densitas, 2,00- 2,53 g/ cm3

Kuat Patah, MOR 120- 245 Mpa
Kekerasan, Hv 700- 800 Kgf/mm2

Koef. Termal Ekspansi, ∝ (25- 1000OC) 2 x 10-6 - 3 x 10-6 OC-1

Titik Lebur 1460 OC
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diantaranya teknik reaksi padatan (solid-state reaction) (Osborn, dan Muan.,

1960), teknik sol gel, teknik melting (Courtney T.H., 1990).

Penelitian sebelumnya (Sembiring, 1990) menunjukkan bahwa cordierite juga

dapat dihasilkan dari mineral yang terdapat di Indonesia yaitu bentonite dengan

penyusun utamanya monmolironite sebanyak 85, 90% dan dapat sebagai

pengganti SiO2 dan Al2O3. Penelitian lain juga telah dilakukan (James, 1988)

dalam mensintesis cordierite dengan bahan baku bohmite (AlOOH), larutan

(MgNO3)2 dan silika SiO2 dengan ukuran partikel yang berbeda. Hasil yang

diperoleh menunjukkan bahwa cordierite terbentuk melalui reaksi MgAl2O3

spinel dengan cristobalite.

B. Pengaruh Penambahan Alumina Terhadap Cordierite

Pada sintesis cordierite dengan penambahan alumina akan menghasilkan material

paduan yang memiliki sifat-sifat seperti termal ekspansi yang rendah, menurunkan

koefisien, mempertinggi ketahanan terhadap kekuatan mekanik, penyusutan dan

bulk density akan menurun, serta densitas akan meningkat (Ye li et al, 2014).

Pembentukan  struktur  atau fase pada cordierite-alumina memiliki perbedaan

bergantung pada temperatur, waktu sintering, kemurnian dan komposisi bahan.

Menurut penelitian (Pinero et al, 1992) berdasarkan hasil differential thermal

analysis (DTA) dan X-Ray Diffraction (XRD) menunjukkan bahwa pada

temperatur 850-980°C,  terdapat kehadiran fasa μ-cordierite (hexagonal) dengan

sifat metastabil pada temperatur rendah, dan fase α-cordierite (orthorhombic)

pada suhu 980-1465°C dengan sifat stabil pada temperatur tinggi. Fase yang sama
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juga diperoleh pada penelitan (Salwa et al, 2007) yang terdapat kehadiran fasa lain

yang lebih dominan yaitu α-Al2O3 (corundum) pada temperatur 1100°C selama 3

jam. Sedangkan menurut (Marghussian et al, 2009) dengan bertambahnya

persentase alumina dan temperatur sintering, akan muncul fase baru yaitu mullite

pada suhu 1045-1055°C.

Menurut penelitian yang dilakukan (Salwa et al, 2007), bahwa penambahan

alumina pada keramik cordierite sangat efektif menurunkan nilai konstanta

dielektrik, dikarenakan semakin tinggi nilai presentase dari penambahan alumina

maka nilai konstanta dielektriknya semakin menurun. Sehingga bahan akan

semakin isolator. Dengan menggunakan temperatur tinggi, maka keramik

cordierite yang dipadukan dengan alumina memiliki nilai porositas yang tinggi,

penurunan modulus rupture (MOR), menurunkan nilai densitas, serta

meningkatkan nilai kekerasan dan kuat tekan.

Berdasarkan penelitian (Sijabat, 2007) untuk penambahan alumina dengan

persentase di atas 50% pada temperatur 1300°C, nilai densitas mengalami

penurunan dengan nilai penurunan yang kecil, sementara nilai dari porositas

meningkat. Nilai porositas maksimum yang diperoleh sebesar 34.38%, sedangkan

nilai densitas terkecil adalah 2.77 gr/cm3 pada penambahan 90% Al2O3.

C. Silika Sekam Padi

1. Definisi Silika

Silika merupakan senyawa kimia dengan rumus molekul SiO2 (silicon dioxide)
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yang dapat diperoleh dari silika mineral, dan sintesis kristal. Silika mineral adalah

senyawa yang banyak ditemui dalam bahan tambang yang berupa mineral seperti

pasir kuarsa, granit, feldspar yang mengandung kristal-kristal silika, dan sekam

padi (Goren et al, 2005). Selain terbentuk secara alami, silika juga dapat dibentuk

dengan mereaksikan silikon dengan oksigen atau udara pada temperatur tinggi

(Kalapathy et al, 2000). Diketahui bahwa satuan struktur primer silika adalah

tetrahedron SiO4 dimana satu atom silika dikelilingi oleh empat atom oksigen.

Gaya-gaya yang mengikat tetrahedral ini berasal dari ikatan ionik dan kovalen

sehingga ikatan tetrahedral ini kuat (Vlack dan Djaprie, 1985).

2. Klasifikasi Silika

Silika terbentuk melalui ikatan kovalen yang kuat serta memiliki struktur dengan

empat atom oksigen terikat pada posisi sudut tetrahedral disekitar atom pusat yaitu

atom silikon.

Gambar 3. Struktur Silika Tetrahedral

Pada umumnya silika merupakan bentuk amorf terhidrat, namun bila pembakaran

berlangsung terus-menerus pada temperatur di atas 650oC maka tingkat

kristalinitasnya akan cenderung naik dengan terbentuknya fasa quartz,

crystobalite, dan tridymite (Hara, 1986). Bentuk struktur quartz, crystobalite, dan
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tridymite merupaka jenis kristal uatama silika yang memiliki stabilitas dan

kerapatan yang berbeda. Struktur kristal quartz, crystobalite, dan tridymite

memiliki nilai densitas masing-masing sebesar 2,65 x 103 kg/m3, 2,27 x 103 kg/m3

dan 2,23 x 103 kg/m3 (Brodic dan Guille, 1989).

