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ABSTRAK

KARAKTERISASI AIMgSi SEBAGAl BAHAN STRUKTUR REAKTOR RISET. Telah dipelajari
karakterisasi bahan struktur reaktor riset khususnya AIMgSi. Bahan struktur tersebut dipanaskan
pada suhu 85 - 500 °C di dalam tungku selama waktu 3 - 1 2 jam. Setelah proses pemanasan
selesai, bahan didinginkan dalam media pendingin yang berbeda-beda yaitu pencelupan cepat ke
dalam air, pendinginan dalam udara dan pendinginan dalam pasir. Bahan kemudian diuji
kekerasan, densitas dan mikrostruktur. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemanasan sampai
300 °C untuk ke tiga proses pendinginan di atas menyebabkan penurunan kekerasan dari
76,2 kg/mm2 menjadi masing-masing 34,4 kg/mm2, 34 kg/mm2 dan 33,7 kg/mm2, untuk lama
pemanasan 3 jam, untuk 6 jam masing-masing 32,9 kg/mnr, 32,5 kg/mm dan 31,8 kg/mm2, dan
untuk 12 jam masing-masing 34,4 kg/mm2, 33,1 kg/mm2 dan 31,1 kg/mm2. Struktur mikro AIMgSi
mengalami perubahan karena pemanasan. Pada pemanasan dari 85 °C sampai 300 °C bentuk
butirnya semakin besar yaitu dari 0,225 mm menjadi 0,24 mm, sedangkan pada 500 °C ukuran
butir lebih kecil yaitu 0,18 mm. Hasil pengukuran densitas AIMgSi yang mengalami berbagai
proses perlakuan tidak memberikan perubahan yang berarti.

ABSTRACT

CHARACTERIZATION OF AIMgSi AS STRUCTURE MATERIAL OF RESEARCH REACTOR.
Characterization of mechanical characteristic especially hardness, density and microstructure of
aluminium alloy, AIMgSi, after heating process at the temperature of 85 - 500 °C and heating
time between 3 -12 hours following by three cooling processes of different cooling rate i.e. : water
quenching, cooling in air or in sands has been carried out. The hardness, density and
microstrurture than were determined. The experiments showed that the heating up to 300 °C for
the three cooling process caused the decreasing a/ AIMgSi hardness from 76.2 kg/mm2 to
34.4 kg/mm2, 34 kg/mm2 dan 33.7 kg/mm2 respectively for 3 hours heating, to 32.9 kg/mm2,
32.5 kg/mm2 dan 31.8 kg/mm2 respectively for 6 hours hetaing and to 34.4 kg/mm2, 33.1 kg/mm
dan 31.1 kg/mm2 respectively for 12 hours heating. The heating caused also the change of
AIMgSi of microstructure. At the heating of 85 °C to 300 °C the grains coarsed from 0.225 mm to
0.24 mm, while at 500 °C the grains size were 0.18 mm. Heat treatment and cooling process
which were carried out gave no significant change of AIMgSi density.

PENDAHULUAN

Aluminium adalah logam yang lunak,
mudah didapat dan murah, namun memiliki
sifat-sifat yang menguntungkan seperti
kekuatan mekanik memadai, konduktivitas
tinggi, tahan terhadap korosi dan mudah
difabrikasi. Di bidang nuklir, aluminium dan
paduannya digunakan sebagai bahan
struktur/kelongsong pada pelat elemen bakar
reaktor riser'2'. RSG-GAS menggunakan
paduan AIMg2 dan AIMgSi sebagai bahan
struktur reaktornya. Kelongsong berfungsi
untuk membungkus bahan bakar dispersi
U3O8 agar tidak bersentuhan langsung
dengan pendingin reaktor. Selain itu juga
untuk mengungkung gas hasil fisi supaya
tidak keluar ke lingkungan.

