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PENGARUH PERUBAHAN MIKROSTRUKTUR DAN KOMPOSISI
PADA SIFAT MEKANIK PADUAN ALUMINIUM

PASCA PERLAKUAN PANAS DAN PENDINGINAN

Sigit, Elin Nuraini, Martoyo
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK

PENGARUH PERUBAHAN MIKROSTRUKTUR DAN KOMPOSISI PADA SIFAT MEKANIK
PADUAN ALUMINIUM PASCA PERLAKUAN PANAS DAN PENDINGINAN. Telah dipelajari
pengaruh perubahan mikrostruktur serta komposisi kimia terhadap sifat mekanik AIMg2 yang
telah dipanaskan pada suhu 85-500 °C kemudian dldinginkan dengan air, paslr atau udara.
Pengamatan mikrostruktur dilakukan dengan mikroskop optik, sedangkan penentuan
komposisi kimia dilakukan dengan AAS. Hasil pengamatan foto mikrostruktur AIMg2 yang
dipanaskan selama 6 jam kemudian didinginkan dalam pasir menunjukkan bahwa pada suhu
relatif rendah (<200 °C) terjadi perubahan mikrostruktur walau masih sedikit, tetapi pada suhu
300 °C sudah terlihat bentuk butir dengan batas yang lebih jelas. Perubahan mikrostruktur ini
ternyata seiring dengan perubahan sifat mekanik yaitu menurunnya kekuatan tarik dan
kekerasan, sedangkan perpanjangannya bertambah. Setelah suhu di atas 300 °C, penurunan
kekuatan tarik relatif tetap, sedangkan kekerasannya naik sedikit. Pada suhu 500 °C, kondisi
butir berlainan dengan yang 300 °C. Pada suhu 500 °C dengan pendinginan air dan udara
memberikan mikrostruktur yang mirip dengan pendinginan dalam pasir. Sementara itu
penentuan komposisi unsur dalam AIMg2 menunjukkan bahwa perlakuan panas dan
pendinginan tersebut memberikan komposisi unsur pemadu yang berbeda dengan keadaan
semula. Hal ini sejalan dengan menurunnya sifat mekanik seperti kekuatan tarik dan kekerasan
AIMg2.

ABSTRACT

INFLUENCES OF MICROSTRUCTURE AND COMPOSITION CHANGES ON
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF ALUMINIUM ALLOY AFTER HEATING AND COOLING
TREATMENT. Influences of microstructure and chemical composition changes on mechanical
characteristics of AIMg2 which were heated at 85-500 °C and cooled with sands, water or air
have been studied. Microstructure observation was carried out using optical microscope, while
chemical composition determination by Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). AIMg2
which has been heated at the relatively low temperature i.e, 200 °C during 6 hours and cooled
using sands showed a small change microstructure, but those will be clearly observed on the
treatment at 300 °C. The microstructure change is in agreement with the change of mechanical
characteristic, i.e., the decreasing of tensile strength and hardness and increasing of
elongation. After the temperature of treatment is higher than 300 °C, the decreasing of the
tensile strength was relatively constant, while the hardness increased. The microstructure of
AIMg2 resulted from the heat treatment at temperature of 500 °C was different with that of 300
°C. Heat treatment at 500 °C following by cooling in the sands, water or air respectively gave
similar microstructure. Those also caused the change of alloying element content which was in
agreement with decreasing of mechanical characteristics.

PENDAHULUAN

Bahan struktur reaktor nuklir
memerlukan berbagai karakteristik yang
harus memenuhi persyaratan seperti sifat
mekanik, fisik, kimia, ketahanan korosi, radiasi
dsb. Bahan struktur yang dipilih adalah yang
memiliki sifat penyerapan neutron termal
rendah misalnya Be, Mg, Al, Zr dan

paduannya. Berilium dipakai sebagai reflektor
dan bahan struktur pada reaktor riset,
sedangkan magnesium digunakan sebagai
kelongsong (cladding) dan bahan struktur
dalam reaktor berpendingin gas atau reaktor
dengan moderator grafit. Aluminium dan
paduannya juga digunakan sebagai bahan
struktur dan kelongsong elemen bakar tipe
pelat pada reaktor riset. Untuk reaktor daya,
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zirkonium dan paduannya yaitu zircaloy-2
dan zircaloy-4 telah digunakan secara luas
sebagai bahan struktur/kelongsong elemen
bakar reaktor jenis LWR dan HWR. Bahan
struktur lain yaitu stainless steel dan paduan
nikel mendominasi pemakaian pada reaktor
pembiak cepat khususnya LMFBR.I1ZI