3. Penggunaan Silika Sekam Padi

Penggunaan silika pada industri zaman ini semakin meningkat terutama dalam

penggunaannya sebagai bahan adsorben dalam semen, membran hibrid, sebagai

gelas, sebagai keramik, dan sebagai bahan katalis. Silika dapat diperoleh dari

bahan organik maupun bahan anorganik. Untuk bahan anorganik, silika dapat

diperoleh dari silika fumed, tetraethylorthosilicate (TEOS), dan

tetramethylorthosilicate (TMOS) yang akan direaksikan melalui hidrolisis atau

alkoholisis dalam metode sol gel. Untuk bahan organik, silika dapat diperoleh dari

sekam padi, pasir kuarsa (Sembiring, 2014).

D. Alumina

Alumina (aluminium oksida) merupakan senyawa yang terdiri dari aluminium dan

oksigen, sehingga sering disebut sebagai senyawa oksida logam. Aluminium

oksida adalah keluarga dari senyawa anorganik dengan rumus kimia Al2O3 yang

merupakan oksida amphoteric dan umumnya disebut sebagai alumina atau

korundum. Korundum adalah bentuk kristal alumina yang terjadi secara alami.

Alumina tidak larut dalam air dan hanya sedikit larut dalam asam kuat dan larutan

alkali (Ayral, 1988).
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Alumina memiliki titik lebur yang tinggi, kekerasan yang tinggi dan kekuatan

mekanik yang tinggi, meskipun kekuatan mekanik dan ketahanan kejut temperatur

berkurang pada temperatur di atas 1000oC karena koefisien ekspansi termal

alumina yang relatif besar. Stabilitas kimia yang baik pada alumina menyebabkan

ketahanan terhadap korosi tinggi. Alumina memiliki ikatan ion yang kuat,

memiliki kekuatan mekanik, kekakuan, kekerasan yang tinggi, sangat tahan

terhadap serangan kimia dari asam kuat dan alkali temperatur tinggi, sifat isolasi

yang sangat baik, koefisien ekspansi termal yang rendah, dan konduktivitas termal

yang baik, serta biokompatibilitasnya baik (Kostorz, 1988).

1. Aplikasi Alumina

Produk alumina cenderung multi fase yaitu terdiri dari beberapa fase alumina

yang disebut korundum. Alumina berfungsi sebagai penyangga katalis pada

industri katalis. Alumina secara luas digunakan untuk menghilangkan air dari

aliran gas. Sebagai abrasif, alumina digunakan untuk kekerasan dan kekuatan.

Isolasi untuk tungku temperatur tinggi sering dibuat dari alumina dengan variasi

persentase silika yang tergantung pada tingkat temperatur material (Davidge,

1992).

2. Struktur Alumina

Alumina mempunyai struktur kristal tumpukan padat heksagonal (Heksagonal

Closed Packed = HCP), bentuk struktur yang paling stabil pada suhu tinggi.

Kation (Al+3) menempati 2/3 bagian dari sisipan oktahedral, sedangkan anion

(O-2) menempati HCP. Bilangan koordinasi dari struktur korundum ( - Al2O3)

adalah 6, maka tiap ion Al+3 dikelilingi 6 ion O-2 dan tiap ion O-2 dikelilingi oleh 4
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ion Al+3 untuk mencapai muatan yang netral. Struktur kristal alumina

diperlihatkan pada Gambar 4.

(a) (b)

Gambar 4. Struktur kristal alumina (a) amorf (b) - Al2O3 (Torrecillas et al,
1999).

Senyawa alumina bersifat polymorph yang diantaranya adalah struktur -Al2O3

(korundum) dan - Al2O3. Transformasi dari fase pada temperatur di atas

1000oC menghasilkan struktur berukuran mikro dengan derajat hubungan

porositas yang tinggi. Perubahan bentuk termasuk irreversibel dan bentuk -

polymorphnya stabil dengan titik lebur 2050oC (Clifon et al, 2000). Alumina

tergolong bahan yang bersifat polimorfi, memiliki beberapa struktur kristal tetapi

dengan formula yang sama yaitu Al2O3. Macam-macam dari alumina antara lain

- Al2O3, - Al2O3, dan - Al2O3 (corundum). Dari ketiga macam alumina tersebut

yang paling stabil strukturnya yakni - Al2O3 (corundum). Alumina ini memiliki

beberapa sifat yakni:

Tabel 2. Sifat-sifat dari - Al2O3 (Charles, 2001)
Parameter Besaran
Densitas 2,9- 3,1 g/cm3

Titik lebur 2020oC
Kuat patah 160- 200 Mpa

Kekerasan Vickers 1200- 1600 kgf/ mm2

Koefisien termal ekspansi 7- 8 x 10-6 oC-1

Hambatan jenis, suhu ruang 1012 ohm cm
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E. Proses Sintering

Sintering adalah suatu proses pembakaran keramik setelah melalui proses

pencetakan (peletisasi) sehingga diperoleh suatu produk keramik yang kuat dan

lebih padat. Temperatur sintering sangat tergantung pada jenis bahan keramik

yang dipergunakan. Faktor yang menentukkan proses dan mekanisme sintering

antara lain: jenis bahan, komposisi, bahan pengotor, dan ukuran partikel. Proses

sintering ini dapat berlangsung bila: adanya transfer materi antara butiran yang

disebut proses difusi, dan adanya sumber energi yang dapat mengaktifkan transfer

materi untuk menggerakkan butiran sehingga terjadi kontak dan ikatan yang kuat.

Prinsip-prinsip yang melandasi proses sintering ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Prinsip sintering (a) sebelum sintering, (b) setelah sintering
(Vlack, 1991).

