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RINGKASAN  

Nurrohmah, Sinta Indiarti. 2019. Pengaruh Thermal Shock dan Komposisi 

Grafit, Kaolin (Clay) terhadap Ketahanan Impact dan Struktur Makro Kowi 

Berbahan Dasar Limbah Evaporation Boats. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin. 

Universitas Negeri Semarang. 

 Perkembangan industri manufaktur di Indonesia dinilai cukup pesat dan 

harus diiimbangi dengan kemampuan untuk mewujudkan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan yakni pengolahan limbah secara efektif dan efisien. 

Limbah yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur metalurgi bermacam-

macam jenis, salah satunya yakni limbah sisa pengerjaan aplikasi metalisasi dan 

pelapis vakum modern berupa limbah evaporation boats. Limbah evaporation 

boats yang mempunyai karakteristik refraktory tinggi belum ada pemanfaatanya 

lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh thermal 

shock dan komposisi grafit, kaolin (clay) terhadap ketahanan impact dan struktur 

makro kowi berbahan dasar limbah evaporation boats. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental. 

Variasi yang diberlakukan adalah variasi komposisisi bahan limbah evaporation 

boats, grafit dan kaolin dengan perbandingan 50% :25% :25% ; 40% :30% :30% ; 

70% :15% :15%. Kemudian variasi temperatur thermal shock         
    . Spesimen dibentuk sesuai standart ASTM D256 ukuran 12,7 mm x 12,7 

mm dan panjang spesimen 63,5 mm dengan beban kompaksi 80 kg/cm
2
. 

Dilanjutkan proses sintering pada suhu 1150
0
 C holding time 2 jam. Pengujian 

meliputi uji XRD bahan limbah evaporation boats, uji thermal shock, uji impact 

dan foto makro. 

Hasil penelitian menunjukkan rata- rata ketahanan impact tertinggi ada 

pada variasi komposisi 1 tanpa thermal shock (50%:25%:25%) dengan rata-rata 

ketahanan impact 0,01772659 Joule/mm
2
. Sedangkan rata - rata ketahanan impact 

terendah ada pada variasi komposisi 3 (70%:15%:15%) dengan temperatur 

thermal shock 500
0
C sebesar 0,00637474 Joule/mm

2
. Terjadi perpatahan getas 

yang ditandai dengan ciri pembelahan (cleavage) dan permukaan patahan terdapat 

batas butir yang lebih besar dan halus. Simpulan yang dapat diambil pada 

penelitian ini adalah variasi komposisi 1 dikatakan baik karena memiliki nilai 

impact yang tinggi dan semakin tinggi perlakuan variasi temperatur thermal shock 

mempengaruhi ketahanan impact spesimen. Hasil foto makro terlihat bentuk 

perpatahan kristalin. Komposisi limbah evaporation boats, grafit dan kaolin dapat 

dijadikan bahan refractory pembuatan kowi yang mampu meningkatkan sifat fisis 

dan mekanis. 

Kata Kunci : Thermal Shock, Limbah Evaporation Boats, Grafit, Kaolin, Kowi 

(crucible) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan industri di Indonesia dinilai cukup pesat hingga sejauh ini. 

Pengembangan sektor industri makin marak karena adanya tuntutan globalisasi 

dan kemajuan teknologi. Tuntutan lain yang muncul di era revolusi industri yakni 

kemampuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

Pembangunan berwawasan lingkungan yang paling ditekankan adalah pengolahan 

limbah secara efektif dan efisien. Sebagian besar industri di Indonesia ditunjang 

oleh sektor industri manufaktur, dimana pada sektor manufaktur ini memiliki 

prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan di Indonesia. Sumber daya alam 

Indonesia yang melimpah, membuat pengolahan bahan alam pada industri 

manufaktur tidak terelakkan lagi begitupun dengan limbah yang dihasilkan. 

Limbah yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur metalurgi bermacam-

macam jenis, salah satunya yakni limbah sisa pengerjaan aplikasi metalisasi dan 

pelapis vakum modern. 

 Material produk untuk industri manufaktur dibutuhkan unsur-unsur 

tertentu dengan kadar tertentu pula pada proses pembuatannya. Proses ini 

dilakukan untuk menghasilkan material produk yang memiliki sifat-sifat yang 

diinginkan. Proses pelapisan dilakukan untuk mendapat material yang baik yakni 

dapat dilakukan dengan proses metalisasi. Teknik pelapisannya menggunakan 

teknologi deposisi unsur senyawa atau pelapis yang dipanaskan pada hampa udara 

bersama material pada temperatur yang tinggi sehingga terjadi proses pelapisan. 
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Salah satu penerapan metalisasi pada industri manufaktur yakni melakukan 

pelapisan vakum untuk kemasan makanan berupa aluminium foil. 

 Pada bidang pembuatan kemasan makanan, digunakan teknik metalisasi  

vakum berkecepatan tinggi roll to rool metaliser. Aluminium oksida telah 

diendapkan pada polipropilen yang berorientasi dua arah dan substrat film 

polietilen tereftalat melalui penguapan reaktif menggunakan evaporation boats 

roll-to-roll metalliser. Evaporation boats yang dipanaskan atau cawan lebur yang 

digunakan di ruang vakum kira-kira 1500 °C hingga menguapkan aluminium, bisa 

juga digunakan tembaga atau perak. Proses metalisasi selesai, pada jangka 

panjang kondisi evaporation boats akan terbentuk erosi atau gumpalan lelehan 

aluminium pada permukaannya serta muncul potensi crack sehingga sudah tidak 

dapat digunakan kembali. 

 Limbah yang dihasilkan setelah proses pelapisan vakum yakni suatu 

material evaporation boats yang berisi komponen senyawa boron nitrida. Limbah 

tersebut tidak diolah kembali dan penanganan pembuangan limbah tersebut masih 

belum diketahui. Boron nitrida adalah senyawa refraktori boron dan nitrogen 

dengan rumus kimia BN. BN memiliki berbagai macam bentuk kristalin, ada yang 

berbentuk heksagonal dimana senyawa ini paling stabil dan lembut diigunakan 

sebagai pelumas dan bahan tambahan kosmetik. Bentuk kristalin kubus memiliki 

karakteristik lebih lembut dari intan, tetapi ketahanan terhadap panas dan bahan 

kimia lebih tinggi. Boron nitrida digunakan sebagai bagian dari perlengkapan 

temperatur tinggi contohnya dalam pembuatan keramik. Sinuraya (2018:2) 

menyatakan karakteristik boron nitrida sebagai berikut : 
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Material boron nitrida digunakan sebagai pelapis karena memiliki ketahanan 

yang baik, tahan korosi serta menambah kekerasan, dan dapat digunakan 

sebagai bagian dari perlengkapan temperatur tinggi. Pada umumnya boron 

nitrida digunakan sebagai penghambat elektrik, namun pada temperatur dan 

tekanan yang tinggi bisa mengalirkan kalor seperti logam. 

 

 Sifat-sifat boron nitrida di atas yang memiliki ketahanan panas yang baik, 

sangat perlu untuk dimanfaatkan sebagai bahan refraktori yang diaplikasikan 

untuk temperatur panas tinggi seperti bahan pembuatan krusibel pengecoran 

logam. Pada bidang pengecoran logam, untuk melebur material non ferro yang 

tidak mengandung unsur besi (Fe) seperti aluminium, tembaga, timah dapat 

menggunakan cawan pelebur/ kowi dengan panas yang relatif tidak tinggi. Kowi 

adalah tempat berbentuk seperti mangkuk digunakan untuk peleburan bahan non 

ferro. Kowi berbentuk krus atau meruncing kebawah karena diameter atas lebih 

besar dari diameter bawah sehingga nama lain kowi adalah krusibel. Menurut 

home industry pengecoran logam Ceper, Klaten Jawa Tengah, banyak pekerjaan 

pengecoran logam yang menggunakan kowi sebagai cawan leburnya. Pembuatan 

kowi pada home industry tersebut menggunakan bahan semen tahan api dan 

serbuk batu bata.  