Sesuai dengan karakteristik yang
diinginkan, Reaktor Serba Guna G.A.
Siwabessy menggunakan paduan aluminium
AIMg2 sebagai bahan kelongsong elemen
bakarnya. Dalam operasi reaktor, untuk
kepentingan perancangan dan keselamatan,
beberapa kondisi yang mempengaruhi unjuk
kerja bahan struktur adalah efek radiasi
(swelling, creep), efek korosi (stress
corrosion cracking, stress fatigue cracking)
serta perubahan-perubahan sifat fisik,
mekanik, panas dll.[ '. Sebagai contoh, efek
radiasi terhadap paduan aluminium yang
diambil dari Material Testing Reactor (MTR)
menunjukkan adanya perubahan sifat
mekanik dan volume tetapi duktilitas
(perpanjangan dan reduksi penampang)
cukup baik selama operasi reaktor berjalan.

Hasil penelitian lain menunjukkan
bahwa perlakuan panas pada bahan
kelongsong AIMg2 memberikan efek terhadap
sifat mekanik yaitu menurunnya kekuatan
tarik dan kekerasan, sedangkan
perpanjangannya bertambah. Hal ini terjadi
pada suhu pemanasan 85-300 °C. Antara
suhu 300-500 °C, berkurangnya kekuatan
tarik kecil, kekerasan sedikit bertambah dan
perpanjangannya menurun.151 Peristiwa ini
cukup menarik dan untuk menerangkannya
perlu diamati adanya perubahan struktur
mikro dan juga komposisi bahan AIMg2
tersebut. Sebagai kelanjutan dari penelitian
tersebut, dalam makalah ini dipelajari
pengaruh perubahan struktur mikro dan
komposisi kimia dari paduan aluminium
sebagai bahan struktur dan pendukung
elemen bakar reaktor riset yaitu AIMg2
terhadap sifat mekanik setelah mengalami
perlakuan panas yang diikuti dengan
pendinginan. Dihipotesakan bahwa terdapat
hubungan antara perubahan mikrostruktur
dan komposisi kimia dengan menurunnya
sifat mekanik AIMg2. Data yang diperoleh
diharapkan dapat memberikan informasi
tentang karakteristik paduan aluminium
khususnya AIMg2 terutama setelah
mengalami perlakuan panas dan berbagai

jenis cara pendinginan. Tujuan penelitian ini
adalah mempelajari pengaruh perubahan
mikrostruktur dan komposisi kimia terhadap
sifat mekanik AIMg2 setelah proses
pemanasan adan pendinginan.

TATA KERJA

Bahan

Cuplikan bahan struktur dan pendukung
reaktor riset adalah AIMg2 yang diperoleh
dari Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor
Riset PEBN. Bahan tersebut dipotong sesuai
ukuran, kemudian dilakukan pembersihan
menggunakan tetrakhloroeten (C2CI4). Untuk
pelarutan bahan digunakan asarn khlorida,
sedangkan untuk keperluan metalografi,
sebagai bahan pengetsa adalah larutan pulton
(campuran HCI 20 ml, HNO3 15 ml, HF 25 ml
dan H2O 2,5ml), untuk pemolesan digunakan
pasta diamond.

Alat

1. Alat pemotong logam
2. Pemanas listrik
3. Mikroskop optik
4. Spektrofotometri Nyala

Varian AA 1475 (AAS)
5. Peralatan gelas

Serapan Atom

Cara Kerja

1. Penyiapan bahan, perlakuan panas dan
pendinginan dilakukan sebagaimana
yang sudah tertulis dalam bab Tata
Kerja pada pustaka 5.

