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ABSTRAK

TEKSTUR DARI ZIRCALOY-4 SETELAH PROSES PENDINGINAN CEPAT FASA-p, ROL
DINGIN DAN REKRISTALISASI. Tekstur kristalografis plat zircaloy-4 berbeda-beda tergantung
pada proses pengerjaan dan perlakuan panas yang diberikan. Untuk mengetahui perubahan
tekstur zircaloy-4 tersebut, maka dilakukan proses pelarutan padat fasa-p yang diikuti
pendinginan cepat dalam air. Kemudian di rol dingin secara bertahap sampai dengan derajad
deformasi s = 1,62. Spesimen hasil rol dingin direkristalisasi pada suhu 750°C selama 2 jam.
Hasil pedinginan cepat fasa-p memberikan orientasi yang menyebar dan berbeda-beda
sedangkan orientasi yang paling utama adalah (0001)[1010] dan (0001)[1120]. Hasil rol dingin
dengan e = 1,39 dan s = 1,62 menghasillkan tekstur deformasi dan orientasi utama pada bidang
basal (0001 )[1010] dengan kemiringan ±38° . Namun, hasil rekristalisasi pada 750°C selama
2 jam, memberikan tekstur anil dengan orientasi bidang basal pada arah yang berbeda
(0001)[1120]. Jadi proses rekristalisasi zircaloy-4 tidak dapat menghilangkan tekstur
deformasinya, tetapi hanya mengubah orientasi kristalografisnya.

ABSTRACT

TEXTURE OF ZIRCALOY-4 RESULT OF fi-QUENCHING, COLD ROLLING AND RECRYS-
TALIZATION. Differences of crystallographic textures of zircaloy-4 plate depends on cold wonting
and heat treatment. To determine the change of zircaloy-4 textures, the solid solution treatment
process at /? phase which was followed by quenching on water was employed for this sample.
The next step was cold rolling until deformation s = 1,62. The spesimens were recrystalized at
750°C, for 2 hours. The result of p-quench gave a spread and different orientations and the main
orientation occurred at (0001)[1010J and (0001)[1120J. Result of cold rolling with s = 1,39 and
s = 1,62 is the deformation texture at the main orientation of (0001 )[1010] with the angle of
inclination was around 38f. However, the result of Recrystalization process on 750°C for 2 hours
gave anealing textures with orientations of (0001 )[1120]. It means that the recrystalization
process of zircaloy-4 plate can not remove the deformation textures, but can change the
crystallographyc orientation.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung kebijak-
sanaan nasional dalam industri nuklir
menghadapi abad ke 21, maka salah satu
sasaran program BATAN adalah penguasaan
dan pengembangan teknologi daur bahan
bakar nuklir. Kegiatan penelitian dan
pengembangan teknologi elemen bakar nuklir
untuk reaktor daya, termasuk bahan struktur
terkait terutama paduan yang berbasis
zirkonium sudah dibina cukup lama oleh
BATAN khususnya PEBN.

Seiring dengan kegiatan litbangtek
bahan bakar nuklir untuk reaktor daya, maka
tidak tertutup kemungkinan untuk diadakan
perubahan spesifikasi zircaloy-4 yang sudah
ada. Perubahan tersebut kemungkinan
dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan

mekanik dan ketahanan korosinya.
Perubahan spesifikasi tentu saja akan diikuti
dengan perubahan rangkaian proses
produksi zircaloy-4 yang sudah ada.
Rangkaian produksi yang baru tersebut
kemungkinan terdiri dari proses pelarutan
padat dan pendinginan cepat fasa-p yang
diikuti deformasi dingin dan anil.

Banyak pustaka yang membahas
tentang pengaruh proses pendinginan cepat
fasa-p, deformasi dingin dan anil terhadap
ketahanan korosi dan kekuatan mekanik
zircaloy-4 yang dikaitkan dengan morfologi
struktur mikronya. Namun penelitian tentang
ada atau tidak adanya perubahan tekstur
zircaloy-4 akibat proses tersebut belum ada,
padahal tekstur logam sangat berpengaruh
terhadap sifat mekaniknya.
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Tekstur adalah terorientasinya
sekumpulan butir pada logam polikristal ke
arah tertentu {prefered orientation). Untuk
logam yang mempunyai butir terorientasi
akan memiliki sifat tidak sama ke segala
arah atau anisotropi.