Kowi merupakan alat tungku peleburan yang sederhana, terbuat dari grafit 

dan tanah liat dimana sifatnya mudah pecah, sehingga kemungkinan besar hanya 

bisa digunakan dalam waktu jangka pendek. Oleh karena itu perlu di kembangkan 

agar kowi bisa digunakan untuk jangka panjang. Peningkatan kualitas kowi dapat 

dilakukan dengan penambahan material limbah evaporation boats, grafit dan 

kaolin (lempung) pada komposisi tertentu untuk menghasilkan kowi dengan sifat 

yang baik. Selain menggunakan semen tahan api dan batu bata, kowi sederhana 
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dapat dibuat mengggunakan grafit. Pembuatan kowi menggunakan grafit, 

dicampur dengan kaolin (lempung) sebagai perekatnya. Bahan grafit diketahui 

memiliki ketahanan temperatur yang tinggi serta tidak menimbulkan reaksi antara 

material yang dilebur dengan material kowi. 

Secara ilmiah grafit berwarna hitam, mempunyai karakteristik lunak, 

ringan, dan mampu menghantarkan listrik. Grafit juga dipakai dalam bahan 

reaktor temperatur tinggi yakni dijadikan bentuk berupa elektroda. Hardiyanti et 

al.(2016:38) menyatakan “Elektroda grafit memiliki karakteristik untuk 

digunakan pada reaktor temperatur tinggi. Karakteristik elektroda grafit yakni 

konduktivitas listrik tinggi dan kemampuan ketahanan terhadap kejut thermal.” 

Penambahan grafit pada komposit dapat meningkatkan konduktifitas serta 

stabilitas thermal (Wardana dan Ardhyananta, 2014:F11). 

Lempung atau tanah liat digunakan sebagai campuran pembuatan kowi 

yakni berfungsi sebagai bahan pengikat. Jenis lempung yang banyak digunakan 

yakni kaolin. Bahan kaolin dipakai pada pembuatan keramik halus, porselen, dan 

bahan tahan api. Hamzah (2005) menyatakan bahwa “Karakteristik kaolin yakni  

butiran kasar dan tidak plastis, sulit dibentuk, berwarna putih dengan kandungan 

besi paling rendah. Tetapi kaolin mempunyai sifat yang tahan api dengan titik 

leburnya mencapai 1800 
0
C”. Widodo dan Rusiyanto (2011:46) dalam 

penelitiannya, “Keramik komposit berbahan fly-ash dan kaolin dapat 

diaplikasikan pada pembuatan furnance lining, crusibel, serta bahan isolator 

listrik. Bahan utama kaolin mempengaruhi sifat densitas keramik”.  
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Penggunaan kowi yang berkelanjutan dimana pengoperasiannya juga 

sangat berkaitan dengan temperatur, maka dalam pembuatan kowi ini perlu 

diberikan heat treatment berupa thermal shock. Izadpanah and Dezfoli (2007:139) 

menyatakan “Thermal shock resistance of refractory is a very important feature of 

this materials and its dependence on the as stress distribution temperature as well 

is of greates significance”. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kowi 

adalah pada kebiasaan penggunaannya. Cawan yang dalam keadaan panas tiba-

tiba diletakkan pada alas yang dingin akan menimbulkan keretakan, pembuatan 

landasan kowi yang terlalu runcing, penempatan kowi setelah peleburan di atas 

pasir bisa menimbulkan reaksi yang mengakibatkan lama kelamaan cawan rusak. 

Pembuatan kowi perlu dilakukan thermal shock untuk mengetahui struktur makro 

dan ketahanan impact kowi setelah dilakukan pemanasan, selain itu perlu 

dipertimbangkan bahan penyusun kowi. 

Peningkatan kualitas kowi peleburan aluminium membutuhkan inovasi 

baru. Pembuatan kowi ini harus mengetahui berapa posisi optimal pencampuran 

bahan untuk mendapatkan kowi yang ideal. Limbah evaporation boats yang 

mengandung boron nitrida memiliki kelebihan serta karakteristik bahan 

pengecoran logam yang dapat diaplikasikan untuk pembuatan kowi. Oleh karena 

itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuat inovasi campuran bahan 

limbah evaporation boats, lempung (kaolin) serta grafit sebagai bahan pembuat 

kowi/cawan lebur dengan meneliti thermal shock serta komposisinya terhadap 

sifat makro dan ketahanan impact. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai sifat material dalam pembuatan cawan peleburan. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dijabarkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Ketahanan panas berupa thermal shock pada kowi (cawan krusibel).  

2. Limbah evaporation boats belum ada teknik pengolahan atau 

pemanfaatanya sampai saat ini.  

3. Kandungan senyawa pada limbah evaporation boats, grafit dan lempung 

(kaolin). 

4. Krusibel grafit yang banyak digunakan pada industri pengecoran logam 

rentan mengalami keretakan.  

5. Struktur makro dan ketahanan impact kowi dengan komposisi bahan 

limbah evaporation boats, grafit dan lempung (kaolin). 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, pembatasan masalah yang dijabarkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kowi (cawan krusibel) dengan bahan dasar limbah evaporation boats. 

2. Kowi (cawan krusibel) dengan menggunakan bahan serbuk grafit hitam 

dari industri pengecoran logam Ceper, Klaten, Jawa Tengah. 

3. Kowi (cawan krusibel) dengan menggunakan bahan lempung kaolin jenis 

powder asal Bangka Belitung. 

4. Pemberian thermal shock pada material kowi dengan variasi temperatur 

100-500 
0
C, dengan catatan pada pemanasan tiap variasinya ditambahkan 

temperatur sebesar 28 
0
C. 
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5. Variasi komposisi bahan utama penyusun kowi 

- Limbah evaporation boats : 50%, 40%, 70% 

-Grafit    : 25%, 30%, 15% 

-Kaolin   : 25%, 30%, 15% 

6. Pengujian struktur makro menggunakan alat kamera DSLR (Digital Single 

Lens Reflex) dan pengujian thermal shock terhadap sifat mekanik kowi 

dengan uji impact metode Charpy. 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh thermal shock dan komposisi grafit, lempung 

(kaolin) terhadap ketahanan impact kowi (cawan krusibel) berbahan dasar 

limbah evaporation boats? 

2. Bagaimana pengaruh thermal shock dan komposisi grafit, lempung 

(kaolin) terhadap struktur makro kowi (cawan krusibel) berbahan dasar 

limbah evaporation boats? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan variasi komposisi limbah evaporation 

boats, grafit, dan lempung (kaolin) untuk dijadikan sebagai bahan 

refractory pembuatan kowi? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Mengetahui pengaruh thermal shock dan komposisi grafit, lempung 

(kaolin) terhadap ketahanan impact  kowi (cawan krusibel) berbahan dasar 

limbah evaporation boats. 

2. Mengetahui pengaruh thermal shock dan komposisi grafit, lempung 

(kaolin) terhadap struktur makro kowi (cawan krusibel) berbahan dasar 

limbah evaporation boats. 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan variasi komposisi limbah evaporation 

boats, grafit, dan lempung (kaolin) untuk dijadikan sebagai bahan 

refractory pembuatan kowi. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan  manfaat sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan inovasi bagi perusahaan yang 

memproduksi cawan krusibel di bidang pengecoran logam, serta bagi 

perusahaan dengan limbah evaporation boats yang mana limbah tersebut 

dapat diolah kembali. 

2. Hasil penelitian dapat disumbangkan terhadap perkembangan IPTEK 

khususnya di bidang pengecoran logam. 

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahkan menjadi pembanding 

penelitian berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Kajian Pustaka 

 Gede dkk (2014) dalam penelitian “Pengaruh Variasi Temperatur 

Sintering terhadap Umur Tanur pada Industri Kerajinan Gong di Gianyar”. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki komposisi dari tanur grafit dan 

mendapatkan temperatur sintering yang baik. Komposisi tanur krus grafit yaitu 

terdiri dari fraksi halus 30%, fraksi kasar 40% dan clay 30% dan memakai proses 

sintering pada temperatur 1000 
0
C dan 1100 

0
C dengan penahanan waktu 1 jam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada temperatur sintering 1100 
0
C 

didapatkan berat jenis 1,885, nilai porositas 10,59 dan nilai abrasi 0,0043, dinilai 

lebih baik kualitasnya untuk membuat tanur krus grafit. 