2. Selanjutnya cuplikan tersebut dipotong
sesuai ukuran, dilakukan mounting,
dihaluskan dengan amplas, dipoles
dengan pasta diamond dan dietsa
dengan larutan pulton.

3. Dilakukan pengamatan mikrostruktur
dengan mikroskop optik dan dicetak
dalam bentuk foto.

4. Untuk keperluan analisis kimia, bahan
ditimbang sebanyak 0,5 gram, lalu
dilarutkan dengan asam khlorida pekat
sambil dipanaskan. Setelah larut lalu
diencerkan 50 ml.

5. Dilakukan penentuan unsur pemadu
dalam cuplikan yang sudah diencerkan
dengan menggunakan AAS.
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HASILDAN BAHASAN

A. Pengamatan Mikrostruktur

Mikrostruktur AIMg2 yang belum
mengalami perlakuan panas dapat dilihat
pada Gambar 1. Butir-butir berbentuk agak
memanjang dan masih menampakkan bekas
perolan.

Gambar mikrostruktur AIMg2 yang telah
mengalami perlakuan panas pada suhu 85-
500 °C selama 6 jam kemudian didinginkan
secara tiba-tiba dalam pasir disajikan pada
Gambar 2a-d. Sampai dengan suhu 200 °C,
keadaan butir belum terlihat dengan jelas
(Gambar 2a-b). Perubahan yang dapat
diamati adalah bentuk butir yang berbeda
dari keadaan awalnya. Pada perlakuan panas
300 °C butir-butir sudah nampak terlihat
dengan batas butir yang lebih jelas (Gambar
2c).

Gambar 1. Mikrostruktur AIMg2 sebelum
perlakuan panas, potongan
melintang, pembesaran 200 x.

Jika dihubungkan dengan sifat mekanik,
maka terjadinya perubahan mikrostruktur
dari kondisi awal sampai perlakuan panas
pada 85-300 °C tersebut ternyata kekuatan
tarik dan kekerasan juga mengalami
penurunan, sebaliknya perpanjangannya
bertambah1.51

Pada perlakuan panas 500 °C,
penurunan kekuatan tarik relatif kecil,
sedangkan kekerasannya bertambah sedikit
(sekitar 4 %). Dibandingkan dengan cuplikan
yang dipanaskan di bawah 300 °C, maka
pada 500 °C bahan AIMg2 mengalami kondisi
yang lebih rapuh yaitu pada waktu dipoles,

seperti terlihat pada Gambar 2d di mana
bintik-bintik hitam lebih banyak. Pada kondisi
laju pendinginan lambat tersebut, bentuk
butir menjadi tidak teratur lagi dan batas
butirnya tidak jelas.

Jika media pendingin yang dipakai
adalah air atau udara, maka mikrostruktur
AIMg2 (Gambar 3a-b) mirip dengan jika
pendinginan dengan pasir (Gambar 2d) di
mana butir-butirnya juga tidak nampak jelas.
Hanya pada pendinginan dengan air dan
udara butir-butirnya condong agak bulat. Hal
ini mungkin disebabkan pada laju pendinginan
cepat (dalam air/udara), bahan mengalami
kondisi menuju ke arah yang stabil lebih cepat
dan energi yang diperoleh kecil.

(b

Gambar 2a-b. Mikrostruktur AIMg2 pada
perlakuan panas 85 °C (a),
200°C(b). Waktu 6 jam,
media pendingin pasir,
potongan melintang,
pembesaran 200 x.
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(d)

Gambar 2c-d. Mikrostruktur AIMg2 pada
perlakuan panas 300 °C (c),
500°C (d) Waktu 6 jam, media
pendingin pasir, Potongan
melintang, pembesaran 200 x.

(b)

Gambar 3a-b. Mikrostruktur A!Mg2 pada
perlakuan panas 500 °C,
waktu 6 jam, potongan
melintang, pembesaran 200x.
Media pendingin : (a) Udara;
(b) Air.