Aluminium yang dipadu dengan unsur
lain akan menambah kekuatan dan
memperbaiki sifat mekaniknya'2'3'. Unsur
pemadu Mg dalam paduan aluminium
berfungsi untuk menaikkan daya ketahanan
korosi pada saat logam mengalami
pemanasan serta memperbaiki
kekerasannya. Unsur pemadu Si berfungsi
agar logam paduan mempunyai koefisien
muai panas yang rendah dan untuk
menghindari kegetasan panas'4'. Kekuatan
mekanik, fisik dan kekerasan sangat
dipengaruhi suhu. Pada kondisi suhu yang
makin tinggi dan waktu yang lama, kekuatan
tarik akan menurun, sedangkan keuletannya
meningkat'5'. Unsur-unsur lain yang biasa
dipadukan dengan aluminium untuk
memperbaiki karakteristiknya adalah Zn, Cu
dan Mn[6i. Aluminium dalam keadaan murni
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mempunyai kekuatan yang lebih rendah
dibandingkan dengan paduannya. Semakin
tinggi tingkat kemurnian akan menyebabkan
kekuatan menurun. Demikian juga diameter
butir sangat berpengaruh pada paduan
aluminium, yaitu makin halus butir kekerasan
dan kekuatan meningkat[7).

Fenomena perubahan struktur mikro
paduan aluminium pada umumnya
mempengaruhi karakteristik mekaniknya .
Ukuran butir yang relatif besar, terdiri dari
senyawa intermetalik berukuran 0,5-10 jam,
misalnya a-AI(Fe,Mn)Si, (Mn,Fe)AI6l

AI7Cu2Fe dan FeAI3 yang tidak larut serta
CuAI2, Mg2Si dan AI2CuMg yang larut sedikit.
Partikel-partikel yang lebih halus
mengandung unsur-unsur logam transisi Cu
dan Mn atau Zr sebagai contoh AI20Cu2Mn3,
AI12Mg2Cr dan ZrAI3. Adanya butiran sangat
halus tersebut menyebabkan terhalanginya
rekristalisasi dan pertumbuhan butir dalam
paduan aluminium. Selain itu endapan halus
yang terbentuk selama proses pengerasan
sepuh (age hardening) dapat memberikan
efek kekuatan yang bertambah besar151. Pada
paduan aluminium yang dapat
dilakupanaskan (heat treatable alloy)
endapan-endapan halus yang terdispersi
secara merata dapat menaikkan kekuatan
tarik dan luluh'71, sedangkan paduan yang
tidak dapat dilakupanaskan (non heat
treatable alloy) efek peningkatan kekuatan
diperoleh berdasarkan dislokasi yang
terbentuk pada waktu proses pengerjaan
dingin berlangsung.

Proses perlakuan panas dari suatu
logam paduan mempunyai tujuan guna
memperoleh sifat-sifat logam sesuai dengan
yang dikehendaki misalnya ketangguhan,
ketahanan korosi, struktur mikro dan sifat
mekanik

Di dalam reaktor, bahan struktur
mengalami berbagai perubahan kondisi
seperti panas, fluktuasi neutron, suhu dan
media air dalam kurun waktu yang lama18'9'.
Berbagai perubahan kondisi tersebut
kemungkinan dapat mempengaruhi karak-
teristik paduan aluminium. Sehubungan
dengan itu perlu dipelajari karakteristik
paduan aluminium khususnya AIMgSi yang
digunakan sebagai bahan struktur elemen
bakar RSG-GAS sehubungan dengan unjuk
kerjanya di dalam reaktor. Secara teoritis
AIMgSi yang mengalami pemanasan dan
pendinginan akan berubah karakteristiknya

khususnya sifat mekanik (kekerasan),
densitas dan mikrostruktur. Dalam penelitian
ini pemanasan dilakukan pada suhu 85 -
500 °C, walaupun kenyataannya di dalam
reaktor suhunya tidak sampai setinggi itu,
namun untuk mencari informasi dan
memperoleh data lebih banyak maka perlu
dilakukan percobaan-percobaan lebih
lengkap. Setelah pemanasan dilakukan
pendinginan dalam air, udara dan pasir
dengan maksud untuk memperoleh informasi
pengaruh laju pendinginan yang berbeda-
beda terhadap karakteristik AIMgSi.

TATA KERJA

Bahan

Bahan yang dipakai adalah AIMgSi yang
merupakan sisa pembuatan elemen bakar
reaktor riset di IPEBRR PEBN. Bahan lain
adalah tetrakhloroeten - (C2CI4) yang
digunakan untuk pembersihan dari kotoran
berupa lemak dan minyak, sedangkan untuk
keperluan metalografi dipakai amplas, pasta
diamond, epoksi-resin, bahan etsa yaitu
larutan pulton berupa campuran HCI, HNO3,
HF dan H2O masing-masing 20; 15; dan
2,5 ml ditambah dengan HNO3 25 ml dan
Cr2O3 konsentrasi 0,3 g/ml sebanyak 40 ml.
Air, pasir dan udara digunakan sebagai
media pendingin.