 Widya Fath Mamerda (2017) dengan judul penelitian “Teknik Infiltrasi : 

Metode Peningkatan Kualitas Refraktori Alumina Silikat untuk Peleburan 

Kuningan”. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas refraktori 

alumina silikat dengan teknik infiltrasi dan non infiltrasi sebagai bahan pembuatan 

kowi peleburan logam kuningan. Bahan baku yang digunakan berupa kaolin, 

alumina dan magnesium oksida yang telah ditentukan komposisinya di bakar pada 

temperatur 900
0
C dan ditahan selama 8 jam. Lalu dilakukan infiltrasi dengan 

beberapa variasi kosentrasi (10%, 15%, 20%, dan 25%). Hasil kowi lalu diuji sifat 

fisiknya menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM). Hasil peneletian 

menunjukkan kowi refraktori alumina silikat dengan teknik infiltrasi memiliki 

kualitas porositas, densitas, penyerapan air dan kekuatan mekanik yang baik.  
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 Ramamoorthy dkk (2006) dengan judul penelitian “ Gains in Metallizing 

Economics through Improved Evaporator Boat Design” Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dampak pembaharuan desain evaporator boat terhadap 

efektifitas pengoperasiannya dalam proses metalizing. Dilakukan manipulasi sifat 

material dalam pembuatan evaporator boat. Evaporator boat yang berbahan dasar 

TiB2 dan BN dikembangkan melalui fase batas butir yakni menyangkut 

kemurnian bahan baku, komposisi kimia, homoginetas dan metode pemrosesan. 

Teknologi baru ini menggabungkan kemurnian yang ketat pada ukuran partikel, 

persyaratan morfologi bahan TiB2, BN dan metode pemrosesan yang baru dimana 

bisa meningkatkan keterbasahan untuk melelehkan aluminium. 

Andika Suranta Sinuraya (2018) dengan judul penelitian “Pelapisan Cr-Al 

dan Boron Nitrida sebagai Dopping Baja Karbon Rendah dengan Metode Ball 

Milling”. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cr-Al-BN. Proses 

milling dilakukan selama 1 jam, rasio perbandingan serbuk dengan ball mill 1:10 

dengan massa serbuk 4 gram, kemudian dilakukan proses paduan mekanik selama 

2 jam. Lapisan kemudian diberikan perlakuan panas (heat treatment) pada 

temperatur 800°C selama 2 jam pada tungku vacuum furnace. Hasil penelitian 

menunjukkan kekerasan pada cross-sectional meningkat seiring bertambahnya 

komposisi BN pada lapisan sebelum dan sesudah heat treatment. Lapisan Cr-Al-

BN dapat meningkatkan ketahanan oksidasi temperatur tinggi pada baja karbon 

rendah. 

 Rahmat Doni Widodo dan Rusiyanto (2011) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Komposisi Kaolin Terhadap Densitas dan Kekuatan Bending pada 
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Komposit Fly-Ash Kaolin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

temperatur sinter dan penambahan komposisi kaolin tehadap kekuatan bending 

komposit keramik fly-ash/kaolin. Variasi penambahan kaolin sebesar 0%, 5%, 

10%, 15% dan 20% berat. Pencetakan dilakukan dengan  dengan tekanan 

kompaksi 166,42 MPa untuk spesimen silinder (d = 15 mm dan t = 8 mm) dan 

58,84 MPa untuk spesimen balok (B = 10mm, W = 8 mm, dan L = 50mm). 

Dilanjutkan proses sintering pada temperatur 1100, 1150 dan 1200 
o
C yang 

kemudian diambil temperatur sinter terbaik. Temperatur sinter optimum komposit 

keramik fly ash/kaolin adalah 1150
o
C. Kekuatan komposit keramik fly ash/kaolin 

paling tinggi yaitu  pada komposisi  95%  fly ash dan 15% kaolin sebesar 16,20 

MPa. 

 Heri Hardiyanti dkk (2016) dengan judul penelitian “Karakterisasi 

Densitas Grafit Sebagai Kandidat Bahan Reaktor Temperatur Tinggi”. Pada 

penelitian ini telah dilakukan karakterisasi densitas grafit dengan menganalisis 

pola difraksi sinar-X menggunakan metode Rietveld yang dibandingkan dengan 

pengukuran densitas dengan ASTM C373 dan ASTM C559. Parameter kisi hasil 

analisis Rietveld diperoleh a=2,4627 Å dan c=6,7215 Å, dengan densitas yang 

diperoleh sebesar 2,26 g/cm
3
 . Hasil pengukuran densitas dengan ASTM C373 

diperoleh sebesar 2,41 g/cm
3
, sedangkan pengukuran densitas dengan ASTM 

C559 sebesar 2,28 g/cm
3
. Dari pengukuran densitas ini elektroda grafit telah 

memenuhi salah satu kriteria agar dapat digunakan pada reaktor temperatur tinggi. 

 Tian Jian Lu dkk (1998) dengan judul “ The Thermal Shock Resistance of 

Solid”. Thermal shock resistance dari padatan getas dianalisis dalam bentuk plat 
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orthothropic dimana tiba-tiba dikenai media konvektif pada temperatur yang 

berbeda. Untuk kasus kejutan dingin, daerah tekanan bersifat tarik dekat 

permukaan plat dan memunculkan faktor intensitas model tegangan untuk retakan 

yang sudah ada sebelumnya di permukaan plat. Atau untuk kasus kejutan panas, 

bidang tegangan tarik di tengah piring dan menimbulkan faktor intensitas model 

tegangan untuk retakan yang sudah ada di tengah plat. Solusinya diperoleh untuk 

guncangan termal maksimum yang dapat dipertahankan pelat tanpa kegagalan 

katastropik menurut dua kriteria yang berbeda: (i) tegangan tarik lokal maksimum 

sama dengan tegangan kekuatan solid, dan (ii) faktor intensitas tegangan 

maksimum untuk retakan representatif yang sudah ada sebelumnya sama dengan 

ketangguhan retak solid.  

 Andita Nugrahanto (2010) dengan judul penelitian “Rancang Bangun 

Dapur Pelebur Aluminium Berbahan Bakar Minyak Diploma III Teknik Mesin 

Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta”. Dapur 

peleburan pada penelitian ini dibuat dari tatanan bata tahan api yang dilekatkan 

dengan campuran semen dan pasir tahan api. Dapur lebur mempunyai tinggi 62 

cm, diameter luar 57 cm dan, diameter dalam 31 cm. Prinsip kerja dapur 

peleburan ini yaitu dengan mengalirkan bahan bakar yang terdapat dalam drum ke 

blower api. Blower ini digerakkan oleh tenaga listrik. Peleburan 4 kg aluminium 

menggunakan oli bekas diperlukan 6 liter (biaya Rp. 18.000,00), dan memerlukan 

waktu peleburan 60-65 menit. Tungku peleburan ini dinilai lebih efisien dari pada 

tungku peleburan lainnya. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Kowi atau Krusibel 

Dapur peleburan yang digunakan untuk melebur bahan non logam, 

umumnya terdapat cawan atau tungku didalamnya yang disebut dengan kowi. 

Dapur ini melebur logam tanpa berhubungan langsung dengan bahan pembakaran 

(indirect fuel-fired furnance). Krusibel menerima panas dari dinding krusibel 

secara konduksi yang mana sumber panas tersebut bisa didapatkan dari 

pembakaran minyak, gas, kokas atau arang serta pemanasan dari filamen listrik 

(Akuan, 2010:62).  

Kowi ataupun krusibel adalah tempat yang berbentuk menyerupai pot atau 

mangkuk digunakan untuk peleburan bahan non logam. Nama krusibel diambil 

dari bentuk kowi/cawan tersebut yang krus (diameter bagian bawah lebih kecil 

dibanding dengan bagian atas). Kowi dibuat dari berbagai macam bahan, 

misalnya ada yang terbuat dari grafit, tanah liat, besi tuang atau baja hingga 

silikon karbida. Bahan refraktori untuk pembuatan kowi harus mempunyai 

karakteristik tahan terhadap temperatur tinggi, tahan terhadap perubahan 

temperatur yang mendadak (thermal shock), tidak terpengaruh sifat kimia dari 

lelehan bahan peleburan, tidak mencemari bahan yang bersinggungan serta 

memiliki koefisien panas yang rendah sehingga dapat menghemat panas (United 

Nations Environment Progamme, 2006). 

