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ABSTRAK
STUDI PENGUJIAN BAHAN DASAR FEROMAGNETIK KOMPONEN

REAKTOR DAYA. Telah dipelajari pengujian bahan dasar feromagnetik komponen
reaktor daya. Komponen reaktor daya yang dipilih adalah komponen yang sering
digunakan untuk pelat-pelat bejana tekan reaktor air ringan yang berupa paduan
baja A533 grade B. Pengembangan teknologi pengujian merupakan penggabungan
teknik emisi akustik dan pengukuran besaran medan magnit, yang disebut teknik
pengukuran derau Barkhausen. Pengujian tersebut berupa uji tidak merusak untuk
mengukur tegangan sisa dan karakterisasi struktur mikro. Efek secara metalurgi
dan parameter-parameter emisi akustik magnetomekanikal dicoba untuk studi
kandungan nikel dan besi. Hasil dari studi ini adalah rekristalisasi butiran-butiran
cuplikan terdislokasi terjadi pada suhu 600 °C dan pemanasan pada 650 °C
menghasilkan struktur ferrite teranil dan struktur karbid

ABSTRACT
STUDY OF FERROMAGNETIC COMPONENT BASE MATERIAL ON

NUCLEAR POWER PLANT TESTING. Ferromagnetic component base material
testing on Nuclear Power Plant (NPP) has been studied. NPP component was
chosen is A533 grade B2 steel, which is commonly used for pressure vessels in
light-water reactors. The testing development technology we performed from the
acoustic emission measurement and magnetic field measurement combination and
namely Barkhausen noise measurement technique. The Non destructive Test
provides to residual stress and characteristic microstructure measurement. The
metallurgical effect and magnetomechanical acoustic emission parameters will be
tried to study the Fe-Ni content. The result of study was recrystallization of
dislocated grains proceeds at 600 °C and tempering at 650 °C produced annealed
ferrite plus carbide structure.

PENDAHULUAN
Konsep keselamatan suatu reaktor daya dengan pencegahan kerusakan

dari keutuhan struktur bahan dasar feromagnetik komponen reaktor daya makin
berkembang. Perkembangan tersebut diiringi dengan perkembangan teknologi baru
untuk pengujian bahan feromagnetik tersebut. Dewasa ini banyak teknologi
pengujian yang berkembang dengan menggabungkan beberapa teknologi
pengujian yang telah ada. Contohnya adalah, menggabungkan teknologi emisi
akustik dan arus eddy untuk pengujian keutuhan struktur bahan dasar feromagnetik
komponen reaktor.

Peralatan emisi akustik-magnit mekanik {Magnetomechanical Acoustic
Emission, MAE) dapat digunakan untuk pengembangan teknik pengujian tidak
merusak khususnya untuk mengukur residual stress dan karakterisasi struktur
mikro. Efek secara metalurgi dan parameter-parameter magnit pada MAE dapat
ditayangkan dalam bentuk gambar sinyal hasil scanning yang dapat digunakan
untuk menganalisis residual stress bahan dasar ferromagnetik.

Tujuan dari makalah ini adalah studi pengembangan teknologi pengujian
bahan dasar feromagnetik komponen reaktor daya. Komponen reaktor daya
tersebut adalah komponen yang sering digunakan untuk pelat-pelat bejana tekan
reaktor air ringan yang berupa paduan baja A533 grade B.

191



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Reaktor- III ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 13 -14 Mei 1998 PPTKR - BATAN

KOMPONEN BEJANA TEKAN REAKTOR

Bahan Ferromagnetik
Unsur dari logam ferromagnetik, terdiri dari besi, nikel dan kobalt [1], Unsur

lain seperti Mangan (Mn), Krom (Cr) dapat dibuat sebagai logam ferromagnetik
dengan membuat paduan bersama spasi-atom yang tepat (proper atomic spacing).

Pada bahan kristalin, dasar dari sifat ferromagnetik terletak pada pada
momen magnetik dari spin elektron nonkonpensasi kulit 3d dari deret unsur transisi
seperti besi nikel dan kobalt. Contoh bahan ferromagnetik adalah baja CrMoV dari
motor turbin uap dan baja A533 grade B2 sebagai pelat bahan pembuat bejana
tekan pada reaktor nuklir air jingan.

