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EFEK PENGDl^NGAN MELTING PADUAR ZIRCALOY-4,
TERHADAP DISTRIBUSI KONSTTTUEN MUDAH MENGUAP

Eric Johneri, Wijaksana, Muchlis.B
PEBN-BATAN, Kawasan PuspitekSerpong, Tangerang 15310

ABSTRAK
EFEK PENGULANGAN MELTING PADUAN ZIRCALOY-4.TERHADAP DISTPJBUSI

KONSTITUEN MUDAH MENGUAP. Telah dilakukan penelitian pengaruh pengulangan peleburan
terhaddp komposisi dan distribusi unsur konstituen paduan Zircaloy yang mudah menguap (terutama
Sn). Hasilnya menunjukkan bahwa makin banyakjumlah pengulangan peleburan, distribusi konsliluen
akan semakin merata sedang komposisinya menurun sampai konstan. Hal tersebut dapat terjadi karena
gerak difusi unsur tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan unsur lainnya. Penelitian ini perlu
dilanjntkan lagi unt.uk pembuktian yang lebih nyata atas fenomena itu. Selain itu, kelanjutan penelitian
ini juga diharapkan dapat menjawab masalah teknologi pembuatan paduan Zircaloy khususnya dan
paduan logam secara umum.

ABSTRACT
THEEFFECTOFREPEATED MELTING OFZ1RCALOY-4 TO THEDISTRIBUTIONOF VOLATILE

CONSTITUENTS. The effect oj'repeated fusion to the composition and distribution ofzircaloy volatile
elemental constituents (especially Sn) has been investigated. The results showed that the higher the
number of repeated fusion is, the more evenly distributed the constituents are, but the composition
decreased until i! reached constant values. Thisphenomenon occured due to the relativelyfaster dijjusion
movement ofone elament compared to the others. Further investigation needs to be done to find other
proofs ofthe phenomenon. Moreover, continued research is in demand in order to answer technological
problems regarding the zircaloy production and metal alloy production in general.

PENDAHULUAN

Zircaloy adalah paduan logam zirkonium
dengan bahan tambah . (pemadu) dengan

komposisi tertentu. Bahan tambah utama yang
digunakan antara lain(1): Fe (Besi), Cr (Chrom) dan
Sn (Timah). Bentuk paduan yang telah dikenal
antara lain adalah Zircaloy-1, Zircaloy-2,
Zircaloy-3 dan Zircaloy-4. Penamaan ini pada
dasaraya membedakan kandungan (komposisi)
unsur pemadu dan kegunaannya. Bahan ini telah
lama digunakan dibidang aplikasi industri kimia,
karena memiliki sifat ketahanan korosi yang sangat
baik terhadap media asam dan basa kuat pada
temperatur tinggi. Di bidang elektronik paduan
zircaloy ini juga digunakan sebagai bahan
peralatan elektronik (electrolitic condensers and
rectifiers). Dibidang Tekhnologi Nuklir, zircaloy
digunakan sebagai bahan kelongsong elemen
bakar nuklir, disebabkan karena zircaloy
mempunyai sifat transparansi yang sangat besar
terhadap neutron thermal, serta sifat ketahanan
mekanik yang sangat tinggi.

Penggunaan-penggunaan tersebut diatas,
tergantung pada karakteristik yang dimiliki
paduan. Karakteristik tersebut sangat dipengaruhi
oleh struktur mikro dan penyebaran unsur pemadu
yang keduanya dipengaruhi oleh proses dan
periakuan yang digunakan. Proses pembuatan
paduan ini dilakukan dengan metoda peleburan
(melting). Pengaruh proses melting terhadap
distribusi dari unsur pemadu yang mudah
menguap pada pembuatan zircaloy, terutama Timah
(Sn), akan lebih nampak. dibandingkan dengan
unsur pemadu lainnya. Kondisi ini belum banyak
dipahami sejauh mana pengaruh tersebut. Oleh
karena itu penulis mencoba menyajikan penelitian
ini.

TINJ AUAN PUSTAKA

Logam paduan terdiri dari beberapa unsur
pemadu, unsur pengiring serta unsur pengotor, yang
niempunyai pengaruh tertentu terhadap matriks
dan paduan. Beberapa literatur mengenai paduan
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Zircaloy menjelaskan pengaruh unsur-unsur
tersebut sebagai berikut:

Pengaruh Unsur Paduan
-Timah (Sn).