Terdapat tiga tahapan dalam proses sintering yaitu tahap awal, tahap intermedier,

dan tahap akhir. Secara mikrostruktural pada keadaan awal terdapat pemuaian,

belum terjadi proses sintering dan susunan patikel tidak berubah. Pada tahap

intermedier ukuran kaitan antar butir tumbuh dan porositasnya menurun

dikarenakan partikel-partikel saling mendekat. Tahap akhir ditandai dengan

peubahan pori dari bentuk pipa menjadi bulat, ukuran butir meningkat dan laju

penyusutan pori lebih kecil (Vlack, 1991).
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Mekanisme proses perpindahan materi (difusi) selama sintering dapat berlangsung

melalui difusi volum, difusi permukaan, difusi batas butir, difusi secara

penguapan dan kondensasi. Tiap-tiap mekanisme difusi akan memberikan efek

terhadap perubahan sifat fisis bahan setelah sintering antara lain perubahan

densitas, porositas, penyusutan, dan pembesaran butir. Umumnya peningkatan

densitas, pengurangan pori, dan penyusutan disebabkan karena adanya difusi

volum dan difusi batas butir. Faktor-faktor yang dapat mempercepat laju sintering

antara lain: ukuran partikel, dan penggunaan aditif (Wiliam, 1991).

F. Analisa Struktur

1. Difraksi Sinar-X

Pengamatan struktur material keramik dilakukan dengan mengidentifikasi kristal

atau fasa-fasa yang terbentuk dengan menggunakan difraksi sinar-X (XRD).

Metode ini memegang peranan sangat penting untuk analisa padatan kristalin

yaitu untuk meneliti ciri utama struktur kristal (parameter kisi) dan untuk

mengetahui susunan atom dalam kristal, keberadaan cacat, ukuran butiran dan sub

butiran, serta orientasi.

Berkas sinar-X yang sejajar dan monokromatik ditembakkan pada suatu

permukaan material, maka atom-atom dalam kristal akan menyerap energi dan

menghamburkan kembali sinar-X ke segala arah. Berkas sinar yang dihamburkan

oleh atom adalah sefasa dan terjadi interferensi, gambaran berkas sinar-X yang

mengenai bidang kristal diperlihatkan pada Gambar 7. Hubungan antara jarak
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antar bidang, d dalam bidang kristal dengan sudut hamburan, memenuhi hukum

Bragg dengan persamaan:

2 d sin = n ………………………………………………………….. (2.4)

Dimana n adalah orde difraksi (bilangan bulat = 1,2, 3….) dan adalah panjang

gelombang sinar-X yang digunakan. Untuk menganalisa hasil analisa difraksi

sinar-X dilakukan dengan cara membandingkan nilai d (jarak antara bidang

kristal) dari hasil pengukuran dengan nilai d pada Hanawalt File (Wiliam, 1991).

Gambar 7. Difraksi Sinar-X

Menurut W.L Bragg (1913) gelombang-gelombang datang pada atom akan

dihamburkan oleh bidang-bidang atom yang sejajar. Atom-atom dalam kristal

menghamburkan sinar-X kesegala arah akan tetapi dari efek interferensi

penguatan (konstruksi) berkas difraksi hanya terjadi pada sudut tertentu. Sering

juga digunakan istilah refleksi Bragg dikaitkan dengan kenyataan bahwa sudut

datang sama dengan sudut pantul tetapi proses fisisnya bukanlah pemantulan,

melainkan efek hamburan bersama (Kriven et al, 2004).

2. Analisis Rietveld

Analisis rietveld yaitu membaca kembali secara detail struktur dan komposisi

sampel polikristalin dari data difraksi sinar-X atau neutron diffraction. Metode

rietveld merupakan suatu metode yang menggunakan fungsi objektif dengan
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meminimumkan selisih antara data intensitas perhitungan dengan data intensitas

pengamatan melalui pola difraksi. Proses penghalusan dilakukan melalui metode

least square menggunakan logaritma Newton-Rapson. Keuntungan dari metode

ini adalah dapat menangani puncak yang berhimpit (Smith, 1990).

a). Masukan (input)

Struktur model masukan yang spesifik adalah dalam bentuk parameter unit sel,

grup ruang, dan set koordinat awal atom 78-80% benar. Metode ini juga

memerlukan masukan yang terbatas dari data yang dikumpulkan (dalam 2 atau

d) atau panjang gelombang tertentu, time of flight dan lain-lain. Selanjutnya

diperlukan perkiraan awal dari bentuk parameter puncak dan parameter lebar

untuk instrumen. Semua ini sudah didapat dari data yang dikumpulkan spesimen

standar pada kondisi yang sama.

b). Pola yang dihitung

Indeks miller (hkl) untuk setiap refleksi yang diperoleh dalam data dihitung dari

parameter unit sel dan ketiadaan space group. Selanjutnya posisi untuk setiap

refleksi dihitung dengan menggunakan hukum Bragg. Informasi hamburan atom

(fn) untuk elemen-elemen biasanya tersedia sebagai kelompok data dalam

program Rietveld, tetapi hal ini juga dapat dibentuk dari masukan (Kisi, 1994).

3. Penghalusan (refinement)

Penghalusan merupakan tahapan untuk memperhalus atau mengoptimumkan

model dengan metode kuadrat terkecil. Suatu model dianggap optimum bila

jumlah dari kuadrat selisih pengamatan dengan perhitungan adalah minimum jika:
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`R = ∑ wi (yto – ytc)
2 ……………………………………………….. (2.2)

Dalam hal ini R adalah profil, yto adalah tahap intensitas pengamatan, ytc adalah

intensitas perhitungan dan wi adalah bobot statistik yang didapat dari setiap

pengamatan. Penghalusan tunggal snagat luas dimulai dari faktor skala untuk

setiap fasa, parameter untuk latar belakang dan diffractometer zero (Kisi, 1994).