Komponen pelat bejana tekan reaktor
Komponen pelat bejana tekan reaktor air ringan yang sering digunakan

antara lain A533 grade B2 disamping ASTM A302. Khusus untuk studi pada
makalah ini hanya dibahas untuk baja A533 khusus untuk spesifikasi ASTM, atau
SA 533 grade B khusus untuk spesifikasi ASME. Baja SA 533 grade B biasanya
digunakan pada temperatur tinggi mempunyai kandungan komposisi nominal
adalah Mn-Mo-Ni. Biasanya berupa panduan Mn-Mo-Mn dan Mo-Ni untuk pelat
bejana tekan reaktor.

Secara rinci kandungan baja SA533 B2 adalah C minimum = 0,25%; Mn =
1,15% hingga 1,50%; Si = 0,15% hingga 0,30%; P minimum = 0,035%; S minimum
= 0,040; Ni= dari 0,40% hingga 0,70%; Mo= 0,45% hingga 0,60%; V = 0,05;Cu
minimum = 0,10% dan Fe= sisanya (balance). Pada temperatur ruangan baja
SA533 grade B2 tersebut mempunyai sifat mekanik yaitu kekuatan tariknya = 620
hingga 790 Mpa atau 90 hingga 115 ksi; tegangan luluh minimum 475 Mpa atau 70
ksi; perpanjangan minimum = 16% setiap 50 mm atau 2 inchi [2].

PERALATAN EMISI AKUSTIK - MAGNIT MEKANIK (MAE)

Fenomena fisik sinyal MAE
Pergerakan daerah dinding maknetik dalam bahan ferromaknetik

menghasilkan emisi akustik (Acoustic Emission, AE). Emisi akustik tersebut
terdeteksi selama magnetisasi dari Nikel dan selama pelelehan elastik (elastic
loading) dari besi. Fenomena stress sangat erat hubungannya dengan kejadian
tersebut. Sehubungan dengan fenomena tersebut dapat diuji secara uji tak rusak,
maka dicoba untuk mengembangkan teknologi pengujian bahan ferromaknetik.
Pengembangan teknologi pengujian tersebut gunanya untuk mengetahui
karakteristik berbagai bahan feromagnetik yang banyak digunakan pada beberapa
komponen struktur reaktor daya. Teknologi pengujian tersebut memanfaatkan efek
derau akustik Barkhausen (Barkhausen Noise, BN) yang menghasilkan sinyal
MAE.

Selanjutnya dapat di - scanning intensitas sinyal yang terukur dan dapat
dianalisis bentuk gelombangnya. intensitas sinyal MAE tergantung pada sejumlah
parameter. Antara lain skema maknetisasi, intensitas dan frekuensi medan magnit
yang digunakan, tegangan sisa (residual stress), komposisi kimia, struktur mikro,
perlakuan panas (heat treatment), pengerjaan dingin, pengujian suhu dan
jangkauan frekuensi pendeteksian emisi akustik. Efek-efek yang dapat diamati
tersebut sangat kompleks dan berkaitan satu dengan yang lain, tetapi suatu
kombinasi dari parameter yang terukur menunjukkan hal khusus dari tergangan
sisa atau struktur mikro bahan yang diuji.
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Pengukuran derau Barkhausen
Kekuatan medan magnit, H, adalah berubah pada kelajuan yang sangat

rendah, sehingga ada lompatan diskontinuitas pada maknetisasi pada suatu
komponen tertentu. Gejala tersebut dapat diamati dan digambarkan sebagai siklus
hysterisis. Lompatan maknetisasi tersebut berhubungan dengan pertambahan tiba-
tiba daerah deretan maknetik yang maknetisasinya terhenti sejenak karena adanya
suatu halangan. Halangan tersebut dapat berupa batas butiran struktur mikro baja,
adanya presipitasi atau adanya dislokasi. Sehingga derau Barkhausen timbul
tergantung dari struktur mikro, dan dapat digunakan tanpa tergantung dari
pengukuran hysterisis, atau pengukuran lainnya seperti pengujian maknetik.