Alat

Peralatan yang digunakan adalah
tungku pemanas sampai 1350°C yang
dilengkapi dengan pengatur suhu dan waktu.
Alat ini digunakan untuk proses perlakuan
panas cuplikan AIMgSi. Untuk memperoleh
cuplikan dengan ukuran tertentu digunakan
alat potong logam Accutom. Mikroskop optik
digunakan untuk mengamati struktur mikro
AIMgSi setelah mengalami perlakuan-
perlakuan. Alat uji kekerasan dipakai untuk
menentukan kekerasan, sedangkan
piknometer dan timbangan analitis untuk
mengukur densitas.

Cara Kerja

Pada mulanya bahan dipotong,
dibersihkan dari kotoran, dicuci lalu dikenai
proses degreasing dengan C2CI4. Proses
perlakuan panas dilaksanakan di dalam
tungku pada suhu yang bervariasi dari
85-500 °C dan waktu 3-12 jam. Setelah
dilakukan pemanasan cuplikan langsung
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didinginkan dalam media air, pasir atau
udara. Sebagian dari cuplikan diuji kekerasan
dan densitasnya, sedangkan yang lain
digunakan untuk pengamatan struktur mikro.
Pengujian kekerasan dilakukan dengan
metoda Brinell dengan 8 titik pengamatan,
kemudian hasilnya dirata-rata. Penentuan
densitas tiap cuplikan dilakukan 5 kali,
hasilnya kemudian dirata-rata. Pengukuran
densitas ini dikerjakan dengan menggunakan
piknometer.

Penyiapan cuplikan untuk pengamatan
struktur mikro dilakukan secara teknik uji
metalografi yaitu mounting dengan
menggunakan epoksi-resin, penghalusan
permukaan dengan amplas dari berbagai
ukuran (grade) yaitu 500, 800, 1000, 1500
dan 2000 serta pengetsaan dengan
menggunakan larutan pulton. Pengamatan
struktur mikro dilakukan dengan mikroskop
optik, kemudian dibuat foto hasil metalografi.
Foto hasil metalografi ini diamati serta
dievaluasi mikrostruktur dan ukuran butirnya.

HASIL DAN BAHASAN

a. Kekerasan dan struktur mikro

Sifat mekanik merupakan salah satu
karakteristik penting dari suatu logam
paduan. Sifat tersebut dapat mengalami
perubahan karena adanya pengaruh dari luar
seperti perlakuan panas yang diteruskan
dengan proses pendinginan khususnya untuk
bahan kelongsong elemen bakar. Adanya
proses perlakuan panas tersebut dapat
mengakibatkan perubahan kekuatan tarik,
perpanjangan dan kekerasan dari AIMg2|101.

Salah satu sifat mekanik yang penting
adalah kekerasan yang merupakan ukuran
ketahanan terhadap deformasi plastik.
Pengaruh parameter proses yaitu suhu dari
85 - 500 °C dan waktu pemanasan antara 3 -
12 jam terhadap kekerasan AIMgSi dapat
dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1a-c.

Tabel 1. Kekerasan AIMgSi setelah proses pemanasan dan pendinginan dengan
parameter waktu. (Kekerasan AIMgSi sebelum perlakuan 76,2 kg/mm2).

Waktu
pemanasan,

jam

3

6

12

Jenis
pendingin

Air
Udara
Pasir
Air
Udara
Pasir
Air
Udara
Pasir

Suhu pemanasan, °C

85
63,8
63

61,8
66,8
65,9
62
67

65,6
64

200
63

62,1
60,1
58,7
56,4
56,1
60,5
60,5
57,5

300
34,4
34

33,7
32,9
32,5
31,8
34,4
33,1
31,1

400

37,7
37,6

500
68,8
64,9
62,5
51,9
53

50,1
56,8
53,4
50,5

Sebelum mengalami perlakuan panas,
AIMgSi mempunyai kekerasan sebesar
76,2 kg/mm2. Bahan AIMgSi yang digunakan
adalah AIMgSi sisa pembuatan elemen bakar
RSG-GAS yang mengalami perolan 44 %.
Setelah pemanasan pada suhu 85 - 300 °C
terjadi penurunan kekerasan baik
pendinginan dilakukan dengan air, udara
maupun pasir yang mencapai harga masing-
masing 34 4 kg/mm2, 34 kg/mm2 dan
33,7 kg/mm untuk lama pemanasan 3 jam.
Kekerasan spesimen yang diperoleh dengan
pendinginan air lebih besar bila digunakan
media pendingin pasir maupun udara. Pada
pendinginan dengan air berarti bahan