4. Keluaran (output)

Untuk menilai berhasil atau tidaknya prosedur penghalusan, indeks pencocokan

atau R adalah hal yang sangat penting dalam kristalografi dengan profil R

(reabilitas) yaitu:

Rp =
∑ | – |∑ ……………………………………………….. (2.3)

Persamaan untuk mencari bobot profil R

Rwp = [
∑ ( – )∑ ]1/2 …………………………………………… (2.4)

Persamaan untuk integrasi intensitas refleksi (R Bragg)

RB =
∑ | |∑ ………………………………………………………… (2.5)

Profil R yang diharapkan untuk pencocokan

Rexp = [ ∑ ]1/2 …………………………………………………… (2.6)

Dan paramter yang disebut dengan goodness of fitting

GOF = [ Rwp / Rexp ]2 ………………………………………………….. (2.7)
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Dimana Rp = R profil, Rwp = R weighted, RB = R Bragg, Rexp = R expected dan

GOF = nilai terbaik atau 2. Semua indeks pencocokan di atas digunakan untuk

menilai berhasil atau tidaknya penghalusan.

Keluaran kristalografi termasuk bagian dari kisi yang diperhalus, meskipun

metode memperhalus kesalahan (error) nol 2 dari instrumen dan asimetri dari

refleksi. Kegunaan keakuratan paramter kisi termasuk pengumpulan data

kristalografi berpengaruh pada persoalan zat padat, pengukuran tambahan

konsentrasi dari persamaan konsentrasi parameter kisi yang diketahui dan

mengukur uniform dari rata-rata tegangan sis (residual strain). Analisis rietveld

digunakan untuk kerja kristalografi sebagai pelebaran refleksi yang

diinterprestasikan dengan teknik fotograf bubuk (Asmi dkk, 2007).

G. Perangkat Lunak (Software) GSAG (General Structure Analysis System)

Metode analisa data menggunakan GSAS merupakan bahasa pemrograman Free

Pascal versi 2.0.2 yang digunakan untuk membuat perangkat lunak format data

sehingga sesuai dengan format data GSAS. Perangkat lunak GSAS berfungsi

untuk menghaluskan konstanta kisi dan posisi atom–atom material. Beberapa

keunggulan dalam program ini diantaranya:

 Kemampuan untuk membaca format data baru termasuk presisi nilai 2 yag

lebih tinggi dalam file input dan data format file yang berisi 2 mentah

 Multi histogram (dataset) sinar-X dan neutron mengizinkan skala perbedaan,

zero, tipe dan nilai profil puncak, latar belakang, panjang gelombang,

orientasi utama dari setiap histogram yang diperhalus
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 Kemampuan untuk menghitung dan memperhalus data TOF neutron

 Setiap histogram dapat memiliki bentuk faktor hamburan/ panjang sehingga

dapat digunakan dalam perluasaan eksperimen anomali

 Dapat menginterpolasi faktor bentuk sinar-X dari serangkaian nilai sin /
sehingga beberapa bentuk profil faktor dapat ditentukan

 Perluasan puncak Gaussian anisotropik untuk semua tipe bentuk puncak

 Kemampuan untuk memperhalus panjang gelombang ( )

 Fungsi latar belakang yang baru berhasil dengan kontribusi latar belakang

yang amorphous

 Beberapa perubahan teknik termasuk perhitungan kontribusi dari puncak pada

sudut 2 rendah di luar batas data pengamatan dan perubahan dalam

perhitungan U, V, dan W

 Kemampuan untuk menghentikan perhitungan puncak yang lemah, misalkan

untuk sel monoklinik yang besar pada sistem multifasa

 Penambahan bentuk puncak baru yang khusus untuk TOF berdasarkan pada

pembelokkan pasangan eksponensial terpisah dengan fungsi Pseudo-Voight

 Mengizinkan fasa dihitung dari informasi posisi atom atau intensitas dapat

diekstrak menggunakan metode ekstraksi Le Bail

 Penambahan koreksi asimetris finger, cox, dan jephcoat untuk bentuk puncak

Pseudo-Voight

 Memiliki pilihan untuk menggunakan algoritma Marquardt untuk

penghalusan kuadrat terkecil. Peningkatan secara dramatis maka peluang dari

konvergensi pada penghalusan yang tidak stabil (Hunter dan Howard, 1997).



23

H. Karakterisasi Material Keramik

Untuk mengetahui sifat-sifat dan kemampuan suatu bahan keramik maka perlu

dilakukan suatu pengujian atau analisa. Beberapa pengujian atau analisa yang

dilakukan pada penelitian ini meliputi: analisa ukuran butir, analisa termal, sifat

fisis (densitas dan porositas), sifat mekanik (kekerasan/ hardness), dan analisa

struktur mikronya.

1. Kekerasan (Vickers Hardness, Hv)

Kekerasan didefinisikan sebagai ketahanan bahan terhadap penetrasi atau

deformasi dari permukaan bahan. Ada tiga tipe pengujian terhadap ketahanan

bahan yaitu: tekukan (Brinell, Rockwell, dan Vickers), pantulan (rebound),

goresan (scratch). Pada penelitian ini, pengukuran kekerasan (vickers hardness)

dari sampel keramik dilakukan dengan menggunakan microtester hardness.

Kekerasan, vickers hardness (Hv) suatu bahan dapat ditentukan dengan

persamaan sebagai berikut:

Hv = 1,8544 …………………………………………………… (2.8)

dimana:

P = beban yang diberikan (kgf)

D = panjang diagonal jejak identor (mm)

Hv = kekerasan vickers (kgf/ mm2) (Acimovic, 2003).