Diagram pengukuran derau Barkhausen ditunjukkan pada Gambar 1
dengan dilengkapi kumparan sensor tunggal, yang mengukur fluks magnit
tegaklurus permukaan cuplikan [3].

Pemhajigkit
sinyal

kiunparan maknetik

\

cuplikan

beban
sensor efek dindrrtg

Gambar 1. Diagram pengukuran derau Barkhausen

Pengukuran derau Barkhausen tersebut, dewasa ini digunakan peralatan
emisi akustik yang digabung dengan peralatan pengukur medan magnit dalam
rangka pengembangan teknologi pengujian bahan dasar feromagnetik komponen
reaktor daya. Alat tersebut selanjutnya disebut penganilis akustik-magnit atau
Magneto- Acoustic Analyser disingkat MAE.

Diagram MAE, dapat dilihat pada Gambar 2, yang dapat digunakan untuk
pengujian kekerasan, tegangan sisa, cacat permukaan, yang mendetaksi emisi
akustik dari getaran yang ditimbulkan oleh eksitasi maknetik saat melalui daerah
yang tidak kontinyu pada suatu cuplikan tertentu [4].
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Gambar 2. Diagram kotak dari penganalis akustik magnit MAE.

Mat penganalis bekerja berdasarkan prisnsip pengukuran dari sinyal emisi
akustik, yang diakibatkan oleh derau Barkhausen, adanya sinyal emisi akustik yang
diakibatkan perubahan sifat magnitisasi, fluks magnit yang tidak simetris,
kelengkungan maknetisisasi dan beberapa parameternya. Alat penganalis terdiri
dari unit utama, kepala eksitasi, sensor alustik dengan penguat awal (preamplifier)
kartu elektronik akusisi data, dan perangkat lunak MMA sistem windows.

Dari Gambar 2, sensor akustik berguna untuk mendeteksi gelombang
elastik yang terjadi pada cuplikan. Penguat awal berguna untuk menguatkan sinyal
dari sensor akustik untuk mendapatkan perbandingan sinyal dan derau sebaik
mungkin. Probe atau kepala eksitasi untuk menampung elektromagnit tereksitasi
dan terdiri dari dua buah kumparan fluks yang ditempatkan pada ujung alat
penempel (yoke), kumparan Barkhausen dan tombol START/STOP dan saklar
TEST-MEAS untuk mengendalikan proses pengukuran.

Unit utama berguna untuk memilih, menguatkan dan menyaring tanggapan
sinyal dari kepala atau probe eksitasi atau masukan dari luar. Unit utama ini akan
mengeluarkan elektromaknet yang tereksitasi. Kartu pencatat transien mengubah
sinyal analog dari Unit Utama menjadi bentuk digit, dan menghasilkan bentuk
gelombang yang tereksitasi dan mengendalikan hubungan antara Unit utama dan
perangkat lunak MMA.

A adalah sinyal masukan dan daya keluaran untuk penguat awal akustik. B
adalah masukan sinyal derau Barkhausen tambahan. F adalah masukan sinyal
fluks tambahan. S adalah masukan sinyal tambahan untuk pengukur regangan.
Besarnya simpangan untuk masukan A, B, F dan S, dinyatakan dalam %.

PAR adalah masukan diferensial sebanyak 4 buah untuk parameter
teknologis lainnya, seperti impedansi masukan, lebar pita penyaring, sensitifitas
dan proteksi tegangan berlebihan. Muatan dari luar biasanya 400mA pada
tegangan 20 V hingga 24V.

Kepala eksitasi MAH-1 adalah untuk menentukan harga-harga intensitas
medan magnit maksimum dengan atau tanpa celah udara, induksi maksimum
dengan atau tanpa celah uadara, jangkauan lelar (frequency range), luas
pemegang maknetik (yoke), jarak antara dua pusat yoke, jarak celah udara dengan
pelat karet.