Terbentuknya sifat anisotropi pada
logam tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu
penyeratan mekanik {mechanical fibering)
dan tekstur kristalografis {crystallographic
texture). Penyeratan mekanik timbul akibat
terarahnya inklusi, struktur mikro dan aliran
material akibat.proses deformasi. Anisotropi
jenis penyeratan mekanik biasa disebut
tekstur deformasi. Sedangkan tekstur
kristalografis terjadi karena terorientasinya
se! satuan pada tiap-tiap butir, sehingga
orientasi sel satuan satu butir sama dengan
butir lainnya. Serat mekanik akan selalu
searah dengan arah pengerjaan, sehingga
sukar diatur sesuai dengan kebutuhan.
Sedangkan orientasi butir akibat tekstur
kristalografis ini dapat dikendalikan dengan
memvariasikan proses-proses pengerjaan,
misalnya proses deformasi dan annealing.
Tekstur kristalografis akibat anil umumnya
disebut tekstur anil atau tekstur rekristalisasi.

Beberapa prinsip umum dan khusus
yang berhubungan dengan tekstur deformasi
zircaloy-4 yaitu:
- Bentuk butir tidak berkaitan dengan

tekstur. Bentuk butir yang memanjang
atau pipih tidak selalu menyatakan
suatu tekstur tertentu. Sedangkan butir
ekuiaksial mungkin juga belum berarti
menyatakan suatau orientasi yang acak.

- Dengan pengaturan derajad pengerjaan,
dapat diatur pembentukan tekstur yang
diinginkan. Semakin besar deformasi,
semakin tajam pula tekstur
deformasinya.'1'l3]

- Regangan yang dialami oieh logam di
permukaan dan di bagian dalam mungkin
berbeda. Hal ini akan menyebabkan
dihasilkannya tekstur yang bervariasi
terhadap kedaiaman.

- Selama proses rol, plat zircaloy-4 (tanpa
pendinginan cepat fasa-p terlebih dahulu)
mendapat kompresi pada arah
normal. Plat tersebut bertambah panjang
pada arah pengerolan dan juga sedikit
bertambah lebar. Pada bidang normal dari
arah pengerolan akan terjadi perubahan
bentuk menjadi elips. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi deformasi yang besar
searah rol dan deformasi kecil ke arah

transversal. Pada proses deformasi
tersebut bidang basal selalu cenderung ke
arah sejajar dengan gaya tekanan yang
menyebabkan deformasi . Bidang basal
terarah sejajar dengan arah normal dan
melebar antara sudut 20° sampai 50°
terhadap arah transversal.11 •2|3>41

Tekstur anil diperoleh dari bahan yang
dideformasi dan dipanaskan (anil). Tekstur ini
dipengaruhi oleh hal - hal berikut :
(a) komposisi paduan material, (b) proses
perlakuan mekanik dan termal sebelum
penganilan terakhir, (c) temperatur anil,
(d) ukuran butir logam.

Proses pembentukan tekstur anil
meliputi beberapa mekanisme dasar yaitu
tekstur yang dihasilkan dari proses recovery,
rekristaiisasi primer atau pertumbuhan butir
setelah rekristalisasi. Ada beberapa jenis
tekstur anil yang diketahui sebagai hasil
prosesnya :
- Tekstur kubus seperti pada logam FCC.
- Tekstur yang mirip dengan tekstur penge-

rolan.
- Tekstur yang acak.
- Tekstur baru yang sangat berbeda dengan

tekstur deformasinya.
- Untuk plat zircaloy-4 (tanpa pendinginan

cepat fasa-p) yang dirol dingin
mempunyai tekstur pada bidang basal
(0001) dengan arah [1010], setelah dianil
tekstur berubah arahnya menjadi
(0001)[1120j yang sejajar dengan arah
rol.