2. Densitas dan Porositas

Densitas (rapat massa) didefinisikan sebagai perbandingan antara massa (m)

dengan volum (v). Untuk pengukuran volum, khususnya bentuk dan ukuran yang
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tidak beraturan sulit untuk ditentukan. Oleh karena itu, salah satu untuk

menentukkan densitas (bulk density) dan porositas dari sampel keramik cordierite

yang telah disintering adalah dengan adanya metode Archimedes (standar ASTM

C. 373- 72) memenuhi persamaan sebagai berikut:

Densitas: ( ) x air    …………….. (2.9)

Porositas : ( ) x 100%     …………. (3.0)

dimana:

Ws  :  massa sampel kering (gr)

Wb  : massa sampel setelah direndam air (gr)

Wg  : massa sampel digantung di dalam air (gr)

Wk  : massa kawat penggantung (gr) (Kriven et al, 2004).

3. Penyusutan (Shrinkage)

Penyusutan (shrinkage) adalah presentase pengurangan massa dari padatan

sebelum disintering (Mo) terhadap produk padatan sesudah disintering (M).

Penyusutan (S) terjadi karena proses pengurangan pori-pori padatan tersebut

akibat proses sintering. Selain pengurangan terhadap pori-pori, penyusutan juga

dapat mempengaruhi dimensi panjang, lebar, volume, dan massa padatan tersebut.

Dengan demikian, padatan yang disinetring akan mengalami penyusutan.

Besarnya penyusutan dapat dihitung dengan persamaan (3.1).

S =
( )

(3.1)

(Bartulli, 2006).



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2015 sampai bulan Februari 2016.

Penelitian dilakukan di beberapa tempat yaitu: Laboratorium Fisika Material

FMIPA UNILA, Laboratorium Kimia Organik FMIPA UNILA, Laboratorium

Instrumensi dan Kimia Analitik FMIPA UNILA, dan Laboratorium Gravimetri

Sekolah Menengah Teknik Industri (SMTI) Bandar Lampung. Sedangkan untuk

melakukan karakterisasi dilakukan di beberapa Laboratorium sebagai berikut:

Laboratorium Balai Besar Pasca Panen Bogor untuk karakterisasi difraksi sinar-X

dan Laboratorium Magnet dan Bahan struktur reaktor Badan Tenaga Nuklir

Nasional (BATAN) Serpong untuk kuat uji kekerasan (hardness).

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas ukur, labu ukur, tissue,

kompor listrik, beaker glass, spatula, corong kaca, labu Erlenmeyer, aluminium

foil, pipet tetes, kertas saring, pH indikator, magnetic stirrer, cawan tahan panas

(cawan kuarsa), furnace Bamstead Thermolyne 48000, mortar dan pestle,

timbangan digital, oven, saringan 63 m, plastik press, alat press hidrolik

GRASEBY SPECAC, alat Microhardness Tester model hv-1000,dan X-Ray
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Difraktometer. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut: sekam padi, aquades, larutan KOH 5% sebagai media ekstraksi, larutan

HCl 10%, Magnesium Oksida (MgO) SIGMA-ALDRICH (63093-250G-F),

Aluminium Oksida (Al2O3) SIGMA-ALDRICH product of Germany (11028-

500G), bayclin dan alkohol.

C. Prosedur Percobaan

1. Preparasi Sampel

Preparasi sampel pada penelitian ini meliputi preparasi sekam padi, ekstrasi silika

dari sekam padi, pembuatan bubuk cordierite, pembuatan bubuk cordierite dengan

penambahan alumina dan pembentukan pelet.

a. Ekstraksi silika dari sekam padi

Sebelum digunakan sekam padi dicuci terlebih dahulu menggunakan air hingga

bersih dan direndam selama 1 jam. Sekam padi yang terapung dibuang dan

diambil yang tenggelam kemudian direndam dalam air panas selama 6 jam.

Setelah perendaman, sekam padi ditiriskan dan dijemur di bawah sinar matahari

sampai benar-benar kering. Sekam yang telah dicuci dan dikeringkan diekstraksi

dengan langkah-langkah sebagai berikut: Sekam padi sebanyak 50 gram

dimasukkan ke dalam beaker glass, kemudian ditambah larutan KOH 5%

sebanyak 500 ml sesuai dengan prosedur sebelumnya (Suka dkk., 2008; Daifullah,

2006) hingga sekam terendam seluruhnya. Campuran sekam padi dan larutan

KOH dididihkan pada suhu 100℃ menggunakan kompor listrik daya 600 Watt
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selama 30 menit, sambil terus diaduk agar pemanasan merata dan busa tidak

tumpah. Setelah uap panasnya hilang, ampas sekam padi dipisahkan dari ekstrak

sekam menggunakan corong bucher dan diperoleh filtrat silika yang terlarut (sol).

Sol tersebut diaging dengan cara menutup sol silika menggunakan aluminium foil

selama 24 jam. Sol yang telah diaging ditetesi larutan HCl 10% menggunakan

selang infus untuk meperoleh gel silika. Gel yang telah didapatkan diaging selama

24 jam kemudian dicuci menggunakan larutan pemutih dan dibilas dengan air

hangat sampai berwarna putih bersih dan tidak berbau. Langkah selanjutnya

adalah mengeringkan gel menggunakan oven pada suhu 110℃ selama 7 jam, gel

kering kemudian digerus menggunakan mortar sampai halus. Bubuk halus silika

dioven kembali pada suhu 110℃ selama 3 jam. Bubuk silika yang telah

dikalsinasi diayak untuk mendapatkan ukuran yang homogen.

b. Pembuatan bubuk cordierite (Temperatur 1200oC)

Pembuatan bubuk cordierite dimulai dengan menimbang bahan baku MgO, Al2O3

dan SiO2 dengan perbandingan mol 2 : 2 : 5 atau perbandingan persen massa 14 :

