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ABSTRAK

PENGARUH SUHU DAN WAKTU NITRlDASI TERHADAP KEKERASAN PERMUKAAN BAJA KARBON
RENDAHAISI 1010 YANG DlNITRlDASIDENGAN TEKNIKPLASMALUCUTANPJJAR. Dalam
makalah ini disajikan hasi/-hasi/ penelitian pengaruh variasi suhu don waktu nitridasi terhadap kekerasan
permukaan baja karbon rendah tipe AISI lOW yang dinitridasi dengan teknik plasma lucutan pijar.
Hasi/-hasi/ ter,~ebutmeliputi perubahan kekerasan permukaan, perubahan struktur mikro serta profil
kedalaman nitridasi. Un/uk maksud tersebut percobaan dilakukan pada suhu 400 tiC,450 "c, 500 tiC,550
"c. 570 "c don 600 "c. sedang waktu nitridasi diambil 5 menit, 15 meni/, 40 menit, 90 menit don 180
menit. Dalam percobaan ini semua percobaan dilakukan pada kondisi rapat plasma yang paling optimal,
yaitu pada tekanan p = 0.2 torr dan kecepatan aliran gas nitrogen 0,6 liter/menit donjara elektroda 4,5
em. Dari percohaall yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kekerasan optimal dicapai pada waktll t
= 90 menit dan sllhu 570 "c. yai/u 190 KH."I'.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF NlTJUDATJONTEMPERATURE AND TiME ON THE SURFACE HARDNESS OF
AISI 1010 LOW L"'ARBON STEELS NITRlDED BY MEANS OF PLASMA GLOW DISCHARGE
TECHNIQUE. The results of the influence of nitridation temperature and time on the surface hardness ol
..tlSI InJ0 101\'carbon steels lIitrided by means of plasma glow discharge technique are pre.~elltedin this
paper. llle remits are the changing of surface hardiness, the changing ol surface microstruture and the
penetration profile depth. The experiment has been carried out at the temperature 01400 "c, 450 "c, 550
"c. 5 70"c and 600 "c. whereas the time is 5 minutes, 15 minutes, 40 minutes, 90 minutes and 180 minutes.
All the experiments have been carried out at the optimum plasma density condition. The optimum plasma
density condition is achieved at the pressure of p = 0.2 torr, when thr gas flow of nitrogen is 0.6
liter/minllle and the distance of electrode plate is 4.5 em. It was found that the optimum hardnes of the
sllrface wa.~achieved at the temperature 01570 "C and the time oinitridation was 90 minutes. i.e. 190
KHN.

PENDAHULVAN

Da'am upaya perbaikan sifat permukaan
material sesuai dengan yang diinginhan

banyak earayang bisa dilakukan,yaitu cara yang
kon\'ensional sampai dengan cara yang mlltakhir.
Yang terrnasuk cara konvensional adalah cara
karburasi, nitridasi, karbonitridasi, nyala api dan
cara induksi listrik. Sedangkan eara-eara yang
modem adalah dengan eara teknologi laser (laser
hardening). teknik implantasi ion clanteknik plasma
lucutan pijar. Salah satu kelemahan utama dari care
konvensional ialah dikarenakan selama proses
nitridasi dilakukan pactasuhu tinggi maka akibatnya
saat material didinginkan akan selalu timbul termal

stress, yang hal ini sangat tidak diinginkan,
sehingga untuk menghilangkan tennal stress
tersebut masih diperluhan proses pemanasan lagi.(1)
Tetapi untuk produk yang. berskala besar metoda
konvenslonal lebih unggul. Untuk produk-produk
yang memerlukan presisi yang tinggi maka cara
modern lebih unggul, hanya sayangnya eara ini
hanya cocok untukproduk yang ukurannya keci!.

Diantara ketiga eara modern yang dikenal
yaitu teknik laser, tehnik implantasi ion dan teknik
plasma lucutan plasma pijar, maka teknik plasma
k.lcutan pijar merupakan teknik yang paling
sederhana dan mudah dalam pengopcrasiannya.
Walaupun demikian bukan berarti teknik plasma
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luelltan pijar ini I~bih unggul dari eara yang lainnya
akan tetapi tergantung daTi segi mana eara meninjau
serta tujuan akhir yang mall dieapai. Jadi eara-cara
tersebut di alas mempunyai keunggulan dan
kelemahan sendiri-sendiri.