B. Penentuan komposisi kimia

1. Kondisi awal

Hasil analisis unsur dengan
menggunakan AAS untuk AIMg2 yang belum
mengalami perlakuan panas dapat dilihat pada
Tabel 1. Bahan AIMg2 ini mengandung
unsur pemadu Mg sebesar 2,08 % seperti
spesifikasi AIMg2 yang mengandung Mg
sebesar 1,7-2,4 %. Unsur dominan lain yang
terdeteksi adalah Fe, Mn, Zn dan Cu,
sedangkan Cr tidak terdeteksi.

Tabel 1. Komposisi AIMg2 sebelum perlakuan
panas

Unsur
Al
Mg
Fe
Cr
Mn
Zn
Cu

Komposisi %
97,7161

2,08
0,14

-
0,044

0,0152
0,0047

2. Pengaruh perlakuan panas

Perlakuan panas pada suhu 85-500 °C
kemudian didinginkan dalam pasir
memberikan komposisi seperti diperlihatkan
pada Tabel 2 dan Gambar 4-6. Unsur
pemadu Mg yang titik leburnya relatif rendah
(649 °C) mengalami penurunan yang lebih
besar besar dibandingkan dengan yang lain
yaitu dari kondisi awal 2,08 % menjadi 1,54 %
(Gambar 4). Jika pendinginannya dilakukan
dengan air atau udara maka kadar akhir
masing-masing adalah 1,56 % dan 1,59 %.
Untuk Zn, dengan titik lebur juga rendah,
mengalami penurunan kadar yang tidak terlalu
besar, demikian juga kadar Cu. Pada
Gambar 6 juga nampak terjadinya perubahan
kadar Fe dan Mn, namun relatif kecil.

Tabel 2. Komposisi AIMg2 setelah
perlakuan panas 6 jam lalu didinginkan dalam
pasir.

Suhu,

°C
85
200
300
500

Mg
1,90
1,55
1,58
1,54

Komposisi
Fe

0,14
0,12
0,12
0,12

Mn
0,039
0,036
0,04
0,027

, %
Zn

0,0103
0,0091
0,01
0,011

Cu
0,0042
0,0037
0,0036
0,0035
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Gambar 4. Kurva komposisi Mg setelah
perlakuan panas selama 6 jam,
pendinginan dalam pasir.
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Gambar 5. Kurva komposisi Zn dan Cu
setelah perlakuan panas selama 6
jam, pendinginan dalam pasir.
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Gambar 6. Kurva komposisi Fe dan Mn
setelah perlakuan panas
selama 6 jam, pendinginan
dalam pasir.

Perubahan kadar Mg sebagai unsur
pemadu utama AIMg2 dan unsur minor
iainnya tersebut di atas, diduga yang
menyebabkan penurunan sifat mekanik
sebagaimana telah dipublikasikan dalam
pustaka 5. Perubahan sifat mekanik tersebut
adalah penurunan sifat kekuatan tarik dan
kekerasan serta perpanjangan bertambah
yaitu pada perlakuan panas 85-300°c!5i

Antara 300-500 °C sifat mekanik tidak
banyak mengalami perubahan sejalan dengan
komposisi Mg yang penurunannya tidak
terlalu besar dan beberapa unsur lain yaitu
Fe, Zn dan Cu yang kadarnya relatif tetap.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
sbb.:

1. Pengamatan mikrostruktur pada
cuplikan AIMg2 yang mengalami
perlakuan panas selama 6 jam pada
suhu < 200 °C lalu didinginkan dalam
pasir terjadi sedikit perubahan struktur
mikro dan pada suhu 300 °C sudah
terlihat butir-butir dengan batas butir
yang lebih jelas. Pada suhu 500 °C
bentuk butir menjadi tidak teratur, dan
bila digunakan pendingin air dan udara
bentuk butir condong kebulat-bulatan.
Keadaan tersebut menyebabkan
perubahan sifat mekanik paduan
aluminium.

2. Pemanasan pada suhu 85-500 °C
selama 6 jam yang dilanjutkan dengan
pendinginan dalam pasir, air atau udara
menunjukkan bahwa magnesium
sebagai unsur pemadu utama
mengalami penurunan masing-masing
dari kadar awal 2,08 % menjadi 1,54 %,
1,56% dan 1,59%.