Orientasi tekstur penganilan ternyata
lebih dipengaruhi oleh orientasi inti dibanding
dengan proses pertumbuhan butir.1112'3'41

Bila ditinjau pada rangkaian proses
yang sudah ada, proses pelarutan padat
dilakukan sebelum proses ekstrusi atau jauh
sebelum proses deformasi dingin dan anil,
maka proses pelarutan padat dan
pendinginan cepat fasa-p menjadi faktor yang
membedakan antara proses baru dengan
proses yang sudah ada. Di sisi lain proses
pelarutan padat dan pendinginan cepat fasa-
p kemungkinan juga berpengaruh kepada
tekstur zircaloy-4, sehingga perlu
pemahaman tentang pengaruh proses
tersebut. Jadi hipotesa yang dapat diajukan
pada penelitian ini adalah diduga bahwa
proses pelarutan padat dan pendinginan
cepat fasa-p sebelum rol dingin dan anil pada
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plat zircaloy-4 akan mengubah tekstur plat
zircaloy-4 hasil rol dingin dan anil.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan berupa plat zircaloy-4
terdeformasi dengan tebal awal 2,32 mm dan
dengan komposisi kimia yaitu : zirconium
ditambah unsur pemadu 1,3% Sn; 0,22% Fe
dan 0,10% Cr. Plat tersebut dipanaskan pada
suhu fasa-p 1100°C selama 2 jam kemudian
didinginkan cepat dalam air. Perlakuan panas
ini dimaksudkan untuk melarutkan kembali
unsur-unsur paduan dan menghilangkan
tekstur akibat deformasi sebelumnya.
Selanjutnya plat dirol dingin secara bertahap
dari e = 0 sampai dengan s = 1,62. Untuk
derajad deformasi s = 0; e = 1,39; e = 1,62
dilakukan uji tekstur dan pengamatan
metalografi. Sebagian plat hasil rol dengan
derajad deformasi s = 1,39 dan e. = 1,62
dipanaskan pada tungku dengan suhu 750°C
selama 2 jam. Plat hasil anil tersebut
dilakukan uji tekstur dan pengamatan
mikroskop optik. Sebelum pengujian atau
pengukuran tekstur, terlebih dahulu
ditentukan sudut difraksi 29-nya dengan
difraksi sinar-X metoda serbuk. Alat uji yang
digunakan untuk penentuan 29 dan tekstur
adalah JEOL-GERP-2. Cara yang digunakan
untuk menentukan orientasi kristalografis di
sini adalah dengan menggunakan pole figure
dari logamnya. Pole figure merupakan
lingkaran yang menunjukkan orientasi dari
logam dengan memperlihatkan pola kontur
intensitas dari bidang-bidang yang
mendifraksikan sinar-x pada arah tertentu.'5'6'

HASIL DAN BAHASAN

1. Hasil

Hasil pengamatan mikroskop optik dari
plat zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p
serta deformasi dingin dan anil dapat dilihat
pada Gambar 1 sampai dengan 5.
Sedangkan hasil uji tekstur yang sudah
diolah menjadi pole figure dapat dilihat pada
Gambar 6 sampai dengan Gambar 10 dan
dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a). Tekstur zircaloy-4 hasil pelarutan
padat fasa-[5 dan pendinginan cepat
dalam air.

Dari hasil proses pelarutan padat
fasa-p yang dilanjutkan dengan pendinginan
cepat dalam air, diperoleh tekstur zircaloy-4

dengan orientasi yang menyebar dan
berbeda-beda (Gambar 6). Orientasi yang
paling utama adalah (0001 )[1010] dan
(0001)[1120]. Hal ini dapat dilihat dari
Gambar 1 , struktur mikro platelet a dari
logam tersebut yang bisa mendukung atau
menjelaskan mengapa orientasinya me-
nyebar dan banyak.

(b). Tekstur zircaloy-4 hasil celup cepat
fasa - p dan rol dingin dengan
e = 1,39 dan E = 1,62.

Tekstur deformasi yang muncul pada
s = 1,39 dan e = 1,62 adalah sama, tetapi
untuk e = 1,62 tampak lebih tajam. Orientasi
yang terbentuk lebih sedikit dibanding hasil
celup cepat fasa-p saja (Gambar 6) yaitu
hanya orientasi utama pada bidang basal
(0001 )[1010] dengan kemiringan ±38°. Hal ini
tampak pada Gambar 7 dan 8. Dari struktur
mikro (Gambar 2 dan 3) terlihat struktur rol
dari logam tersebut, yakni butir yang
memanjang atau pipih ke arah pengerolan,
yang merupakan ciri khas dari struktur rol.

(c). Tekstur zircaloy-4 hasil pendinginan
cepat fasa-p, rol dingin dan anil untuk
s = 1,39 dan e = 1,62.