Unsur Sn dapat menurunkan ketahanan
korosi dari paduan, tetapi keberadaannya dalam
paduan dapat menangkal pengaruh negatif dari
Nitrogen (N2), dengan mengikat Nitrogen dalam
sistem paduan.

Penambahan Sn menjadikan kekuatan
paduan meningkat, pada temperatur kamar
mempunyai duktilitas tinggi dan kekuatan impak
baik.

- Besi (Fe).

Pengaruh Fe, dapat meningkatkan
kekiiatan mekanis dari paduan, penambahan Fe
akan meningkatkan kekuatan tarik serta
menyebabkan paduan lebih rapuh (britle).

- Chrom (Cr) dan Nikel (Ni).

Unsur Chrom dan Nikel dapat
meningkatkan ketahanan korosi dari paduan,
semakin tinggi kandungan Cr dalam paduan sangat
sulit dilakukan perubahan bentuk, disamping itu Cr
juga menurunkan kekuatan leleh dan kekuatan
tarik.

Perigaruh Unsur Pengotor
-Titan(Ti).

Keberadaannya tidak mempengaruhi
sifat-sifat dari paduan, karena merupakan unsur
yang setara dengan zirkonium (satu golongan),

- Hafnium (Hf).

Hafhium konsentrasinya sangat dibatasi
daiam paduan karena Hf mempunyai sifat daya
serap neutron yang sangat besar, disamping itu
impuritis dari Zirkonium juga ditentukan oleh Hf.

- Carbon (C).

Dalam paduan keberadaannya tidak disukai
untuk beberapa penggunaan, selama tidak
mengurangi ketahanan korosi, duktilitas dan tidak
menambah kekerasan.

- Oksigen (O2) dan Nitrogen (N2).

Kontaminasi O2 dan N2 dalam paduan (2'3)

menyebabkan kenaikan kekuatan leleh yarig
sangat menyolok dan meningkatkan kegetasan,
juga dapat menurunkan ketahanan korosi. Selain
itu Oksigen dan Nitrogen juga berpengaruh
terhadap pembentukan fasa, terutama martensitik.

Paduan logam bisaterjadi apabilakomposisi
suatu solid terdiri dari dua unsur atau lebih, dimana

mereka memiliki perbedaan jari-jari atom yang
berarti sedemikian sehingga membentuk larutan
padat sebagai sa!ah satu fasa. Pembuatannya
adalah dengan cara melelehkan campuran logam
menjadi cair, kemudian didinginkan kembali
melalui proses solidifikasi. Secara umum
fenomena yang terjadi dapat dijelaskan seperti
halnya dalam proses solidifikasi logam murni.
Perbedaanya terjadi pada kompetisi unsur-unsur
yang ada dalam laju pengintian dan
pembentukan-pembentukan kelompok.

Berdasarkan interaksi diantara atom-atom
logam murni dengan unsur-unsur penambahnya,
maka struktur paduan padat dapat memiliki tiga
keiompok fasa yaitu larutan padat, senyawa antar
logam dan logam murni. Ketigafasa itu dipengaruhi
oleh komposisi dari konstituennya. Pada daerah
batas fasa perubahan komposisi dapat
menimbulkan perubahan kristal atau struktur.
Semua fenomena ini akan terjadi secara global
pada pembekuan logam zirkonium, didasari oleh
gerak (difusi) atom-atom yang ada dalam sistem.

Gerak dan difusi ini akan bergantung pada
ukuran atom, energi atom dan tahanan disekitamya.
Kondisi ini akan tnempengaruhi distribusi dan
komposisi dari unsur-unsur pemadu dalam paduan
tersebut. Gerak dan difusi atom tersebut akan
terulang kembali pada pengulangan peleburan
berikutnya, sampai tercapainya komposisi dan
penyebaran yang homogen. Hal inilah yang
menjadi dasar penelitian ini.

Untuk melakukan penelitian ini maka di
hypotesakan bahwa : Kehomogenan unsur-unsur
pemadu dipengaruhi oleh jumlah pengulangan
peleburan (re-melting), yang berkoreiasi secara
assimtotik.

METODOLOGIPENELITIAN.