Dalam perbaikan sifat permukaan material
dengan teknik plasma lueutan pijar, parameter-
parameter yang sangat menentukan basil yang
sesuai dengan yang diinginkan adalah laju aliran
gas, keeepatan pemompaan, tekanan, temperatur
sllbtrat, daya RF. frekuensi RF dan jarak elektroda,
tegangan elektroda. geometri reaktor serta lamanya
proses perlakuan. Pengaturan parameter-parameter
laju aliran gas, keeepatan pemompaan, tekanan,
dayarf, freqllensi Illeutan.jarak elektroda, tegangan
elektroda, dan geometri reaktor ini sangat renting
dalall1 menentukan kerapatan plasma yang paling
optimal.(l) Kalau kerapatan plasma yang paling
optimal telah diperoleh maka untuk memperbaiki
sifat-sifat permukaan suatu material tinggal
mengatur parameter suhu dan waktu. Kedua
parameter tersebut akan sangat membantu proses
difusi atom dopan ke dalam material sasaran.
Hubungan antara suhu dan waktu terhadap
kedalaman penyisipan atom-atom dopan diberikan
oleh persamaan(Ji:

V2
X=(D ) dn D = fbexp -Q/ J([

= (D t112)
dengan,

(I)

x = kedalaman penyisipan atom-atom
dopan (mm)

= koefisien difusi (em2/detik)

= koefisien difusi mula-mula (em2/detik)

=gaya penggerak (driving force, eV)
= tetapan gas (eVtK)
= suhu ("K)
= lamanya proses perlakuan (detik)

D
Do

Q
R
T
I

Proses pembentllkan lapisan tipis nitrida
pada permukaan material diawali dengan proses
pembentukan ion-ion nitrogen sebagai akibat
tumbukan elektron disosiasi dari gas awal nitrogen
pacta lueutan pijar. lon-ion tadi harena pengaruh
medan listrik akan dipereepat menuju anoda
(sampel).

lnteraksi ion-ion nitrogen energi tinggi
dengan atom-atom sasaran akan menyebabkan
bergesernya atau terpentalnya atom-atom target dari
posisi awalnya. Tempat-tempat yang di-tinggalkan
akan menjadi kosong (vacancies). Dilain pihak
atom-atom yang terpental tadi akan menempati

ruang kosong disekitamya seeara sisipan
(inlerslition), dengan demikian selama proses
nitridasi akan terbentuk pasangan kosong dan
sisipan. Selaras dengan berjalannya waktu nitridasi
maka pasangan kosong dan sisipan tadi akan masuk
ke dalam permukaan material yang lebih dalam
seeara diffusi,(4)

Parameter diffusi yang sangat berpengaruh
di samping lamanya diffusi adalah suhu. Dengan
naiknya suhu maka kelarutan atom-atom dopan ke
dalam material sasaran akan semakin bertambah,
juga penetrasi atom-atom dopan bisa masuk lebih
dalam.

Pada kondisi tertentu maka atom-atom N tadi
dengan atom besi Fe akan bereaksi membentuh rasa
baru yaitu rasa sisitem FeN (Fe4N,FelN, dan FeJN).
Fasa FeN ini dinamakan nitrida besi dan sifatnya
sangat keras dan stabil pada suhu tinggi dan kalau
dilihat struktur mikronya wamanya putih.

Terbentuknya pasangan kosong dan sisipan
serta terbentuknya rasa baru tadi seeara bersama-
sarna atau sendiri-sendiri seeara makro akan sangat
mempengaruhi sifat-sifat permukaan material
dengan kata lain materiallebih keras,

Imeraksi gerakan pasangan sisipan dan
kosongtersebutsaat mendapatpengaruhgaya dari
luar bisa saling menghambat(mengunei)sehingga
untuk bisa menggerakan eacat-caeat tersebut
diperlukan energi yang lebih besar lagi,

Oleh karena kondisi optimal dari plasma
telah ditentukan, yaitu pada tekanan gas 0,2 torr,
kecepatan aliran gas 0,6 I/menit dan jarak elektroda
4,5 em, maka untuk meneari kekerasan optimal daTi
material yang dinitridasi dengan plasma lueutan
pijar tinggal mengatur parameter suhu dan waktu,
dalam penelitian ini yang diselidiki adalah seberapa
jauh pengaruh suhu dan waktu nitridasi terhadap
kekerasan mikro material.