Tekstur anil yang muncul tidak jauh
berbeda dengan tekstur deformasi hanya
terjadi perubahan arah dari orientai utama
pada bidang basalnya. Orientasi awal
sebelum anil (0001 )[1010} setelah dianil
berubah menjadi (0001 )[1120] dengan sudut
kemiringan yang sama yaitu ±38°. Hal ini
dapat dilihat pada pole figure 9 dan 10. Dari
struktur mikro (Gambar 4 dan 5) tampak
struktur anil dengan butirnya yang cenderung
ekuiaksial dan halus.

2. Bahasan

Hasil uji tekstur tidak selalu dapat
diterangkan dengan hasil pengamatan
metalografi optik, karena uji tekstur berkaitan
dengan struktur kristal dan pola kontur
intensitas dari bidang-bidang yang
mendifraksi sinar-x. Sedangkan pengamatan
metalografi optik tidak sampai ke sel satuan
kristal, hanya sampai pada kumpulan dari
kristal-kristal yang sama orientasinya atau
dengan kata lain ialah butir dari logam
tersebut saja. Hal ini dapat diuraikan sebagai
berikut:
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(a). Tekstur zircaloy-4 hasil pelarutan
padatfasa-p dan pendinginan cepat
dalam air.

Dari pengamatan metalografi optik,
tampak pada Gambar 1 struktur mikro yang
terbentuk merupakan butir a acicular
{platelet). Pengintian fasa-a secara dominan
terjadi pada batas butir (3 dengan arah
pertumbuhan ke tengah butir. Pengintian dan
pertumbuhan terjadi pada bidang dan arah
kristalografi tertentu dari fasa induk p,
sehingga terbentuk koloni-koloni platelet a di
dalam bekas butir fasa induk tersebut.
Pertumbuhan platelet a akan terhenti jika
menumbuk batas butir p atau jika terjadi
perpotongan dengan platelet a yang tumbuh
dari arah yang berbeda. Dari penjelasan
tersebut dapat dikaitkan antara pengintian
dan arah pertumbuhan koloni-koloni a
dengan tekstur kristalografinya.

Dengan adanya arah pertumbuhan
koloni-koloni a yang merupakan kumpulan
kristal-kristal yang seorientasi dan besarnya
ukuran koloni-koloni a tersebut, maka dari uji
tekstur terlihat adanya tekstur walaupun
tanpa proses pengerjaan atau deformasi.
Tekstur yang muncul adalah tekstur
kristalografi bidang basal yang menyebar
dengan orientasi utama yaitu (0001 )[1010]
dan (0001)[1120], dapat dilihat pada
Gambar 6.

(b). Tekstur zircaloy-4 hasil pendinginan
cepat fasa-p, rol dingin dengan
8= 1,39 dan s=1,62.

Dari hasil uji metalografi optik, tampak
pada Gambar 2 dan 3 struktur deformasi
yang khas yaitu memanjang dan pipih. Dari
pengamatan optik memang sudah tampak
membentuk suatu arah tertentu. Dari hasil uji
tekstur (dapat dilihat pada pole figure 7dan 8)
terbukti adanya tekstur tersebut yaitu tekstur
pada bidang basal dengan orientasi
(0001 )[1010] dengan kemiringan ±38°, sudut
kemiringan ini ternyata tidak jauh berbeda
dengan proses tanpa pelarutan padat seperti
disebutkan dalam literatur yaitu antara ±20°
sampai dengan ±40°.[3!

Tekstur deformasi untuk s = 1,62
tampak lebih tajam dibanding untuk e = 1,39.
Hal ini sesuai dengan teori sebelumnya yang
menyatakan bahwa semakin besar deformasi

yang diberikan maka semakin tajam pula
tekstur yang terbentuk. Jadi dengan
pengaturan derajad deformasi, maka dapat
diatur pembentukan tekstur yang diinginkan.

(c). Tekstur zircaloy-4 hasil pendinginan
cepat fasa-p, rol dingin dan anil.