Kowi dengan bahan dasar grafit banyak dipakai karena memiliki 

ketahanan temperatur yang tinggi  dan  tidak  terjadi  reaksi  antara cairan  yang 

dilebur dengan  bahan kowi tersebut. Berikut karakteristik kowi berbahan grafit: 
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Tabel 2.1. Karakteristik Kowi Grafit (American Elements, 1997) 

Berat 

Molekul 

Titik 

Lebur 

Titik 

Didih 

Masa 

Jenis 

Panas 

Pengu-

apan 

Kuat 

Tekan 

Kondukti

-vitas 

Thermal 

Ekspansi 

Thermal 

Modulus 

Young 

12,01 
3652-

3697
0
C 

4200
0
C 

1,8 

g/cm
3 

128 K-

Cal/ gm 

18 

MPa 

6,0 

W/mK 

4,9 

µm/mK 
21 GPa 

 

Kowi yang digunakan secara terus menerus akan mengalami perubahan, 

pemakaian yang terus menerus akan menjadikan kowi mengalami penipisan dan 

yang tertinggal hanyalah lempung, yaitu bahan pengikatnya, sehingga ketahanan 

panasnya pun menurun. Pengunaan kowi ini harus selalu kering dan disimpan di 

tempat yang  hangat dan tidak lembab. Kowi grafit yang dibiarkan terus menerus 

dalam kondisi lembab,akan kehilangan lapisan gelasnya saat penggunaan jangka 

panjang sehingga cepat menjadi aus (Direktorat Pembinaan SMK, 2014:160).  

Paduan non ferro seperti paduan aluminium, paduan tembaga, paduan 

timah, dan paduan non ferro lainnya biasanya dilebur dengan menggunakan dapur 

peleburan jenis krusibel.  

 
Gambar 2.1. Kowi Berbahan Dasar Grafit 
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Gambar 2.2. Dapur Krusibel (Amstead, 1993) 

Dapur krusibel adalah dapur tertua yang digunakan untuk melebur baja, 

terbuat dari campuran grafit dan tanah liat, mudah pecah dalam keadaan biasa, 

akan tetapi memiliki kekuatan yang cukup berarti dalam keadaan panas. Alasan 

pemilihan dapur krusibel yang akan digunakan dibanding dengan memakai dapur 

pelebur jenis lainnya karena dapur pelebur ini tidak memerlukan teknik 

pengoperasian yang terlalu rumit dibanding dapur pelebur jenis lainnya, dapur 

krusible ini dapat menggunakan bahan bakar yang aman seperti minyak tanah, 

cocok digunakan untuk melebur logam bukan besi yang mempunyai temperatur 

cair yang cukup tinggi seperti aluminium serta mudah dalam pengoperasiannya 

terutama untuk pengambilan terak pada logam aluminium.  

Pembuatan kowi pada umumnya tidak menggunakan bahan murni grafit, 

tetapi ada campuran lain sebagai pengikat misalnya lempung. Dalam hal ini 

penulis menggunakan bahan campuran limbah evaporatorion boats yang 

terkandung didalamnya senyawa boron nitrida sebagai bahan dasar pembuatan 

kowi. Bahan grafit dan kaolin juga dipakai pada komposisi pembuatan kowi. 
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2.2.2. Evaporation Boats  

 Evaporation boats merupakan suatu paduan material yang digunakan 

dalam proses metalisasi pada ruangan vakum. Evaporation boats digunakan 

sebagai krusibel untuk aluminium yang akan diuapkan dalam ruang vakum. 

Metalisasi ini biasanya digunakan untuk membuat lembaran film dan kertas yang 

digunakan untuk kapasitor, dekorasi, kemasan makanan dan industri elektronik. 

Evaporation boats terbuat dari dari titanium diboride (TiB2), boron nitride (BN), 

atau aluminium nitride (AlN) yang mana cocok untuk kapasitas panas tinggi. 

Evaporation boats dirancang untuk efisiensi dan kinerja tinggi dalam aplikasi 

metalisasi. Evaporation boats mudah dioperasikan dan cocok untuk hampir semua 

pelapis hampa udara. Evaporation boats yang dipanaskan atau cawan lebur yang 

digunakan di ruang vakum kira-kira 1500 °C hingga menguapkan aluminium, 

tembaga atau perak.  

 Menurut penelitian Struller (2013) vacuum metallizer dengan sebuah 

sistem pelapisan AlOx, dengan menggunakan mesin K4000 roll-to-roll metallizer 

dapat menangani hingga lebar 2450 mm dan proses pelapisan AlOx dilakukan 

pada kecepatan material hingga 840 m / mnt. Untuk film yang dilapisi di sini, 

lebar material bervariasi antara 1000 mm dan 1650 mm dan sampel umumnya 

diambil dari pusat material. Vacuum coater memiliki sumber pengendapan terdiri 

dari evaporation boats resistif dipanaskan (standar intermetalik komposit) dimana 

aluminium diumpankan secara kontinyu dalam bentuk kawat. Oksigen 

dimasukkan ke dalam aliran uap aluminium untuk menghasilkan lapisan 

aluminium oksida transparan. 
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Gambar 2.3. Vacum Metalizer (Robertson, 2016:141) 

 Proses metalisasi yang berlangsung secara terus menerus namun 

evaporation boats sebagai krusibel akan mengalami erosi timbul krak sehingga 

tidak dapat digunakan kembali. Evaporation boats sendiri memiliki kandungan 

utama yakni senyawa boron nitrida.  

Boron nitrida adalah senyawa tahan api atau panas dan tahan kimia dengan 

kisi karbon yang memiliki struktur serupa. Boron memiliki sifat seperti graphite 

namun berwarna putih dengan bentuk struktur kristal yang bermacam-macam. 

Bentuk kristal yang paling stabil adalah bentuk heksagonal disebut juga h-BN 

graphitic boron nitrida. Ada pula cubic boron nitrida c-BN yang memiliki struktur 

analog dengan berlian. Disisi lain, modifikasi BN dalam bentuk wurtzit mirip 

dengan lonsdaleit dan lebih keras dari pada c-BN. Struktur boron nitrida yang 

dipakai yakni struktur heksagonal karena sifatnya paling stabil dan lembut. Boron 

nitrida memiliki ketahanan yang baik sehingga material boron nitirda digunakan 

sebagai bagian dari perlengkapan temperatur tinggi. Karakteristik boron nitrida 

dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan Tabel 2.3. 
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Tabel 2.2. Sifat Kimia Boron Nitrida 

Sifat Kimia Keterangan 

Formula BN 

Berat Molekul 24,83 g / mol 

Struktur kristal heksagonal 

Stabilitas kimia tinggi dan inert secara kimia 

 

Tabel 2.3. Sifat Fisik dan Sifat Thermal h-BN 

Sifat Fisik Sifat Thermal 

Berat Spesifik  2,27 g / cm³ Titik lebur 2700 ° C 

Isolator listrik 

Konduktivitas termal hingga 400 W / 

m * K (untuk kristal tunggal) 

Kekerasan rendah Kekerasan Mohs 1 

Kekerasan Vikers (kg/mm
2
) = VHN10 = 

7-11 

Ketahanan terhadap oksidasi hingga 

1000 ° C 

Slip baik bahkan pada temperatur tinggi Kapasitas Kalor (C) 19,7 J/(K.mol) 

Densitas  2,1 g / cm³ - 

 

Bagian berbentuk heksagonal boron nitrida diproduksi dalam proses 

pencetakan tekan panas pada temperatur tinggi dan tekanan tinggi (disinter). 

Aplikasinya sebagai badan sintering (fokus pada aplikasi temperatur tinggi), 

sebagai campuran keramik, misalnya pada evaporation boats untuk sistem 

metallizing dan sebagai agen isolasi dan pelumas untuk aplikasi temperatur tinggi 

dalam industri aluminium dalam bentuk suspensi atau pasta.  
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Kandungan boron nitrida dalam evaporation boats sangat prospektif untuk 

pengembangan proses metalisasi vakum industri manufaktur. Oleh karena itu 

dikembangkan berbagai jenis evaporation boats untuk proses metalisasi. Berikut 

jenis-jenis evaporation boats (3M Advanced Materials Division, 2015) 

1. Evaporation Boats Laser Met 

Evaporation boats Laser Met memiliki kecepatan tinggi pada semua pelapis 

vakum modern, boats yang  panjang dan boats untuk pelapis ultra tipis. 

Evaporation boats ini awet dan perilaku pembasahannya sangat baik. Evaporation 

boats LaserMet dengan perawatan permukaan las yang dipatenkan meningkatkan 

pembasahan awal. Aluminium membasahi boats 2 komponen ini di sepanjang 

permukaan las, yang memiliki konten TiB2 lebih tinggi. 