TATA KERJA

Mctode Pcnclitian

Reaktor P/m,'llza Lllclltall Pijar

Dalampenelitianini reaktorplasma lucutan
pijar yang digunahan untuk proses nitridasi adalah
buatan PPNY-BATAN. Pacta prinsipnya reaktor
tersebllt terdiri daTipetal sejajar yang berada dalam
ruang yang bisa dihampakan. Kemlldian untuk
menghasilkan plasma maka kedua petal sejajar,
yang merupakan sistim elektrode tersebut
dihubungkan dengan daya rf dengan anode sistim

'IJipto Sujitno.dkk. ISSNO216-3128



Pros/ding PertenlUan don Presenfasi /lmlah

PPNY-BATAN. Yogyakarta 23-25 April 1996 Buku I 3

grounded (diketanahkan). Reaktor tersebut juga
dilengkapi dengan sistim pemanas yang berfungsi
untuk memanaskan sampel. Dalam pelaksanaanya
sampel yang akan dinitridasi diletakan pada anode.
Kemudian gas nitrogen dialirkan ke ruang hampa
dengan aliran konstan yaitu sebesar 0,6 liter/menit
dan plasma dihasilkan diantar petal sejajar
(elektrode) pada daya RF 13,56 Mhz. Kemudian
elektron yang dihasilkan pada peristiwa discharge
akan menumbuk gas nitrogen sehingga gas nitrogen
terionisasi. Ion-ion nitrogen tersebut oleh medan
listrik dipercepat menuju sasaran dan selanjutnya
berinteraksi dengan permukaan sasaran. Proses ini
merupakan langkah awal dari reaksi pada
permukaan. Adapun blok diagram reaktor plasma
lucutan pijar untuk proses nitridasi disajikan pada
Gambar I.

Gas

f

~ probe
...

Katode

sampell( anode)

Termokopel
pemanas

pemvakuman

Gambar I. Skema alai plasma lucutan pijar untuk
proses nitridasi.

Pellyiapml ClIplikml

Dalam penelitian ini sebagai bahan sasaran
adalah baja karbon rendah tipe AISI 1010 dalam
bentuk lonjoran. Kemudian dipotong-potong
dengan menggunakan mesin geraji intan atau EDM

(Electric Discharge Machine) dalam bentuk
kepingan-kepingan tebal 2 mm dan diameter 1,5
em. Selanjutnya kepingan-kepingan tadi diamplas
dengan kertas amplas dari ukuran 80 sampai yang
ukuran 2000, sesudah diamplas penghalusan lanjut
dengan proses pempolesan dengan menggunakan
pasta intan (diamond paste) sehingga betul-betlll
diperoleh permukaan yang halus dan mengkilap
seperti cermin. Sesudah proses pempolesan selesai
dilanjutkan dengan proses pencucian dengan
alkohol atau ethanol, maka cuplikan siap dinitridasi.

Uji Kekerasall Mikro

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai
ketahanan bahan terhadap deformasi plastis,
sedangkan angka kekerasannya didefinisikan
sebagai beban terpasang (gf = gram force) dibagi
dengan luas pennukaan jejak (mm2). Untuk
spesimen yang sangat tipis sekali beban maksimum
yang diijinkan adalah 2000 gf. Uji kekerasan
dengan betan antara 10 gf -2000 gf sering dina-
makan uji kekerasan mikro. Dalam pelaksanaan uji
keras maka bahan yang akan diuji diletakan pada
tempatnya, kemudian ditekan dengan indentor pada
beban tertentu, maka indentor tersebut akan
meninggalkan jejak (misal bujur sangkar),
kemudian diukur luasan jejak tersebut, maka dari
data beban terpasang dan luasan jejak dapat
dihitung angka kekerasan. Peralatan untuk uji
kekerasan mikro adalah "Digital Type
Microhardness Tester MX T 70" merk Matsuzawa
milik PAU-UGM. Untuh mengetahui perubahan
kekerasan akibat nitridasi maka pengukuran
dilakuhan dengan cara dua tahap, yaitu pengukuran
sebelum nitridasi dan pengukuran sesudah nitridasi.
Untuk memperoleh ketelitian yang cukup tinggi
maka digunakan indentor jenis knoop dan pada
beban seringan mungkin, dalam hat ini 10 gf (gram
force).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HasH Vji Kekerasan Mikro