mengalami pendinginan sangat cepat
sehingga butir-butir tidak sempat mengalami
keadaan pemulihan. Pada pendingin dengan
pasir atau udara bahan mengalami
pendinginan perlahan-lahan sehingga butir-
butir sempat mengalami pemulihan sehingga
kekerasannya lebih rendah dibandingkan
pada pendinginan dengan air.

Berdasarkan pengamatan grafik terlihat
tidak adanya perbedaan yang berarti dari
pengaruh media pendingin terhadap
kekerasan. Penurunan kekerasan serupa
terjadi pula pada pemanasan paduan
aluminium yang digunakan sebagai bahan
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struktur reaktor riset RSG-GAS yaitu pipa
primer, bahan tangki dan kelongsong151.

Jika dilihat struktur mikronya yang
ditunjukkan pada Gambar 2, cuplikan belum
mengalami perlakuan panas, tampak butir-
butir dengan batas butir cukup jelas. Setelah
pemanasan selama 3 jam pada suhu 85 °C
(Gambar 3a) dan 300 °C (Gambar 3b)
dengan pendinginan dalam udara
menunjukkan adanya perubahan struktur
mikro AIMgSi di mana diameter butirnya
tampak lebih besar namun akibatnya
ketahanan deformasinya rendah sehingga
kekerasannya lebih kecil (Tabel 2). Hal ini
mungkin disebabkan energi panas yang
diperoieh bahan dapat menyebabkan
terjadinya beberapa proses terutama
pembesaran butir. Jika dibandingkan dengan
struktur mikro paduan aluminium lain yaitu
AIMg2, maka butiran-butiran AIMgSi lebih
besar.

Apabila suhu pemanasan dinaikkan dari
300 °C sampai 500 °C, maka kekerasan
mengalami kenaikan seperti tampak pada
Tabel 1 dan Gambar 1a-c. Jika dilihat pada
struktur mikronya tampak butir-butir dengan
ukuran lebih kecil (Gambar 3c) yang
kemungkinan hal ini terjadi karena adanya
proses rekristalisasi. Secara teoritis
rekristalisasi terjadi pada atau di atas suhu
Tr = (0,4-0,5)xT,eIeh ( T dalam K). Pada
penelitian ini, rekristalisasi terjadi di atas
suhu tersebut. Hal ini mungkin disebabkan
bahan mengandung impuritas dan telah
mengalami perlakuan lain pada saat
pembuatan elemen bakar.

Pengaruh waktu (lama) pemanasan
terhadap kekerasan AIMgSi pada berbagai
suhu pemanasan dapat dilihat pada
Gambar 4a-c.

Dalam media pendingin udara, air,
maupun pasir akan memberikan bentuk
kurva yang mirip satu dengan lainnya. Pada
suhu 85 - 300 °C, ternyata lama pemanasan
sampai 3 jam menyebabkan penurunan
kekerasan. Hal ini terjadi karena selama
waktu tersebut bahan menerima energi
panas yang dapat mengakibatkan perubahan
karakteristik mekanik seperti kekerasan.
Pada pemanasan lebih dari 3 jam, penurunan
kekerasan relatif kecil karena energi yang
diperlukan untuk perubahan tersebut sudah
tercukupi selama 3 jam. Pada pemanasan
dengan suhu 500 °C dan lama pemanasan

6 jam maka kekerasan spesimen relatif
konstan.

0 100 200 300 400 500 S00

Suhu, °C

100 200 300 400 500

Suhu, °C

<<=)

100 200 300 400 500

Suhu, oC

Gambar 1a-c. Pengaruh suhu pemanasan
terhadap kekerasan AIMgSi
pada pendinginan air, udara,
pasir dengan waktu
pemanasan : (a) 3 jam,
(b)6jam, (c) 12 jam.