3. Seiring dengan penurunan kadar Mg,
perubahan yang terjadi atas sifat
mekanik pada pemanasan sampai 300
°C yaitu kekuatan tarik dan kekerasan
AIMg2 menurun, perpanjangan
bertambah. Antara 300-500 °C
perubahan sifat mekanik kecil sejalan
dengan penurunan kadar Mg yang relatif
rendah, sedangkan untuk Fe, Zn dan
Cu relatif tetap.
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TANYA JAWAB

1. Dwi Biyantoro
• Mengapa pada suhu 85-300 °C

perpanjangannya lebih besar, sedangkan
pada suhu 300-500°C menurun?

• Berapa batas pengotor (Fe, Cu, Mn,...)
yang diijinkan dalam AIMg2 sebagai
bahan struktur?

• Apakah dilakukan pemeriksaan sifat
neutroniknya setelah dilakukan
pemanasan?

Sigit
• Dilihat dari mikrostruktur, pada suhu

tersebut terjadi perubahan di mana pada
suhu 300 °C butir terlihat lebih jelas,
sedangkan pada suhu 500 °C butir
tampak lebih besar dengan bentuk
cenderung kebulat-bulatan. Dari sisi
komposisi, terlihat sedikit penurunan
kadar unsur pemadu apabila suhu
dinaikkan. Kedua hal tersebut diduga yang

menyebabkan perubahan perpanjangan
atau sifat mekanik yang lain.

• Komposisi pengotor AIMg2 sebagai bahan
struktur (% berat) yaitu :
Si < 0,3 Mn<0,12
Cr < 0,3 Zn < 0,050
Ti < 0,1 Cu< 0,0050
Fe<0,2 B < 0,0003

• Setelah pemanasan, tidak dilakukan
pemeriksaan sifat neutroniknya.

2. Harini Sosiati
• Apa keistimewaan pasir, sehingga

digunakan sebagai media pendingin?
• Apa yang dapat disimpulkan dari variasi

ke tiga media pendingin tersebut dan
korelasinya terhadap aplikasi paduan ini
pada EBRR.

Sigit
• Pasir yang dipakai sebagai media

pendingin dimaksudkan untuk
pembanding dengan media lain yaitu air
dan udara. Penggunaan media pendingin
yang berbeda-beda tersebut adalah untuk
mengetahui pengaruh laju pendinginan
yang berlainan.

• Pengaruh media pendingin pada
perlakuan panas tampak pada perubahan
yang terjadi pada sifat mekanik seperti
kekuatan tarik, perpanjangan dan
kekerasan terutama pada suhu tinggi
(>300 °C). Dengan memperoleh data
percobaan tersebut di atas maka dapat
diketahui karakteristik AIMg2 sebagai
bahan struktur/kelongsong EBRR pada
berbagai kondisi.

3. Harmin M.
• Mengapa komposisi setelah pemanasan

dan pendinginan dengan pasir, untuk Mg
penurunan lebih besar dari yang lain?
Hilangnya Mg kemana, apakah menguap
atau terikat oleh silika dalam pasir
tersebut?

Sigit
• Beberapa kemungkinan sebab-sebab

terjadinya penurunan kadar Mg :
- terbentuknya MgO dan AI2O3 yang
bersenyawa dengan silikon dalam pasir
dapat menyebabkan terjadinya titik
eutektik

- MgO bereaksi dengan media pendingin
air, pasir atau udara yang terjadi pada
saat pendinginan
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- kemungkinan kesalahan analisis

4. Susilaningtyas
• Faktor apa yang menyebabkan

perbedaan kadar Mg dengan adanya
jenis pendingin air, pasir dan udara?

Sigit
• Faktor-faktor yang menyebabkan adalah

adanya laju pendinginan yang berbeda
antara air, pasir dan udara.

S. Masrukan
• Apakah perlakuan panas dapat merubah

komposisi kimia? Apakah bukan karena
kesalahan analisis (penggunaan alat
AAS)?

Sigit
• Tergantung dari suhu yang digunakan

dan bahan yang dilakupanaskan,
• Kemungkinan penggunaan AAS tidak

memberikan hasil yang akurat dapat
saja terjadi.
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