Rancangan Eksperimen

• Atas dasar hipotesa diatas dapat
disimpulkan perlakuan (treatment) yang
dilaksanakan adalah pengulangan proses peleburan.
Berdasarkan kajian statistik, minimum perlakuan
yang harus dilakukan sebanyak lima kali dengan
parameter lain dianggap konstan. Adapun efek
yang perlu diamati terutama adalah komposisi
unsur pemadu Sn , yang diukur untuk setiap
cuplikan minimum 35 kali. Data data yang
diperoleh dianalisa berdasarkan statistik dan dibuat
korefasinya.
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Prosedur Kerja

Peleburan (melting) zircaloy-4 dilakukan
menggunakan rangkaian alat Arc-Fumace, yang
mempunyai kapasitas cawan cetakan 120 gr.
Campuran (alloy) seberat 100 gr dilebur dengan
komposisi alloy sebagai berikut:

Pelat Zirkonium dengan komposisi: Sn = 0,14 %,
Fe = 0,21 %, Cr = 0,17 %. Untuk mendapatkan
komposisi Zircalaoy-4.

Maka harus ditambahkan Sn, sedang unsur Fe
dan Cr kandungannya sudah diatas batas
maksimum komposisi Zircaloy-4. Untuk 100 gr
alloy ditambahkan sebanyak 1,56% Sn, diambil
batas atas dari Sn, karena dikhawatirkan Sn akan
berkurang lebih banyak dari pada unsur lain selama
porses peleburan.
Tabel-1. Komposisi zirca!oy-2 dan Zircaloy-4. '

Unsur

Sn

Fe

Cr

Ni

AI

B

Cd

C

Co

Cu

Hf

H

Pb

Mg

Mn

N

Si

Na

Ti

W

zircaloy-2

1,2-1,7%

0,2-0,7%

0,05-0,15%

0,03-0,08 %

75

0,5

0,5

270

20

50

200

25

130

20

50

80

120

20

50

!00

zircaloy-4

1,2-1,7%

0,12-0,18%

0,05-0,15%

0,007 % max

. ppm max

„

„

„

„

„

„

„

„

„

Pelat zirkonium dipotong-potong kecil,
dimasukkan kedalam cetakan dengan
menempatkan posisi bahan tambah sedemikian
rupa, sehingga dapat terlindungi dari tekanan
semburan Torch pada saat awal penyalaan.

Peleburan dilakukan beberapa kalidengantujuan
agar didapatkan produk melting dengan tingkat
kehomogenan penyebaran (distribusi) unsur yang
tinggi. Dilakukan pengulangan peleburan sampai
lima kali, setiap kali peleburan, dilakukan uji
komposisi, untuk mengetahui penyebaran unsur
paduan serta keberadaan komponen pemadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh menunjukkan nilai
seperti pada tabel berikut ini. Kelihatan bahvva
lebar batas pada pengulangan satu kali paling besar,
kemudian menurun sampai batasan yang paiing
kecil yaitu 0,66 %, pada pengulangan tiga kali.
Pada pengulangan selanjutnya terjadi seolah-olah
penaikan kemudian turun kembali, akan tetapi uji
statistik menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut
adalah sama.
Tabe!-2. Data pengujian

Pengulangan

Komposisi rata-rata

Nilai Maks

Nilai Min

Batasan

I

1,42

2,86

0

2,86

11

1,30

2,25

0,12

2,13

III

1,21

1,54

0,88

0,66

IV

1,10

1,37

0,57

0,80

V

1,04

1,33

0,61

0,72

Besaran lebar batas diatas pada dasarnya
mencirikan tingkat kehomogenan, yaitu makin
besar lebar batas tingkat kehomogenannya
semakin rendah, dan semakin sempit, tingkat
kehomogenan semakin tinggi. Dari uraian tersebut
dapat disimpulkan bahvva banyaknya pengulangan
memberikan dampak pada tingkat kehomogenan,
yaitu makin banyak pengulangan komposisi
konstituen pemadu semakin homogen.