Penguat awal akustik AEP-1 mempunyai pembesaran 40 dB, lebar pita
penyaring 15-50kHz, tegangan keluaran 4 Volt atau 12 Volt, arus maksimum 20
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mA, derau<1 mikro detik tegangan akar kuadrat rata-rata (RMS). Sensor akustik
menampilkan frekuensi resonansi, dan sensitifitasnya. Kartu pencetak transien
untuk masukan anlog. Windows minimum versi 3.1 dengan IBM PC/AT minimum
466, memori 4 MB RAM, HD minimum 1 MB, 16 bit, dengan slot ISA.

Teknik derau Barkhausen dilapangan digunakan untuk mengukur tegangan
sisa pada las-lasan, untuk mengetahui cacat karena gesekan pelor-pelor roda
kendaraan balap (bearing races), dan untuk mengukur gaya tekan roda kereta api.

Teknik elektromagnetik untuk mengukur tegangan sisa
Tegangan sisa dalam bahan dapat diukur dengan cara uji tidak merusak,

misalnya dengan sinar X difraksi, ultrasonik dan elektromaknetik. Pada makalah ini
akan dibahas cara untuk mengukur tegangan sisa dengan metoda pengukuran
tegangan elektromagnetik yang memanfaatkan derau Barkhausen.

Densitas fluks magnetik pada suatu bahan ferromagnetik untuk medan
magnetik yang berubah terhadap waktu, tidak berubah secara berkesinambungan,
tetapi berubahnya sangat kecil, sekonyong-konyong, bertambah secara tidak
berkesinambungan, yang sering disebut dengan lompatan Barkhausen, seperti
ditunjukkan pada Gambar 3 [5].

Gambar 3. Untai hysterisis untuk bahan magnetik,
terlihat adanya cacat tak berkesinambungan yang

menghasilkan derau Barkhausen

Lompatan barkhausen pada untai hysterisis Gambar 3, disebabkan karena
pada bahan magnetik terjadi lompatan magnetisasi tidak berkesinambungan yang
diakibatkan batas-batas antara daerah jenuh secara magnetik yang disebut domain
magnetik dalam suatu bahan.

Suatu cuplikan makroskopik yang tidak magnetik {unmagnetized), terdiri
dari sejumlah bahan magnetik yang acak serta arahnya kesegala arah dan tidak
teratur, sehingga rata-rata jumlah sifat magnetiknya adalah noi. Dengan medan
magnit dari luar, bahan tidak maknetik tersebut dapat dibuat menjadi magnetik
dengan mengarahkan arah magnetnya pada arah tertentu. Caranya dengan
menggerakkan sifat-sifat magnet pada dinding cuplikan. Karena interaksi
megnetoelastik, arah dan besarnya tegangan mekanik sutu cuplikan akan
mempengaruhi distribusi perpindahan sifat magnetik daerah dinding cuplikan
secara dinamik, sehingga sifatnya menimbulkan lompatan Barkhausen. Gejala ini
yang digunakan untuk mengukur tegangan sisa. Karena sinyal yang dihasilkan oleh
lompatan Barkhausen berupa suatu derau, maka lompatan Barkhausen tersebut
disebut derau Barkhausen.

Peralatan untuk mengukur efek Barkhausen, ditunjukkan pada Gambar 4
[5]-
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PemMasan
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Gambar 4. Susunan peralatan untuk mendeteksi efek Barkhausen

Kumparan induktif elektromagnetdigunakan untuk mengendaiikan medan magnet
tyang berubah terhadap waktu pada cuplikan. Gerakan sekonyong-konyong medan
magnet dalam cuplikan akan terdeteksi oleh kumparan induktif yang diletakkan
diatas cuplikan. Sinyal yang terdeteksi merupakan suatu derau berupa pulsa
sesaat seperti ditunjukkan pada Gambar 5 [5].

+Hmaks
'"•-,. Perubahan Iiitier

medan magnet H
terhadap waktu

+Bmaks-Hnuks

-Bm;ks

PerubaJian induksi
magnet B

pulsa derau
Barkhausen

Waktu

Gambar 5. Skema perubahan medan magnet H terhadap waktu, perbedaan
densitas fluks pada periode yang sama, dan timbulnya derau Barkhausen sebagai

perubahan densitas fluks.