35 : 51. Komposisi bahan baku yang telah ditimbang kemudian dicampur dan

diaduk dengan menggunakan mortar selama 3 jam. Bubuk cordierite kemudian

diayak menggunakan ayakan dengan ukuran lubang 63 m agar ukuran butir

cordierite menjadi homogen.

c. Pembuatan cordierite dengan penambahan alumina

Penambahan alumina pada penelitian ini adalah 0, 10, dan 15 %(b/b) dari total

massa campuran cordierite dengan alumina. Cordierite dengan alumina ditimbang

sesuai presentasi massa masing-masing dalam paduan kemudian kedua bahan
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tersebut dicampur. Pencampuran dilakukan dengan melarutkan kedua bahan

kedalam larutan alkohol 70% dan distirer dengan kecepatan 120 rpm selama 4

jam. Larutan yang telah distirer kemudian disaring menggunakan kertas saring

untuk memisahkan cairan alkohol dari paduan cordierite-alumina. Paduan yang

telah kering dioven pada suhu 70℃ selama 3 jam dan kemudian digerus agar

berbentuk bubuk. Bubuk hasil penggerusan diayak menggunakan ayakan dengan

ukuran lubang 63 m untuk mendapatkan paduan cordierite-alumina yang

homogen.

Gambar 8. Rangkaian Alat Magnetic Stirrer yang Digunakan

d. Pencetakan pelet

Bubuk paduan cordierite-alumina dengan variasi 0, 10, dan 15 %(b/b) masing-

masing ditimbang sebanyak 2 gram. Bubuk yang telah ditimbang kemudian

dioven pada suhu 110℃ sampai benar-benar kering. Bubuk hasil pengovenan

tersebut langsung dituang dalam cetakan pelet yang terbuat dari stainless steel lalu

dicetak menggunakan alat press dengan tekanan 50 ton untuk menghasilkan pelet.

e. Sintering

Pelet ditata di dalam cawan tahan panas dari bahan kuarsa kemudian dimasukkan

ke dalam tungku furnace. Pembakaran pelet untuk proses sintering dilakukan pada
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suhu 1200℃ dengan kenaikan suhu 5℃/menit. Setelah mencapai suhu 1200℃
dilakukan penahanan selama 3 jam.

Temperatur Puncak 1200oC ditahan selama 3 jam

5oC/ Menit

Temperatur ruangan

Gambar 9. Skema Sintering yang dilakukan

2. Penyusutan (Shrinkage)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran penyusutan adalah sebagai

berikut.

a. Menyiapakan sampel sebelum dan sesudah sintering.

b. Menimbang masing-masing sampel menggunakan neraca untuk

mengetahui massa sampel.

c. Mencatat massa sampel di mana M0 adalah massa sebelum sintering,

dan M adalah massa sesudah sintering.

d. Menghitung nilai penyusutan dengan rumus:

S = x 100%

3. Densitas dan Porositas

Pengujian densitas dan porositas dilakukan dengan menggunakan metode

Archimedes. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kerapatan dan banyaknya
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pori pada sampel cordierite. Pengujian ini dilakukan secara bersamaan dalam satu

waktu dengan langkah- langkah sebagai berikut:

a. Menyiapkan sampel yang akan diuji yaitu C0, C10, dan C15

b. Menimbang sampel dalam keadaan kering dengan menggunakan neraca

digital untuk menentukkan berat sampel kering (Mk). Penimbangan

dilakukan tiga kali pengulangan agar mendapatkan hasil yang optimal

c. Menyiapkan beaker glass yang telah terisi air, kemudian sample dimasukkan

ke dalam lalu direbus selama 5 jam

d. Setelah perebusan selama 5 jam, sampel didiamkan selama 24 jam agar

sampel menjadi jenuh

e. Sampel yang telah dijenuhkan selama 24 jam, kemudian dilap dengan tissue

dan dilakukan penimbangan untuk memperoleh berat sampel jenuh (Mj),

penimbangan dilakukan dengan tiga kali pengulangan

f. Mengikat sampel dengan benang dan melakukan penimbangan dengan

menimbang sampel ditengah- tengah air pada gelas plastik yang sebelumnya

telah dikalibrasi guna memperoleh berat sampel basah (Mb). Melakukan

pengulangan penimbangan sebanyak tiga kali

g. Setelah semua data diperoleh, maka dilakukan perhitungan dengan

menggunakan persamaan 1 dan 2.

4. Karakterisasi

Karakterisasi yang digunakan antara lain: Kekerasan (hardness), dan X- Ray

Diffraction.

a) Kekerasan (hardness)
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Pengujian kekerasan dilakukan dengan alat digital Microhardness Tester, dimana

hasilnya dapat dibaca secara langsung dan diperoleh dalam satuan HB (Hardness

of Brinnel) yang dapat dikorelasikan nilainya ke satuan Hardness of Vickers.

Gambar 10. Microhardness tester

Adapun langkah-langkah nya sebagai berikut:

1) Menyiapkan sampel yang akan dianalisis yaitu C0, C10, dan C15

2) Untuk mendapatkan permukaan sampel yang halus, maka dilakukan proses

polish menggunakan amplas berukuran 320, 500, dan 600, serta BUEHLER

alpha micropolish alumina (cairan serbuk alumina berukuran 1 m).