Keunggulan :  

 Perilaku membasahi awal yang unggul 

 Permukaan kerja lebih besar untuk meningkatkan laju penguapan 

 Siklus pemanasan awal yang lebih pendek 

 Kepadatan optik tinggi 

 Kecepatan  penguapan tinggi 

 
Gambar 2.4. Evaporation Boats Laser Met 
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2. Evaporation Boats Dimet  

Evaporation boats DiMet adalah boats dua komponen titanium diboride 

(TiB2) dan boron nitride (BN). Boat Dimet memberikan tingkat penguapan yang 

tinggi dalam kombinasi dengan keawetan. Boats 2 komponen ini dapat digunakan 

pada kecepatan penguapan tinggi pada semua ruang hampa udara modern. 

Keunggulan : 

 Laju penguapan tinggi setidaknya 0,35 g · min
-1

 · cm
-2

 

 Tahan temperatur tinggi 

 Kepadatan optik tinggi 

 Kecepatan penguapan tinggi 

 

Gambar 2.5. Evaporation Boats DiMet 

3. Evaporation Boats Trimet 

Evaporation Boats Trimet terbuat dari 3 komponen bahan. Ini dapat 

digunakan pada semua jenis pelapis vakum dan sangat mudah ditangani bahkan 

untuk operator yang tidak berpengalaman. 
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Keunggulan:  

 Cocok untuk semua generasi alat berat 

 Laju penguapan 0,25 g · min
-1

 · cm
-2

 

 Kontrol parameter operasi yang mudah 

 Hanya mungkin untuk boats yang panjangnya lebih dari 200 mm 

 

Gambar 2.6. Evaporation Boats TriMet 

 Kandungan senyawa boron nitrida dan senyawa campuran lainnya pada 

material evaporation boats tidak akan hilang sesudah dilakukan proses metalisasi. 

Proses metalisasi vakum yang dilakukan pada temperatur tinggi tentunya akan 

berpengaruh pada kualitas fisik evaporation boats. Cairan aluminium yang akan 

diuapkan juga dipengaruhi oleh kondisi evaporation boats selama beroperasi. 

Sehingga evaporation boats akan mengalami perubahan fisik saja yakni 

munculnya daerah erosi akibat titik sentuh kawat aluminium, munculnya korosi 

akibat serangan kimia dan fisik serta potensi timbulnya krak akibat pemanasan 

terus menerus. Evaporation boats yang sudah muncul tanda-tanda korosi, erosi 

dan timbulnya krak sudah tidak bisa digunakan kembali karena bisa 

mempengaruhi penguapan kemurnian lapisan aluminium.  
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Gambar 2.7. Limbah Evaporation Boats 

 Evaporation boats bekas hanya mengalami kerusakan kondisi fisik, 

adapun kandungan senyawa didalamnya seperti boron nitrida masih ada. Oleh 

karena itu peneliti mencoba memanfaatkan limbah evaporation boats  menjadi 

bahan utama pembuatan kowi yang nantinya akan dicampur dengan grafit dan 

kaolin sebagai perekat. 

2.2.3. Grafit 

Grafit merupakan bentuk alotrop karbon, karena kedua senyawa ini mirip 

tetapi struktur atomnya mempengaruhi sifat kimiawi dan fisikanya. Grafit terdiri 

atas lapisan atom karbon, yang mana dapat menggelincir dengan sangat mudah. 

Artinya, grafit amat lembut, dan dapat digunakan sebagai. Grafit sekarang 

umumnya digunakan sebagai "timbal" pada pensil. Grafit berwarna kelabu. 

Akibat delokalisasi elektron antar permukannya, grafit dapat berfungsi sebagai 

konduktor listrik. Grafit mempunyai struktur kristal dengan jaringan lapisan 

teratur dari 6 karbon terikat. Ada beberapa jenis karbon dalam keadaan amorft 

dan juga berbagai keadaaan tengah, antara keadaan amorft dan keadaan kristal. 

Secara morfologi karbon ada dalam berbagai bentuk; bubuk karbon aktif; 

pelumas padat dan karbon seperti gelas (Surdia, 1986). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alotrop
https://id.wikipedia.org/wiki/Atom
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://id.wikipedia.org/wiki/Konduktor_listrik
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Grafit yakni demorphiesme dari intan, tetapi memiliki tingkat kekerasan  

yang  rendah.  Grafit  tidak  terbakar  dan  larut  dengan  mudah  dalam lelehan 

logam, tahan terhadap panas dan pada saat yang sama konduktor panas yang baik. 

Grafit terbentuk pada metamorfosa tingkat tinggi dari batuan yang mengandung 

zat organik dan dapat terjadi pula karena proses magmatisme. Grafit memiliki 

koefisen gesek yang rendah, material ini dapat digunakan sebagai solid 

lubrication atau pelumas padat. Grafit adalah bentuk kristal karbon lunak dan 

getas, memiliki titik leleh 3.652-3.697 
o
C dan mempunyai titik didih 4.200 

o
C. 

Grafit memiliki kekerasan Brinell Hb kira-kira 1, kekuatan tarik 2 kgf/mm
2 dan 

berat jenisnya 2,2 kg/mm
3
 serta densitas 2,41 g/cm

3
.
  

Grafit  mempunyai struktur  berupa  jaringan  dimana  kristal  C60   sebagai 

molekul padat dimana setiap molekulnya terikat dengan ikatan Van der Waals. 

Pada grafit, anisotropik terjadi terhadap nilai Modulus Young-nya dimana 

komponen yang tegak lurus dengan bidang dasar akan memiliki lebih rendah 

dibandingkan  yang  paralel  dengan  bidang  dasar.  Hal  ini  juga  menyebabkan 

adanya sifat anisotropik pada konduktivitas termal (Yu, 2012). Grafit banyak 

digunakan dalam komponen pembuatan material komposit baru. Grafit juga 

digunakan sebagai pigmen dan agen cetakan dibidang manufaktur kaca. Reaktor 

nuklir juga menggunakan grafit sebagai moderator elektron. Dengan karakterisasi 

grafit di atas, peneliti menggunakan grafit sebagai bahan campuran pembuatan 

kowi. Selain bahan grafit, dalam pembuatan kowi juga diperlukan bahan perekat 

yaitu kaolin (lempung). 
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Gambar 2.8. Serbuk Grafit 

2.2.4. Kaolin (Lempung) 

Lempung  dapat  didefinisikan  sebagai  campuran  partikel-partikel  

pasir, debu dan bagian-bagian tanah liat yang mempunyai sifat-sifat karakteristik 

yang berlainan dalam ukuran yang kira-kira sama. Lempung adalah material 

yang memiliki ukuran diameter partikel lebih kecil dari 2 μm dan dapat 

ditemukan dekat permukaan bumi. Tanah liat atau lempung mempunyai sifat 

permeabilitas sangat rendah dan bersifat plastis pada kadar air sedang (Iqbal, 

2014:2). Contoh mineral lempung adalah mineral kaolinit dan mineral haloysit. 

Kaolin merupakan massa batuan yang tersusun dari material lempung 

dengan kandungan besi yang rendah, dan umurnnya berwarna putih dan agak 

keputihan. Kaolin mempunyai komposisi hidrous aluminium silikat 

(2H2O.AlO3.2SiO2), dengan disertai mineral penyerta. Mineral yang termasuk 

kelompok kaolin adalah kaolinit, nakrit, dikrit dan haloisit dengan kaolinit sebagai 

mineral utama. Massa jenis kaolin adalah 2,6 g/ mL , kekerasan berkisar antara 2-

2,5 (skala Mohs) dan titik lebur 1785 
o
C serta mempunyai densitas 2,65 g/cm

3
. 
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Gambar 2.9. Kaolin 

Komposisi kimia kaolin antara lain oksida-oksida anorganik dan ion 

logam berat yang berada dalam jumlah kecil. Oksida-oksida anorganik yang 

terdapat dalam jumlah besar adalah SiO2 dan AI2O3, sedangkan yang terdapat 

dalam jumlah kecil antara lain : Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, dan lain 

sebagainya. Komposisi kimia kaolin dapat dilihat pada Tabel 2.4. (Martua, 2002: 

11-4). 

Tabel 2.4. Komposisi Kimia Kaolin 

Komponen Kadar (%) 

SiO2 46,50 

AI2O3 36,68 

CaO 0,38 

Fe2O3 0,90 

K2O 1,23 

MgO 0,25 

TiO2 0,42 

Na 2O 0,05 
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Komposisi kimia kaolin secara struktural kaolin tergolong jenis filosilikat 

tipe 1:1, karena masing masing tersusun dari lapisan tetrahedral silika dan 

oktahedral alumina. Kristalnya terdiri dari lembar-Iembar oktahedral aliuninium 

yang tertumpuk di atas lembar tetrahedral silika. Susunan lapisan tetrahedral dan 

oktahedral pada kaolin dihubungkan oleh atom oksigen pada satu sisi dan 

hidrogen dari gugus hidroksil pada sisi yang lain, sehingga menghasilkan 

tumpukan dengan 8 ikatan hidrogen yang kuat (Wahyuni, 2008:13). 