Tabel 2. Diameter butir AIMgSi pada
berbagai perlakuan

Suhu pemanasan, °C

85

300

500

Tanpa perlakuan

Diameter butir, mm

0,225

0,24

0,18

0,15
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Gambar 2. Struktur mikro AIMgSi sebelum mengalami perlakuan panas, pembesaran 50 x.

Gambar 3a. Struktur mikro AIMgSi setelah perlakuan panas 3 jam pada suhu 85°C, pendinginan di
dalam udara, pembesaran 50 x
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Gambar 3b. Struktur mikro AIMgSi setelah perlakuan panas 3 jam pada suhu 300 °C,
pendinginan di dalam udara, pembesaran 50 x.

Gambar 3c. Struktur mikro AIMgSi setelah perlakuan panas 3 jam pada suhu 500 °C,
pendinginan di dalam udara, pembesaran 50 x.
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Gambar 4a-c. Pengaruh waktu pemanasan
terhadap kekerasan AIMgSi
pada berbagai suhu, jenis
pendingin (a) air, (b) udara,
(c) pasir.

b. Densitas

Hasil pengukuran densitas AIMgSi yang
mengalami pemanasan dari 85 - 500 °C
ditunjukkan pada Tabel 3 serta Gambar 5
dan 6. Dibandingkan dengan bahan yang
belum mengalami perlakuan, perubahan

densitas karena pemanasan pada sufiu yang
berlainan dan pendinginan yang berbeda
tidak terlalu besar. Demikian juga jika waktu
pemanasan diperpanjang, densitas tidak
berubah banyak.

Gambaran struktur mikro dari AIMgSi
setelah mengalami pemanasan pada suhu
85 °C selama 3 jam lalu didinginkan di dalam
udara dapat dilihat pada Gambar 3a,
sedangkan pemanasan selama 6 jam dan
12 jam masing-masing pada Gambar 7a dan
7b. Sebagai perbandingan, pada Gambar 8a
dan 8b ditampilkan struktur mikro AIMgSi
setelah pemanasan 6 jam pada 85 °C
dengan media pendingin masing-masing air
dan pasir. Pada suhu relatif rendah ini,
walaupun waktu pemanasan diperlama
bahkan sampai 12 jam, struktur mikro tidak
mengalami perubahan yang cukup berarti.
Hal ini mungkin disebabkan pada suhu relatif
rendah, tenaga yang diperlukan untuk
menyebabkan suatu perubahan struktur
mikro belum cukup besar, sehingga
walaupun waktu pemanasan diperpanjang
belum menampakkan perubahan yang jelas.

Tabel 3. Densitas AIMgSi setelah perlakuan
panas dan pendinginan
(p awal = 2,8 g/cm3)

Waktu
pema-
nasan,

jam
3

6

12

Jenis
Pendi-
ngin

Udara

Air
Udara
Pasir

Udara

Suhu pemanasan, °C

85

2,778

2,791
2,73
2,787

2,723

300

2,771
2,776
2,751

500

2,721
2,728
2,725
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s

100 200 300 400 500

Suhu, °C

600

Gambar 5. Pengaruh suhu terhadap densitas AIMgSi pada pemanasan 6 jam untuk jenis
pendinginan dengan air, udara dan pasir.

IB

5
V)
c
01

Q

Waktu, jam

Gambar 6. Pengaruh waktu terhadap densitas AIMgSi, suhu pemanasan 85 °C pada pendinginan
dengan udara.
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(a)

(b)

fcv

Gambar 7a-b. Struktur mikro AIMgSi pada pemanasan 85 °C selama : (a). 6 jam; (b) 12 jam,
pada pendinginan dengan udara, pembesaran 50 x.
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(a)

(b)

Gambar 8a-b. Struktur mikro AIMgSi pada pemanasan 85 °C selama 6 jam; media pendingin
a) air, b) pasir, pembesaran 50 x.
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SIMPULAN

1. Makin tinggi suhu pemanasan, kekerasan
AIMgSi mengalami penurunan. Sampai
dengan suhu 300 °C, kekerasan AIMgSi
menurun dari keadaan awal 76,2 kg/mm2

baik pendinginan dilakukan dengan air,
udara maupun pasir yang mencapai harga
masing-masing 34,4 kg/mm2, 34 kg/mm2

dan 33,7 kg/mm2 untuk lama pemanasan
3 jam, untuk 6 jam masing-masing
32,9 kg/mm2, 32,5 kg/mm2 dan
31,8 kg/mm2, dan untuk 12 jam masing-
masing 34,4 kg/mm2, 33,1 kg/mm2 dan
31,1 kg/mm2.