Dilakukan gerakan berputaran membentuk angka delapan pada sampel agar

mendapatkan permukaan yang halus. Proses polish dilakukan secara bertahap,

mulai dari ukuran amplas 320 dan terakhir menggunakan cairan serbuk

alumina berukuran 1 m di atas kaca sampai permukaan sampel sudah halus

3) Memberikan lapisan tipis menggunakan pylox berwarna silver pada

permukaan sampel yang berwarna putih. Hal ini dilakukan agar bentuk

indentasi dapat terlihat

4) Sampel yang diposisikan tegak lurus terhadap indenter yang berbentuk

diamond pyramid pada microhardness tester
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5) Menset beban sebesar 0,1 kgf yang akan diberikan pada sampel

6) Memilih permukaan yang lebih halus pada sampel pada mikroskop pada alat

microhardness tester, dan menempatkan indentor di atas permukaan yang

halus tersebut

7) Menghidupkan alat microhardness tester dengan menekan tombol On

8) Mengamati indentasi yang terbentuk dengan mikroskop pada microhardness

tester dan mengukur panjang kedua diagonal yaitu d1 dan d2

9) Dengan formula Hv = 1,8544 x (1)  maka akan didapatkan nilai hardness

cordierite.

b) Karakterisasi menggunakan X- Ray Diffraction

Tujuan karakterisasi dengan X- Ray Diffraction (XRD) yaitu untuk mengetahui

komposisi dan perkembangan fasa keramik cordierite berbasis silika sekam padi

serta mengetahui perubahan pola difraksi akibat campuran dan penambahan bahan

aditif silika dari sekam padi. Adapun langkah- langkah yang dilakukan yaitu:

1. Mengatur tegangan pada 30 kV dan arus pada 30 mA

2. Mengatur celah divergen sebesar 1o dan celah penerima 1o

3. Mengatur sudut 2 awal pada 4o dan 2 akhir pada 65o , step size pada

0,02o/step dan waktu perstep 1 detik

4. Mengambil data difraksi, sedangkan pola difraksi sampel dapat diperoleh

secara langsung dari komputer

c) Analisis kualitatif dengan PCPDFWIN
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Analisis kualitatif yang dilakukan mencakup identifikasi fasa-fasa pada specimen

dengan membandingkan pola standard an estimasi relative proporsi dari fasa yang

berbeda dalam specimen multi fasa dengan membandingkan intensitas puncak

yang ada terhadap fasa yang diketahui. Adapun langkah-langkah yang dilakukan

yaitu:

a. Membuka program PCPDFWIN sehingga akan muncul menu utama window

dengan beberapa pilihan menu File, PDFNumber, Search, dan Help.

b. Mencari pangkalan fasa dengan menggunakan dua cara. Pertama, melalui

menu PDFNumber yaitu dengan memasukkan nomor PDF dari specimen

yang akan dicari. Kedua, melalui menu Search

c. Mengakses menu Search, maka akan muncul submenu Search files, logical

operators, SubFile, Elements, Names, Misc, Search Results, Delete dan Back.

d. Memilih submenu Elements, selanjutnya memilih perintah select elements

kemudian only maka akan muncul tabel periodic unsure-unsur (elements)

e. Memilih unsure-unsur dari fasa specimen yang akan dicari

f. Mencatat data-data setiap fasa yang ada pada PDF meliputi nomor PDF fasa,

panjang gelombangsinar-X yang digunakan, berat molekul, volum unit sel,

space group, parameter sel (a, b, c), dan panjang gelombang CuK , filter,

nama mineral, pola difraksi standar, sudut 2, intensitas difraksi pada 2 dan

indeks Miller (hkl)

d). Analisis kuantitatif dengan GSAS (General Structure Analysis System)

Analisis kuantitatif data difraksi adalah penentuan sejumlah fasa yang berbeda

dalam sampel multifasa. Analisis kuantitatif juga mencakup penentuan
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karakteristik tertentu dari fasa tunggal yang meliputi penentuan struktur dan

bentuk kristal. Dalam analisi kuantitatif, suatu usaha dibuat untuk menentukkan

karakteristik struktur dan proporsi fasa dengan kecepatan numeric dari data

eksperimen (Connoly, 2007).

Metode-metode yang digunakan dalam analisis kuantitatif terdiri dari absorpstion-

difraction method, Internal standar method (RIR), dan Rietvield method. Dalam

penelitian ini, metode yang digunakan adalah Rietvield method dengan software

GSAS (General Structure Analysis System). Dalam program GSAS (General

Structure Analysis System) diperlukan dua masukan yaitu file masukan data

intensitas difraksi sinar-X terhadap sampel yang terlebih dahulu diolah dengan

menggunakan program texpad untuk selanjutnya disimpan dengan format

sample.dat. Untuk file masukan parameter ditulis dengan format sample.inp. Hal

ini bertujuan agar data dapat digunakan dalam proses penghalusan.

Langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam menu model dan memilih sub menu

general, phases, histogram, dan sample. Pada sub menu general yang harus diisi

adalah nama sampel, jumlah siklus penghalusan dan format data yang akan

digunakan sedangkan pilihan lainnya mengikuti yang telah tersedia. Pada

submenu phases mengisi judul fasa, space group, faktor skala, parameter kisi,

overal thermal, nama-nama atom, nilai x,y,z, dan okupansi. Kemudian mengisi

nilai 2 awal dan akhir, zero, panjang gelombang 1 dan 2, rasio, base width, bobot

histogram, polarisasi, dan background pada submenu histogram. Yang terakhir

yaitu memasukkan parameter pada submenu sampel. Pada submenu ini muncul
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pilihan bentuk puncak yang meliputi U, V, W, o, 1, dan 2, orientasi utama dan

pilihan lainnya mengikuti yang sudah tersedia. Jika semua parameter telah terisi,

selanjutnya menyimpan input dengan format sample.inp.

Selanjutnya memasukkan ke submenu refine melalui menu rietveld dan memulai

proses penghalusan dengan membuka input parameter (sample.inp) dan input data

intensitas (sample.dat) yang sebelumnya telah tersimpan. Kemudian mengisi step

dengan mengklik dynamic ploting, start, dan step. Jika input parameter yang diisi

sudah benar, maka akan muncul nilai Rp, Rwp, dan 2. Secara teori, nilai 2

(goodness of fitting atau GOF) sebesar 1. Jika belum benar, maka akan timbul

unstable dan tidak ada pola difraksi yang teramati.