Mineral lempung yang dipakai untuk campuran pembuatan kowi ini adalah 

kaolin. Paduan dari beberapa bahan kowi pelebur seperti limbah evaporation 

boats, grafit, dan kaolin nantinya akan diuji ketahanan thermalnya. Pengaruh 

panas mendadak atau thermal shock pada saat penggunaan kowi pelebur sangat 

diperhitungkan. 

2.2.5. Thermal Shock 

 Thermal shock resistance merupakan pemberian temperatur yang tinggi 

kepada material, kemudian diberi perlakuan secara medadak sehingga temperatur 

komponen material menurun. Pada situasi tersebut, bisa saja bagian atau 

keseluruhan material dapat hancur secara spontan selama pendinginan, karena 

pemanasan atau pendinginan secara cepat. Sehingga pada material akan 

menghasilkan kerusakan/failure. Macam-macam failure ini dikenal dengan 

thermal shock, dimana perubahan temperatur dan hubungan termal strees 

melebihi kekuatan bahan tersebut. Misalnya suatu pendinginan material dari 

temperatur T menuju T0, pada permukaan akan cenderung menyusut tetapi ada 
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pertahanan pada bagian lain yang masih bertemperatur T. Dari pendapat ini dapat 

dipahami bahwa keadaan surface tensile stress dapat menghasilkan titik 

setimbang dari kompresi bagian terbesar (Barsoum,2002). 

 Thermal shock biasanya dilakukan dengan mengamati perubahan kekuatan 

patah keramik/material sebagai fungsi perbedaan temperatur celup (quenching). 

Wang and Singh, 1994 (dalam Bayuseno 2009:6) menyatakan tentang studi 

ketahanan termal keramik/material umumnya berlandaskan pada dua pendekatan 

utama (approach). Pendekatan pertama menggunakan parameter tahanan retak 

awal- R` (crack initiation parameter). Dimana parameter ini menunjukkan 

perbedaan temperatur kritis yang diijinkan agar keramik atau material mampu 

bertahan akibat perubahan temperatur tanpa mengalami retak dan dapat disajikan 

dalam persamaan berikut: 

   
        

   
 ...........................................................  (2.1) 

Dimana    = kekuatan patah keramik;   = kondukstivitas termal;   = Poisson’s 

ratio;   = koeffisien ekspansi termal dan   = modulus elastitisitas. 

Pendekatan yang kedua yakni mengevaluasi tahanan keramik di bawah 

pengaruh perubahan temperatur dengan mempertimbangkan perambatan retak dan 

tingkat kegagalan yang dihasilkan. Perambatan retak yang dihasilkan dianalisa 

dengan menggunakan parameter sebagai berikut: 

      
       

       
...........................................................  (2.2) 



28 

 

 
 

Dimana     = energi retak permukaan. Kreteria tahanan termal keramik 

berdasarkan kedua pendekatan tadi menunjukkan suatu kontradiksi antara kedua 

pendekatan tadi. Perubahan kekuatan ( ) dan modulus elastisitas ( ) memberikan 

efek yang berbeda pada tahanan keramik. Namun demikian dalam perancangan 

maupun pemilihan bahan keramik tahan panas memerlukan suatu kompromi 

karena perubahan salah satu sifat mekanis (  atau  ) akan mempengaruhi sifat 

yang lain. 

 Dalam hal ini perilaku tahanan termal keramik diberikan suatu model 

pendekatan kekuatan patah terhadap perbedaan temperatur celup (quenching). 

Gupta, 1972 (dalam Bayuseno 2009:6) menunjukkan karakteristik keramik 

terhadap perubahan temperatur dipengaruhi oleh kandungan komposisi dan 

struktur mikronya. Gupta (1972) telah mengamati pengaruh besar butir bahan 

alumina (Al2O3) terhadap perubahan perbedaan temperatur celup. Kekuatan sisa 

(retained strength) alumina sampel mennunjukkan kenaikan yang besar sebanding 

dengan peningkatan besar butir. Selanjutnya menyelediki pengaruh porosity 

terhadap perilaku alumina keramik di bawah pengaruh perubahan temperatur. 

Hasilnya menunjukkan bahwa degradasi kekuatan (strength degradation) alumina 

menurun dengan peningkatan besaran porosity sehingga bahan tersebut 

mempunyai ketahanan termal yang baik. Tegangan tekan permukaan akan 

meningkatkan tahanan alumina keramik terhadap perubahan temperatur. 
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Gambar 2.10. Degradasi kekuatan patah alumina sebagai fungsi beda temperatur 

celup (Hasselman, 1969 (dalam Bayuseno 2009:6)) 

Thermal shock resistance ini sangat penting untuk material refraktori, 

proses awalnya spesimen harus dicetak dan dikompaksi dengan tekanan tertentu 

lalu dilakukan proses sintering dengan variasi temperatur yang di tetapkan. 

Sintering yaitu pemanasan sebuah sampel diantara pemanasannya berada pada 

0,7 sampai 0,9 titik melting sehingga terjadi pengikatan antara partikel partikel 

serbuk pada temperatur tinggi. Ditunjukkan seperti pada (Gambar 2.11.) 

memperlihatkan skema penyusutan pori-pori antar partikel serbuk selama proses 

sintering. Pada kondisi awal adalah kondisi setelah kompaksi, yaitu masih 

terdapat pori-pori antar partikel serbuk. Awal proses sintering dimulai dari 

pengikatan antar partikel serbuk sehingga pori-pori mulai mengecil. Kontak 

antara partikel serbuk akan membesar  Jika proses sintering terus berlanjut 

karena adanya tekanan selama proses kompaksi, partikel serbuk mulai mengalami 

perubahan fase menjadi lebih lunak, dan ketika material sudah pada kondisi 

temperatur ruangan menghasilkan ikatan yang lebih kuat.  
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Gambar 2.11. Skema penyusutan pori selama proses sintering  

Perlakuan panas pada keramik, sintering merupakan salah satu tahap 

terpenting  dalam  pembuatan  keramik.  Selama  sintering  terjadi  dua  fenomena 

utama yaitu penyusutan (shringkage) sehingga terjadi proses eliminasi porositas 

dan penggabungan antar dua permukaan partikel atau lebih. Semakin tinggi 

temperatur sintering mengakibatkan berkurangnya porositas dan semakin besar 

luasan ikatan permukaan antar partikel. 

Thermal shock resistance atau perlakuan panas kejut merupakan masalah 

utama dalam proses pemilihan pembuatan keramik untuk mengaplikasikan 

temperaturnya. Masalah utamanya dalam pengaruh perancangan terhadap 

perlakuan panas kejut adalah mengidentifikasi pemilihan bahan yang sesuai 

kriteria untuk memilih bahan yang paling tahan untuk aplikasi perlakuan panas 

kejut yang diberikan. Perancangan kowi sebagai cawan pelebur/ krusibel, maka 

ketahanan panas menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi waktu 

lebur dan banyaknya logam yang akan dilebur. Khususnya logam non ferro, 

contohnya aluminium yang membutuhkan temperatur minimal 6600C untuk 

dilebur, jadi ketahanan temperatur dari cawan lebur harus melebihi titik lebur 

aluminium, oleh karena itu digunakan alat instrumentasi elektrik yang berfungsi 

sebagai sensor temperatur yaitu termokopel.  
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Termokopel adalah sensor temperatur yang banyak digunakan untuk 

mengubah perbedaan temperatur dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik 

(voltase). Termokopel dapat mengukur temperatur dalam jangkauan temperatur 

yang cukup antara -200 
0
C dengan 1800 

0
C batas kesalahan pengukuran kurang 

dari 1 °C.  Efek Thermo-electric pada termokopel ini ditemukan oleh seorang 

fisikawan Estonia bernama Thomas Johann Seebeck pada Tahun 1821, dimana 

sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara gradien akan 

menghasilkan tegangan listrik. Perbedaan tegangan listrik diantara dua 

persimpangan (junction) ini dinamakan dengan Efek “Seeback”. 