Puncak pulsa derau Barkhausen mengindikasikan adanya kondisi
tegangan dari suatu bahan. Peralatan magnetoakustik barkhausen akan
menfaatkan puncak pulsa tersebut sebgai sumber getaran yang dpat ditangkap
oleh peralatan ultrasonik. Puncak pulsa Gambar 5, adalah perubahan mikroskopik
regangan suatu bahan yang disebabkan terjadinya maknetostriksi yang tidak
berkesinambungan, gerakan - 180° daerah dinding yang tidak balik kembali
(irreversible). Akustik derau Barkhausen juga tergantung pada kondisi tegangan
dalam bahan sehingga dapat digunakan untuk pengukuran tegangan.

Efek magnetik Barkhausen tergantung pada tegangan maupun arah
medan magnet yang dikenakan pada arah tegangan seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 6 [5]. Pada keadaan dimana medan magnet dan tegangan arahnya
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paralel, maka amplitudo Barkhausen akan meningkat terhadap gaya tegang
(tension) dan berkurang terhadap gaya tekan (compression). Pada keadaan medan
maknet dan tegangan arahnya saling tegak lurus, maka hasilnya berlawanan.
Pada Gambar adalah untuk bahan maknetostriksi yang positif, sedang jika
digunakan untuk bahan dengan magnetostriksi negatif, maka hasilnya akan
berlawanan.

Amplitudo
sitiyal / A

Tekan
Tegangan

Tegang

Gambar 6. Tegangan tergantung pada amplitudo sinyal Barkhausen dengan arah
medan magnetik yang digunakan paralel (kurva A) dan tegaklurus (kurvaB)

terhadap arah tegangan.

Tegangan yang berkaitan dengan akustik Barkhausen ditunjukkan pada
Gambar 7 [5], dimana medan magnetik digunakan paralel terhadap arah tegangan.
Amplitudo sinyal akustik menurun terhadap gaya tegang dan terhadap gaya tekan
amplitudonya menaik sedikit lalu menurun dengan menaiknya tingkat tegangan.
Sehingga derau akustik barkhausen tidak dapat membedakan gaya tegang
terhadap gaya tekan.

Teknik derau Barkhausen penggunaannya sangat terbatas, terutama untuk
fenomena fisis seperti tegangn dekat dengan permukaan material. Jangkauan
pengukuran tegangan efektif hanya 50% dari tegangan luluh, karena diatas itu
pengukuran tegangan akan jenuh.
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Gambar 7. Ketergantungan emisi akustik selama maknetisasi baja karbon yang
mengalami tegangan. Penguatan total 80dB, kekuatan medan magnet 13.000 A / m

(160 Oersted) untuk kurva A; 640 A / m (80 Oersted) untuk kurva B.
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JENIS PENGUKURAN SIFAT PELAT BAJA DENGAN ALAT MAE.

1. Pengukuran efek komposisi kimia terutama kandungan Ni, melalui hubungan
tegangan emisi akustik terhadap medan magnit.

2. Pengukuran efek tegangan, melalui hubungan tegangan emisi akustik terhadap
tegangan yang digunakan.

3. Pengukuran struktur mikro, melalui hubungan tegangan emisi akustik terhadap
suhu pemanasan,

HASIL STUD1 DAN PEMBAHASAN

Efek komposisi kimia dalam baja A533 grade B2.
Hasil perubahan keluaran tegangan emisi akustik pada frekuensi kristal

175 kHz, ditunjukkan pada Gambar 8 [6].

Fe,78%Hi

Fe-31%Hi

4 6
H ( k A / m )

5 10 15 20 25
kuat medan maknit (kA/m rms)

Gambar 8. Tegangan akustik emisi AE terhadap medan magnet H untuk bahan
ferromagnetik termasuk baja A533 grade B2.

Pada keadaan tersebut benda tidak dikenai tegangan dari luar. Pada
medan magnet yang rendah, Nikel murni (Ni) terlihat mempunyai tegangan emisi
akustik yang teratas dan untuk paduan Fe-31% Ni ternyata mempunyai tegangan
emisi akustik yang rendah hampir untuk semua tingkat medan magnit. Hal ini
disebabkan sifat paduan Fe-31%Ni tersebut mempunyai sifat maknetostriksi yang
rendah. Pada bagian tengah paduan Fe-Ni, intensitas MAE cepat jenuh lalu menaik
lagi.