Hal-hal yang harus diamati dalam proses penghalusan adalah intensitas pola

difraksi perhitungan masih jauh berbeda atau selisihnya masih besar dibandingkan

intensitas data pengamatan, maka yang perlu dilakukan adalah mengubah faktor

skala yang ada pada menu phases dengan skala yang sesuai. Jika perhitungan pola

difraksi kurang tepat dengan posisi pola data difraksi pengamatan maka

diperlukan mengubah nilai parameter kisi dengan nilai yang sesuai. Namun, jika

lebar puncak pola difraksi perhitungan belum sesuai dengan puncak pola data

difraksi pengamatan, maka diperlukan pengubahan parameter profilnya. Setelah

pola difraksi perhitungan dan data pengamatan sesuai maka proses penghalusan

dapat dilakukan.
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Proses refinement dimulai dengan terlebih dahulu memperhalus parameter global,

faktor skala, parameter kisi, parameter struktur kristal, dan orientasi utama. Setiap

tahap penghalusan dilakukan secara bertahap dan selalu mengakhiri dengan

update. Setelah semua parameter diperhalus, maka akan dihasilkan nilai GOF

yang diinginkan. Langkah selanjutnya yaitu mengklik finish. Untuk melihat

outputnya, masuk pada menu information dan memilih submenu view output.

Nilai output kemudian dibandingkan dengan analisis kualitatif yang telah

dilakukan.

D. Diagram Alir Penelitian

Diagram alir dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Preparasi dan Ekstraksi Sekam Padi

Proses ekstraksi untuk mendapatkan silika sekam padi dijelaskan melalui gambar
11.
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Dicuci dan direndam air panas
Dikeringkan Sinar Matahari ±2 hari
Ditimbang

Dipanaskan selama 30 menit
Di saring

Didiamkan selama 24 jam (aging)
Ditambahkan HCl 10% sedikit demi
sedikit

Dicuci dengan larutan pemutih
Dikeringkan pada suhu 110°C
selama 7 jam

Digerus hingga  halus
Dikalsinasi pada 110°C selama 3 jam

Gambar 11. Diagram alir pembuatan bubuk silika

Sekam Padi

50 gram sekam + KOH 5%

Sol Silika

Gel Silika

Silika Padatan

Serbuk Silika
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2. Preparasi Cordierite

Proses preparasi cordierite dijelaskan melalui gambar 12.

Gambar 12. Diagram alir pembuatan bubuk cordierite

3. Preparasi Paduan Cordierite-Alumina

Proses pembuatan bubuk codierite dengan penambahan alumina ditunjukkan oleh

diagam alir pada Gambar 13.

Gambar 13. Diagram alir pembuatan bubuk paduan cordierite-alumina

MgO + Al2O3 + SiO2

Campuran bahan Cordierite

Bubuk Cordierite

- ditimbang dengan perbandingan
massa (14 : 35 : 51)
- dicampur

- diaduk dan digerus 3  jam
- disaring dengan saringan 63 m

2MgO.2Al2O3.5SiO2 + Al2O3

Paduan Cordierite-Alumina

- ditimbang dengan komposisisi variasi
penambahan Al2O3 0,10, dan 15
%(b/b)
- distrirrer dalam larutan alkohol 70%

selama 4 jam
- disaring dan ditiriskan

Bubuk paduan Cordierite-Alumina

- dioven 3 jam pada suhu 70oC
- digerus sampai halus
- disaring dengan saringan 63 m
-
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4. Pembentukkan Pelet

Pembentukan pelet sebagai sampel hingga kaakterisasi sampel codierite dengan

penambahan alumina ditunjukkan oleh diagam alir pada Gambar 14.

Gambar 14. Diagram alir pembuatan dan karakterisasi sampel cordierite
dengan penambahan alumina

Bubuk paduan Cordierite-Alumina

Pelet Paduan Cordierite-Alumina

- ditimbang masing-masing 2 gram
- dioven 2 jam pada suhu 110 oC
- dicetak dengan alat pess pada tekanan

50 ton

Data uji dan karakteisasi

- diukur densitas, porositas,
penyusutan dan kekerasan
- dikarakterisasi menggunakan

difraksi sinar-x (XRD)

Kesimpulan

- dianalisis



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh

penambahan alumina pada keramik cordierite, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Karakteristik kekerasan mengalami peningkatan pada 0 dan 10% (b/b),

namun mengalami penurunan pada 15% (b/b).

2. Seiring meningkatnya persentase alumina, maka kehadiran fasa corundum

semakin merata dalam sampel. Sehingga keberadaan fasa corundum lebih

stabil.

3. Hasil analisis menggunakan difraksi sinar-x terbentuk struktur tetragonal fasa

kristobalit SiO2, struktur hexagonal fasa corundum -Al2O3, struktur

ortorombik fasa cordierite, struktur kubik fasa sppinel MgAl2O4, dan struktur

kubik fasa periclase MgO.

4. Semakin meningkatnya komposisi alumina pada sampel cordierite dengan

penambahan alumina, maka semakin meningkat pula nilai fraksi massa fasa

corundum dan cordierite di dalam sampel. Namun, nilai fraksi massa fasa

cordierite mengalami penurunan dikomposisi sampel cordierite dengan

penambahan alumina 15% (b/b).
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B. Saran

Dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan temperatur, dimana temperatur

merupakan salah satu variabel yang penting dalam pembuatan keramik cordierite,

dan kestabilan temperatur pada saat sintering serta kalsinasi. Mengingat hal

tersebut disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pengaruh kestabilan

temperatur sintering terhadap cordierite dengan penambahan alumina pada

temperatur yang lebih tinggi yaitu di atas temperatur 1200oC.
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