Termokopel merupakan salah satu jenis sensor temperatur yang paling 

populer dan sering digunakan dalam berbagai rangkaian ataupun peralatan listrik 

dan elektronika yang berkaitan dengan suhu (Temperature). Beberapa kelebihan 

termokopel yang membuatnya menjadi populer adalah responnya yang cepat 

terhadap perubahaan temperatur dan juga rentang temperatur operasionalnya yang 

luas yaitu berkisar diantara -200°C hingga 2000°C. Selain respon yang cepat dan 

rentang temperatur yang luas, termokopel juga tahan terhadap goncangan/getaran 

dan mudah digunakan.  

Untuk menentukan sistem skala temperatur, digunakan titik acuan bawah 

dan titik acuan atas. Titik acuan bawah yaitu titik lebur es pada tekanan 1 atm, 

sedangkan titik acuan atas adalah temperatur titik didih air pada tekanan 1 atm. 

Skala celcius adalah skala yang paling sering digunakan di dunia. Pada skala 

celsius saat tekanan 1 atmosfer, titik dimana air membeku adalah temperatur 0 

°C dan titik didih air adalah 100 °C. 
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Kowi diberi perlakuan panas bertujuan untuk memperbaiki struktur dan 

untuk mendapatkan sifat-sifat mekanik yang lebih baik. Sebelum pengujian panas, 

tentunya komposisi bahan kowi harus di pertimbangkan.   

2.2.6. Komposisi 

Komposisi adalah struktur susunan yang menyangkut keseimbangan, 

kesatuan, dan keselarasan dalam suatu produk. Komposisi ini diterapkan untuk 

mengetahuai  hasil  keseimbangan  dalam  melakukan  pembagian  dalam 

pencampuran bahan yang diinginkan. Komposisi sangat penting untuk 

menciptakan standar bidang pengecoran. Komposisi yang sesuai dengan standar 

tidaklah dicapai dengan mudah karena memerlukan alat uji dan proses 

penyesuaian (adjustment) (Lukman, 2017:33). Uji komposisi ini bertujuan untuk 

mendeteksi secara detail jenis dan kadar dari unsur-unsur senyawa penyusun 

sebuah material. Sehingga dapat diketahui unsur-unsur apa saja dan berapa besar 

jumlahnya yang terkandung dalam material dan membentuk sifat material yang 

baik. Untuk mengetahui kadar komposisi yang baik, dilakukanlah pengujian kimia 

material yang akan dibuat. 

Pengujian komposisi menggunakan Spektrometer/ XRD (x-Ray Diffraction). 

Setiap unsur yang terkandung dalam suatu material akan memberikan pengaruh 

pada material tersebut, baik dari kekerasan (Hardness), kekuatan (Strength), 

keuletan (Ductility), kelelahan (Fatique) maupun ketangguhan (Toughness). Uji 

Komposisi untuk mengetahui komposisi kimia dari suatu material maka dapat 

diketahui sifat atau karakteristik dari material tersebut. 
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1. Spectometer 

Spectrometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sifat cahaya 

atas bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik, biasanya digunakan untuk 

mengidentifikasi bahan-bahan. Spektrometer digunakan dalam spektroskopi untuk 

memproduksi garis spektrum dan mengukur panjang gelombang dan intensitas 

mereka. Spektrometer adalah istilah yang diterapkan untuk instrumen yang 

beroperasi atas sangat berbagai panjang gelombang, dari sinar gamma dan sinar-x 

ke inframerah jauh. Jika instrumen yang dirancang untuk mengukur spektrum 

dalam unit mutlak daripada unit relatif, maka biasanya disebut spectrophotometer. 

Variabel yang diukur adalah paling sering intensitas cahaya tapi juga, misalnya, 

bisa polarisasi negara. Variabel independen yang biasanya panjang gelombang 

cahaya atau unit berbanding foton energi, seperti wavenumber atau elektron volt, 

yang memiliki hubungan timbal-balik untuk panjang gelombang. 

Digunakan untuk analisa logam, proses kontrol, pengecoran logam (besi, 

aluminium, tembaga). Prinsip kerja yakni mengukur intensitas dari energi radiasi 

yang dipancarkan dalam bentuk sinar oleh atom-atom yang mengalami perubahan 

tingkat energi elektron (eksitasi, de-eksitasi). Atom-atom tereksitasi dihasilkan 

dari proses pembakaran lokal pada permukaan bahan. Pembakaran lokal 

mengakibatkan molekul-molekul senyawa menguap dan terurai menjadi atom-

atom unsur yang bersangkutan. Pada keadaan ini, terjadi eksitasi elektron dari 

tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian sambil 

kembali ke keadaan dasar elektron akan mengemisikan energi melalui pancaran 

sinar. 
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2. XRD (X-ray diffraction) 

Proses analisis menggunakan X-ray diffraction (XRD) merupakan salah satu 

metoda karakterisasi material yang paling tua dan paling sering digunakan hingga 

sekarang. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam 

material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan 

ukuran partikel. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki energi 

tinggi sekitar 200 eV sampai 1 MeV. Sinar X dihasilkan oleh interaksi antara berkas 

elektron eksternal dengan elektron pada kulit atom. Spektrum sinar X memilki 

panjang gelombang 10-10    s/d 5-10  nm, berfrekuensi 1017-1020 Hz dan memiliki 

energi 103-106 eV. Panjang gelombang sinar X memiliki orde yang sama dengan 

jarak antar atom sehingga dapat digunakan sebagai sumber difraksi kristal. SinarX 

dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi dengan logam sasaran. Oleh 

karena itu, suatu tabung sinar X harus mempunyai suatu sumber elektron, voltase 

tinggi, dan logam sasaran. 

XRD merupakan alat yang digunakan untuk mengkarakterisasi struktur kristal, 

ukuran kristal dari suatu bahan padat. Semua bahan yang mengandung kristal 

tertentu ketika dianalisa menggunakan XRD akan memunculkan puncak – puncak 

yang spesifik. Sehingga kelemahan alat ini tidak dapat untuk mengkarakterisasi 

bahan yang bersifat amorf. Metode difraksi umumnya digunakan untuk 

mengidentifikasi senyawa yang belum diketahui yang terkandung dalam suatu 

padatan dengan cara membandingkan dengan data difraksi dengan database yang 

dikeluarkan oleh International Centre for Diffraction Data berupa PDF Powder 

Diffraction File (PDF). 
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Adanya pengujian komposisi material yakni pada limbah evaporation boats, 

maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk proses pencampurannya. 

Menentukan komposisi dengan memvariasikan berapa persen komposisi limbah 

evaporation boats , grafit, dan kaolin/lempung. 

2.2.7. Struktur Makro 

Uji struktur makro bertujuan untuk mengetahui dan membedakan struktur 

makro material pada saat sesudah diberikan proses perlakuan panas (Suparjo  dan  

Purnomo, 2012:171). Sifat sifat fisis paduan material dapat diketahui melalui 

struktur makro yang didapatkan hasil dari foto makro. Struktur makro 

ditunjukkan dengan besar, bentuk dan orientasi butirnya, jumlah fasa, proporsi 

dan kelakuan dimana mereka tersusun atau terdistribusi. Struktur makro dari 

paduan tergantung dari beberapa faktor seperti, elemen paduan, konsentrasi dan 

perlakuan panas yang diberikan. Foto makro dengan menggunakan kamera optik 

atau kamera DSLR (Digital Single Lens Reflex) yang dilengkapi dengan berbagai 

perbesaran lensanya. 

2.2.8. Pengujian Impact 

Sifat ketahanan adalah kemampuan suatu bahan/material dalam menyerap 

energi atau gaya yang diberikan pada bahan/material tersebut sampai patah 

(Muhibuddin,2014). Energi yang diserap material ini dapat dihitung dengan 

menggunakan prinsip perbedaan energi potensial/ usaha. Proses penyerapan 

energi ini akan diubah menjadi berbagai respon material, yaitu deformasi plastis, 

efek hysteresis, efek inersia.  
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Pengujian impact atau ketahanan bahan dapat dilakukan dengan impact 

test mengacu standar ASTM (American Society for Testing and Material) D 256. 

Pengujian menggunakan batang uji yang bertakik (notch) dipukul dengan sebuah 

bandul. Ada dua cara pengujian yang dapat digunakan yaitu : 

a. Metode Izod  

Menggunakan batang impact kantilever. Uji Izod sangat jarang digunakan  

sekarang ini.  Pada  benda uji Izod mempunyai penampang lintang bujur 

sangkar atau lingkaran dan bertakik V didekat ujung yang di jepit. 

b. Metode Charpy  

Menggunakan batang impact yang ditumpu pada kedua ujungnya. 