. Komposisi S« \H)

t t IC 12 14 16
Jirnl ik PMJ1I11911 p e l e b i t n

18 20

Gambar 1. Hubungan Jurnlah Pengulangan
Peleburan dengan Kcmposisi Stt
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Perubahan tingkat kehomogenan tersebut
dapat terjadi karena pada temperatur tinggi terjadi
perbedaan energi sehingga atom-atom akan
bergerak lebih mudah. Berkaitan dengan titik lebur
yang rendah, untuk unsur Sn terjadi difusi yang
lebih cepat. Sudah tentu gerak unsur ini akan
cenderung kearah permukaan sehingga
memudahkan untuk terjadinya penguapan. Akan
tetapi pergerakan unstir tersebut akan dibatasi atau
tertahan karena peleburan yang intermiten

Disisi lain tahanan tersebut terjadi
kemungkinan karena pembentukan senyawa yang
menimbulkan gerak difusi berkurang. Hal ini
ditunjang oleh hasii penelitian Langeron, J.P. and
Lehr, P.(7), ikatan anatar unsur tersebut berupa
senyavva ZrFe2, ZrCr2 atau Zr2Ni, yang merupakan .
senyawa intermetalik. Sedangkan senyawa ZrSn,
dapatterbentukpadatemperatur 1140 °C dan Zr4Sn
terbentuk pada 1325 °C0A7).

Batasan dan tahanan tersebut memberikan
dampak pada besarnya komposisi unsur mudah
menguap. Bila tahanan itu tidak ada, unsur yang
mudah menguap cenderung akan habis, akan tetapi
dengan adanya tahanan tersebut komposisi unsur
menjadi konstan seperti ditunjukkan oleh gambar 1.

Grafik ini memenuhi persamaan berikut:

CSn = 0,685781 + 1,817144 (1/n) - 1,08366 (1/n2)

dengan :

Csn=Komposisi unsur Sn

n =jumiah pengulangan peleburan.
yang dihasilkan berdasarkan regresi data terlampir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat
ditarik beberapa kesimpulan:

Pengulangan peleburan berpengaruh
terhadap tingkat homogenitas, yang diikuti
dengan pengurangan jumlah komposisi
untuk bahan-bahan yang mudah menguap.

- Pencampuran awal komposisi perlu
diperhitungkan dengan cermat sehingga
didapat hasil akhir dengan komposisi yang
tepat.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat,
penelitian ini perlu dikembangkan dengan
parameter lain dan data yang lebih banyak, agar
hasilnya dapat dijadikan suatu acuan dalam
pengembangan tekhnologi pemaduan.
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TANYA JAWAB

Wardaya

1. Bagaimana prosedur pendinginan setelah
peleburan ^

2. Apakah prosedur pendinginan berpengaruh
terhadap distribusi Sn

3. Bagaimana cara membuat zirkaloy-4,
apakah dengan pelehuran dari unsur-unsur
penyusunnya, atau dengan proses ceiakdan
sinter dari serbuk-serbuk unsur penyusun

Eric. J

1. Pendinginan dalam rangkaian alat
Air-Furnace

2. Ada kemungkinan ya, karena pendinginan
mempengaruhi fasa yang terjadi

3. Peleburan dengan Air-Furnace dengan
bahan pelat Zr + bahan tambah

Imatn Dahroni

1. Mohon penjelasan apa saja yang termasuk
unsur mudah menguap

2. Data distribusi unsuryang mudah menguap
yang bapakperoleh, apakah datacampuran
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EricJ . . .

1. Dalam hal ini (Zry-4) adaiah Sn

2. Data campuran, untuk Fe dan Cr dilakukan
juga tetapi penyebarannya bagus dan
pengurangan yang terjadi relatif kecil
sampai 3 desimal

Prisii Hartati

1. Apakah alat peleb uran yang digunakan ?

2. Bagaimana cara mengetahui homogenitas
dan distribusi unsur ?

Eric J

1. Rangkaian Furnaex

2. Dengan alaf uji fotografi SEM dengan
fasilitas TG, DTA, dan EDAC

Dwiretnanl

1. Bagaimana cara menganalisis homogenitas
hasil leburan ?

2. Bagaimanaperubahan strukturyang terjadi
pada tiap-tiap tingkat pelzburan ?

Eric J

1. Dengan fasilitas yaiig ada pada rangkaian
alat uji SEM, TG, DTA dan EDAC ada di
PEBN dan PPSM

2. Perubahan struktur tidak terlalu
berbeda/sulit dibedakan karena fasanya
adalah martansitik-a yang punya struktur
kasar dan tidak beraturan. Pengaruh yang
terjadi dilihat dari presipitat yang terbentuk
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