2. Perlakuan panas pada suhu 85 °C, 200 °C
dan 300 °C selama 3 jam mengakibatkan
penurunan kekerasan yang cukup besar
dan setelah itu relatif tetap.

3. Perlakuan panas terhadap AIMgSi
menyebabkan perubahan struktur mikro
AIMgSi. Pemanasan dari 85 °C sampai
300 °C bentuk butirnya semakin besar
yaitu dari 0,225 mm menjadi 0,24 mm,
sedangkan pada 500 °C ukuran butir lebih
kecil yaitu 0,18 mm.

4. Suhu dan waktu pemanasan tidak
memberikan perubahan yang besar
terhadap densitas AIMgSi.
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TANYA JAWAB

Didin S. Winatapura
• Apa pengaruh pendinginan di dalam air,

udara dan pasir terhadap sampel AIMgSi
yang diamati

Sigit
• Pendinginan dengan air, udara dan pasir

dimaksudkan untuk mengetahui
pengaruh laju pendinginan yaitu cepat,
lambat dan intermediate. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa pengaruh laju
pendinginan terhadap kekerasan AIMgSi
tidak nampak.

Amil Mardha
• Apakah ada pengaruh pada teras reaktor

dengan diameter butir yang diperoleh
dari hasil penelitian ini ?

• Berapa batas nilai keselamatan pada
diameter butir dan nilai kekerasan ?

Sigit
Pada pemakaian di dalam reaktor, bahan
struktur mengalami berbagai kondisi
seperti perubahan panas, fluks neutron,
dan sebagainya. Berdasarkan karakteri-
sasi yang dilakukan menunjukkan bahwa
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perlakuan panas dapat menyebabkan
perubahan sifat mekanik dan ukuran
butir sehingga berpengaruh terhadap
bahan struktur (AIMgSi) tersebut.

• Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui karakteristik AIMgSi. Pada
pemakaian di dalam reaktor, bahan
tersebut cukup handal. Data sebelum
perlakuan yaitu d = 0,15 mm dan
kekerasan 76,2 kg/mm2 cukup aman.

Mochamad Rochili
• Kekerasan yang diperoleh menggunakan

satuan kg/mm , kenapa tidak menggu-
nakan satuan kekerasan seperti Vickers
atau Brinnel agar tidak rancu dengan
kekuatan tarik ?

• Berapa persen silika dalam media pasir
yang digunakan dalam penelitian ini ?

Sigit
• Kekerasan dapat dinyatakan dengan

BHV (Brinnel Hardness Number).
Kekerasan juga dapat dinyatakan dalam
satuan kg/mm2.

• Persentase silika dalam pasir tidak
dianalisis.

Bambang Herutomo
• Data uji mekanik seperti kekuatan tarik

atau kekuatan luluh sebaiknya
dilengkapi.

• Mengapa kekerasan sampel pada
pemanasan 6 jam lebin rendah
dibandingkan dengan kekerasan sampel
pada pemanasan 3 jam dan 12 jam ?

Sigit
• Data uji mekanik AIMgSi seperti kekuatan

tarik belum dilakukan.
• Pada pemanasan sampel sampai

dengan 6 jam, bahan menerima energi
panas yang dapat menurunkan sifat
kekerasan, setelah itu naik atau lebih
besar sedikit. Hal ini mungkin disebabkan
adanya perubahan ukuran butir.

Suwardi
• Istilah efek pemanasan sebaiknya akan

lebih tepat dengan perlakuan panas.
• Proses apa yang mempengaruhi

perubahan diameter butir dan terjadi
pada temperatur berapa ?

Sigit
Saran diterima.
Pada pemanasan sampai 300°C
diameter butir naik karena ketahanan
deformasinya rendah akibat adanya
perlakuan panas. Pada temperatur lebih
tinggi dari 300°C, diameter butir turun
kemungkinan disebabkan proses rekris-
talisasi yang dimulai setelah temperatur
300°C.
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