Benda uji Charpy mempunyai luas penampang lintang bujur sangkar dan 

memiliki takik V – 45
0
, dengan  jari-jari dasar  0,25  mm  dan  kedalaman  2  

mm.  Benda  uji diletakkan pada tumpuan dalam posisi mendatar dan bagian 

yang bertakik diberi  beban impact dengan ayunan bandul. Benda uji akan 

melengkung  dan patah pada laju regangan yang tinggi. Menurut  ASTM,  

standarisasi  Notched  Bar Test adalah ASTM  D 256, kedua metode di atas 

dapat di lihat pada Gambar 2 .12 .  

 

Gambar 2.12. Metode Pengujian Impact (Calliester, 2007 (dalam Muhibuddin, 

2014)) 
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Dalam menentukan ketahanan logam terhadap pembebanan kejut 

(Impact Strenght), prinsipnya adalah berapa besar gaya kejut yang dibutuhkan 

untuk mematahkan benda uji dibagi dengan luas penampang bahan. Spesimen    

Charpy   berbentuk  batang  dengan  penampang  lintang  bujur sangkar   dengan   

takikan   V  oleh   proses   permesinan   (Gambar   2.13.a).   Mesin pengujian 

impact diperlihatkan secara skematik dengan (Gambar 2.13.b). Beban didapatkan 

dari tumbukan oleh palu pendulum yang dilepas dari posisi ketinggian  . 

Spesimen diposisikan  pada dasar seperti pada (Gambar 2.13.b) tersebut. 

Ketika dilepas,  ujung  pisau  pada   palu  pendulum  akan  menabrak   dan  

mematahkan spesimen  ditakikannya  yang  bekerja  sebagai  titik  konsentrasi  

tegangan  untuk pukulan impact kecepatan tinggi. Palu pendulum akan 

melanjutkan ayunan untuk mencapai  ketinggian  maksimum        yang   lebih   

rendah   dari    . Energi yang diserap dihitung dari perbedaan         dan        

          , adalah ukuran dari energi impact. Posisi simpangan  lengan 

pendulum terhadap garis vertikal sebelum dibenturkan adalah    dan posisi 

lengan pendulum terhadap garis vertikal setelah membentur spesimen adalah    

 

Gambar 2.13. Metode Impact Type Charpy (Calliester, 2007(dalam 

Muhibuddin, 2014)) 
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Apabila pendulum dengan berat   dan pada  kedudukan      dilepaskan, 

maka akan mengayun  sampai kedudukan posisi akhir 4 pada ketinggian     

yang juga hampir sama dengan tinggi semula (  ), dimana pendulum 

mengayun bebas. Pada mesin uji yang baik, skala akan menunjukkan usaha 

(Joule) pada saat pendulum mencapai kedudukan 4, seperti terlihat pada 

Gambar  2.14. 

 

Gambar 2.14. Prinsip Dasar Mesin Uji Impact 

Apabila batang uji dipasang pada kedudukannya dan pendulum 

dilepaskan, maka pendulum akan memukul batang uji dan selanjutnya pendulum  

akan mengayun sampai kedudukan 3 pada ketinggian    Usaha  yang  

dilakukan  pendulum  waktu  memukul  benda  uji atau  usaha yang  diserap  

benda  uji  sampai  patah  dapat  diketahui   dengan  menggunakan persamaan: 
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                      ........................................  (2.3) 

atau dengan persamaan  

                                .....................  (2.4) 

Dimana : 

     = Usaha yang dilakukan (Joule)  

        = Berat pendulum  (Kg m/s
2
) 

          = Jarak awal antara pendulum dengan benda uji (m) 

λ        = Jarak lengan pengayun (m) 

cos λ  = Sudut posisi awal pendulum 

 

Sedangkan   sisa  usaha   setelah   mematahkan   benda  uji  dapat  

dihitung dengan menggunakan persamaan: 

                      .......................................   (2.5) 

atau dengan persamaan  

                                ....................  (2.6) 

Dimana : 

         = Sisa usaha setelah mematahkan benda uji (Joule)  

         = Berat pendulum (Kg m/s
2
) 

          = Jarak akhir antara pendulum dengan benda uji (m) 

λ         = Jarak lengan pengayun (m) 

cos β = Sudut posisi akhir pendulum 

 

Besarnya  usaha  yang  diperlukan  untuk  memukul  patah  benda  uji 

dapat diketahui melalui persamaan: 

                    .......................................... (2.7) 

Sehingga dari persamaan di atas diperoleh persamaan 
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                                   ................... (2.8) 

dimana : 

    = Usaha yang diperlukan untuk mematahkan benda uji (Joule)  

     = Usaha yang dilakukan (Joule) 

       = Sisa usaha setelah mematahkan benda uji (Joule) 

         = Berat pendulum (Kg m/s
2
)   

λ        = Jarak lengan pengayun (m)  

cos λ = Sudut posisi awal pendulum  

cos β = Sudut posisi akhir pendulum 

Besarnya harga ketahanan impact setelah dilakukan pengujian dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan: 

   
 

  
 ....................................................................  (2.9) 

dimana : 

K         = Ketahanan impact  (Joule/mm
2
) 

W      = Usaha yang diperlukan untuk mematahkan benda uji (Joule)   

          = Luas penampang di bawah takikan (mm
2
) 

 

Pengujian  Impact dapat di identifikasi sebagai berikut :  

1. Material yang getas, bentuk patahannya pada permukaan merata, hal ini 

menunjukan bahwa material yang getas akan cenderung patah akibat 

tegangan normal.  

2. Material yang ulet akan terlihat meruncing. Hal ini menunjukan bahwa 

material yang ulet akan patah akibat tegangan geser.  

3. Semakin besar posisi sudut β akan semakin getas, demikian sebaliknya. 

Artinya pada material getas, energi untuk mematahkan material cenderung 

semakin kecil, demikian sebaliknya.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh thermal shock dan komposisi 

grafit, kaolin (clay) terhadap ketahanan impact dan struktur makro kowi berbahan 

dasar limbah evaporation boats yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Variasi temperatur thermal shock dan komposisi bahan limbah evaporation 

boats, grafit dan kaolin memberikan pengaruh terhadap ketahanan impact 

kowi (crucible). Nilai ketahanan impact pada komposisi tersebut semakin 

menurun diikuti penambahan/ kenaikan variasi temperatur thermal shock. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata ketahanan impact tertinggi yakni 

pada komposisi 1 tanpa diberi perlakuan thermal shock sebesar 0,01772659 

Joule/mm
2
, sedangkan nilai terendah pada komposisi 3 temperatur thermal 

shock 500
0
C sebesar 0,00637474 Joule/mm

2
. 

2. Pengaruh thermal shock dan komposisi bahan limbah evaporation boats, 

grafit dan kaolin terhadap struktur makro kowi (crucible) ditandai dengan 

patahan akibat uji impact. Hasil patahan dari semua spesimen memiliki sifat 

getas. 

3. Bahan limbah evaporation boats, grafit dan kaolin cocok digunakan sebagai 

material refraktory pembuatan kowi. Masing-masing bahan memiliki 

keunggulan yang mampu meningkatkan sifat fisis dan mekanis kowi 

(crucible). 
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5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh thermal shock dan komposisi 

grafit, kaolin (clay) terhadap struktur makro dan ketahanan impact kowi berbahan 

dasar limbah evaporation boats yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variasi komposisi 

dengan memanfaatkan limbah evaporation boats agar lebih inovatif dan 

diharapkan komposisi tersebut bisa menaikkan kondisi temperatur kritis 

bahan kowi pada saat uji thermal shock resistance serta menaikkan nilai 

ketahanan impact bahan kowi tersebut. 

2. Perlu adanya pengujian lebih lanjut analisa struktur mikro dan SEM untuk 

mengetahui kondisi struktur bahan kowi dengan detail. Analisa struktur 

makro hanya dapat mengidentifikasi jenis patahan saja. 

3. Komposisi limbah evaporation boats, kaolin, grafit seharusnya disinter 

dengan temperatur sekitar 1260 ºC sesuai dengan teori sintering. Lalu dalam 

pembuatannya harus memperhatikan variabel kontrol yakni tekanan 

kompaksi, penggunaan cetakan, lama pengeringan, teknik pencampuran 

serta berat pelarut akuades dengan benar supaya hasil bahan kowi dapat 

meningkatkan sifat fisis dan mekanisnya. 
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