Pengukuran Efek Tegangan.
Intensitas MAE yang dikaitkan dengan derau latar belakang terhadap

kurva tegangan yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 9. Terlihat untuk baja
A533 grade B2 pada kuat tank 0% ; 1,4% dan 15% dengan frekuensi tengah
nomonal transducer sebesar 500 kHz yang digunakan, terlihat intensitas AE
menurun terhadap penambahan tegangan tarik dan tekan. Pada medan maknet
yang konstan, level MAE akan maksimum pada kondisi tegangan 0% untuk bahan
baja secara umum. Tetapi untuk baja A533 grade B2 yang mengandung nikel, MAE
sedikit naik dengan adanya tegangn tekan kecil (small compressive stress). Dan
Gambar 9 tersebut MAE selalu menurun untuk tegangan yang tinggi.
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Hasil analisis dari Gambar 9 [6] untuk efek tegangan sisa adalah intensitas
MAE pada deformasi 0% baja pelat A533B akan menurun drastis pada tegangan
sekitar 0 hingga 100 M Pa, untuk deformasi 1,44% penurunannya hampir linier,
untuk deformasi 15% penurunan secara drastis terjadi pada tegangan diatas 100 M
Pa.

Pada kenyataannya pengukuran dengan teknik emisi Barkhausen banyak
kendalanya, karena hams menggunakan bahan penghantar (coupling) yang baik,
sehingga udara tidak masuk diantara transducer dan permukaan bahan yang
diukur tegangan sisanya.

Tingkat AE
terkoreksi

rms)

I[A 0%

A 533B
MAC 500
H=22,5kA/m

•

15%**-'

16

12

100 200
Tegangan ( MPa)

300

Gambar 9. Hubungan intensitas MAE dan tegangan yang digunakan pada baja
A533B2 yang terdeformasi 0%; 1,4% dan 15%.

Pengukuran efek struktur mikro.
Pada pengukuran efek struktur mikro terlihat perubahan secara mikro

dibatasi untuk pemulihan dislokasi dan timbulnya karbida dibawah suhu 500 °C
karena efek pemanasan kembali (auto-tempering), rekristalisasi proses butiran
terdislokasi terjadi pada suhu 600 °C dan pemanasan pada 650 °C menghasilkan
struktur ferrite teranil dan ferrite seperti ditunjukkan pada Gambar 10 [6]. Auto-
tempering merupakan proses pemanasan kembali pelat baja yang telah didinginkan
dengan cepat (quenching), atau didinginkan secara normal dengan aliran udara
biasa (normalizing) ketemperatur di bawah suhu eutektoid. Reaksi eutektoid adalah
suatu reaksi dari fasa padat tunggal menjadi fasa padat yang lain dan fasa padat
lainnya pula. Misal dari baja fasa padat austenit menjadi baja fasa padat ferrit dan
fasa padat pearlit atau gabungan ferrit dan sementit.

Kenaikan derajad MAE dari 0 °C hingga 500 °C berlangsung biasa tetapi
pada temperatur 600 atau 650 CC meningkat tajam dan normal kembali setelah
suhu 650 °C hingga 700 °C.
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Gambar 10. MAE terhadap suhu pemanasan ternormalisasi untuk baja A533B2
pada 5 macam derajat magnetisasi dalam kA/m rms.

KESIMPULAN

Efek secara metalurgi dan parameter-parameter emisi akustik
magnetomekanikal dapat digunakan untuk studi kandungan nikel dan besi. Hasil
dari studi ini adalah rekristalisasi butiran-butiran cuplikan terdislokasi dan struktur
ferrite teranil dan struktur karbid

Dari hasil studi disimpulkan bahwa MAE yang didasari dengan pengukuran
derau Barkhausen tersebut mampu untuk mengidentifikasi tingkat deformasi seperti
kuat tarik, kuat luluh, kekerasan, keuletan, kerapuhan dan sifat mekanik lainnya
melalui pengukuran kandungan komposisi kimia pada pelat baja, tegangan sisa
dan struktur mikro pelat baja .
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