Dari hasil uji metalografi optik, tampak
pada Gambar 4 dan 5 struktur mikro hasil anil
yang cenderung ekuiaksial dan halus . Hal ini
sering dianggap bahwa struktur tersebut
mempunyai orientasi acak, tetapi sebenarnya
masih mempunyai tekstur tertentu yaitu
tekstur rekristalisasi (tekstur anil). Dengan uji
tekstur hal ini dapat dibuktikan seperti
tampak pada pole figure 9 dan 10. Tekstur
yang terbentuk masih mempunyai kaitan
dengan tekstur deformasi, tetapi terjadi
pembelokan arah dan hal ini diduga terjadi
karena proses pengintian selama proses anil.
Selama proses anil terjadi mekanisme
recovery (pemulihan), pengintian dan
rekristalisasi sampai dengan pertumbuhan
butir. Tekstur deformasi pada bidang basal
(0001 )[1010] berubah menjadi tekstur anil
(0001 )[1120]. Tekstur anil untuk derajad
deformasi e = 1,62 masih menampakkan
tekstur yang lebih tajam dibandingkan
dengan s = 1,39 , dengan derajad deformasi
yang lebih tinggi maka diperoleh tekstur yang
lebih tajam.

Tekstur dari suatu bahan akan
mempengaruhi sifat mekaniknya terutama
sifat kekuatan tarik. Hal ini berkaitan dengan
bidang geser dari logam tersebut, kekuatan
tarik akan meningkat jika bidang gesernya
searah dengan arah tariknya. Maka
diharapkan bidang geser dominan sejajar
dengan arah tarik , dalam zircaloy-4 bidang
gesernya adalah bidang basal.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Tekstur plat zircaloy-4 hasil pendinginan
cepat fasa-p yang dilanjutkan dengan rol
dingin (untuk s = 1,39 dan s = 1,62) dan anil
mempunyai orientasi utama pada bidang
basalnya yaitu (0001 )[1120] dengan
kemiringan ±38°. Tekstur yang dihasilkan
tidak jauh berbeda dengan bahan yang sama
tetapi tanpa melalui proses pelarutan padat
seperti pada literatur.11'2'3'41 Jadi hipotesa
ditolak.
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TANYA JAWAB

Tatang Mulyana
• Dalam penelitian tekstur suatu material

dikenal metode Pole Figure dan Invers
Pole Figure. Dalam penelitian ini metode
mana yang digunakan? Apakah hasilnya
sama dari kedua metode penentuan
tekstur tersebut ?

Futichah
a Dalam penelitian ini digunakan Direct

Pole Figure. Oleh karena yang
digunakan hanya satu metode maka
tidak dapat dibandingkan hasilnya.
Secara teoritis Direct Pole Figure dan
Invers Pole Figure memberikan hasil
yang sama.
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Gambar 1. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pelarutan fasa-p yang diikuti dengan pendinginan
cepat dalam air. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml HNO3 65%
dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk butiradalah acicularatau platelet-a.

1 4 >S9j^U

Gambar 2. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p dan di rol dingin dengan
regangan 1,39. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml HNO3 65%
dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk struktur mikro deformasi.
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Gambar 3. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p dan di rol dingin dengan
regangan 1,62. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml HNO3

65% dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk struktur mikro deformasi.

Gambar 4. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p dan di rol dingin dengan
regangan 1,39. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml HNO3

65% dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk struktur mikro rekristalisasi.
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Gambar 5. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p dan di rol dingin
dengan regangan 1,62. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml
HNO3 65% dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk struktur mikro deformasi.

Gambar 6. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasii pelarutan padat fasa-p yang diikuti
pendinginan cepat dalam air. Terdapat orientasi utama yaitu (0001) [1010] dan
(0001) [1120] ditunjukkan oleh notasi A dan D.
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Gambar 7. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasil celup cepat fasa p dan di rol dingin
dengan regangan 1,39. Terdapat orientasi utama yaitu (0001 )[1010] yang ditunjukkan
oleh notasi A.

Gambar 8. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasil celup cepat fasa (3 dan rol dingin
dengan regangan 1,62. Terdapat orientasi utama yaitu (1010) [1010] yang
ditunjukkan oleh notasi A.
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Gambar 9. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasil celup cepat fasa-p dan rol dingin
dengan regangan 1,39 serta anil. Terdapat orientasi utama yaitu (0001) [1010] yang
ditunjukkan oleh notasi A.
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C.10I0)

Gambar 10. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasil celup cepat fasa-p dan rol
dingin den regangan 1,62. Terdapat orientasi utama yaitu (0001) [1010] yang
ditunjukkan oleh notasi A.
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