Hasil uji kekerasan mikro sesudah nitridasi
untuk berbagai suhu dan waktu nitridasi disajikan
pada Tabel I maupun grafik yang disajikan pada
Gambar 2 dan 3. Sedang basil uji kekerasan mikro
sebelum dinitridasi adalah 120 knoop.
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Tabcl 1. Hasi! lIji kekerasall mikro seslUJall lIitridasi UlltlIk berbagai sllllll dull ,vakIlI.
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Gambar 2, Grafik hubungan kekerasan vs suhu nitridasi untuk berbagai variasi waktu.
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Gambar 3. Grajik hllbllngan kekerasan vs waktll nitridasi untllk berbagai variasi Sll/W.
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Oari tabeI 1 maupun gambaI'2 tel'lihat bahwa
pacta suhu rendah kenaikan kekerasannya belum
begitu menyolok, hal ini kemungkinan besar
disebabkan pada suhu rendah yang dominan
hanyalah terbcntuknya pasangan kekosongan clan
sisipan atom-atom Fe clan ion-ion nitrogen akibat
tulIlhukandcngan ion-ion nitrogen. Kemudian kc-
naikan kekcrasan terlihat tajal11di alas suhu 550 "C
dan mcncapai puncaknya pada suhu 570 "C. Hal ini
disebabkan mungkin pada suhu tersebut lidak hanya
tercipta pasangan kckosongan dan sisipan telapi
juga Icrbentuk rasa kedua dari sistcm Fe-N. Ini
tentunya akan memberi kontribusi yang cukup besar
terhadap sifat pennukaan bahan. Oi alas suhu 600
DClemyata justru kekerasannya menurun, hill ini
kemungkinan besar materie:l tersebut sudah jenuh
sehingga dengan kenaikan suhu yang lebih lanjut
justru tidak actaartinya tapi juslru akan menurunkan
kekerasannya. Sarli hill yang lidak kalah menarik
adalah faklor variasi waktu, ternyata pactawaktu =
90 menit kekerasan optimalnya adalah 190 knoop.
Bila waktu dinaikan mcnjadi t = 180 menit temyata
untuk suhu yang sarna kekerasan tidak berubah
yaitu sebesar 190 knoop, ini berarti penambahan
waktu sudah tidak artinya dengan kala lain hanyalah
pemborosan \\'aktu clan biaya. Oari data lersebul
dapatlah disimpulkan balm'a waktu clan suhu yang
paling optimal untuk mcmperoleh kekerasan
permukaanbaja karbon rendah AISI 1010adalah
ll1asing-lllasing90 mcnit clanpada suhu 570 Dc.

Hasil Pcrubahan Struktur Mikro

Perubahan struktur mikro dari sebelum
dinitridasi clan scslIdah implantasi dapat diamati
dengan mikroskop optik. Untuk dapat menampil-
kiln struktur mikro maka cuplikan basil implantasi
dipotong melintang kemudian dimounting dengan
resin clan selanjutnya dipolis sampai halus sekali
kemudian dietsa dengan larutan nital 5 %. Hasil
perubahan struktur mikro dengan mikroshop optik
ditampilkan pada gambaI'4 clan5.

Dari gambaI' 5 terHhat dengan jelas bahwa
radiI lapisan perrnukaan material yang dinitridasi
dengan plasma lucutan pijar terjadi perubahan
struktur mikro. Perubahan struktur mikro ini
ditunjukan dengan adanya perubahan butir yang
lebih halus clan terbcntuknya nitrida besi (Iapisan
putih).

Gambar 4. Struktllr mikro bola karbon rendah
AISI 1010 sebelum dinitridasi, (nital
5 %. x 380).

Gambar 5. Struklur mikro bola karbon rendah
AISI 10I0 seslldah dinitridasipada T
= 570 "e dan t = 90 menit, (nital 5
%, x 380).

Prom Kedalaman Penetrasi

Kedalaman penetrasi ion-ion nitrogen ke
dalam dapat diamati dengan cara mengukur
kekerasan bahan nitridasi yang sudah dipotong
melintang, dipolis clan dietsa. Pengukuran
kekerasan ini dilakukan dari tepi sampai pacta
kedalaman tertentu, yaitu pacta kedalaman yang
memberikan .kekerasan yang sarna atau hampir
sarna. Adapun profil kedalaman nitridasi untuk
baja karbon rendah tire AISI 1010 yang dinitridasi
pactasuhu 570 °C clanwaktu nitridasi 90 menit.
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Cum bar 6. Graflk profit kedalaman pene/rasi ion
nitrogen un/Ilk baja ripe AISI 1010
pada T = 570 tiCdalll = 90 menit.

KESIMPULAN

Dari data uji kekerasan mikro baik sebe 1urn
maupun sesudah nitridasi dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

I. Kekerasan optimal baja karbon rendah AISI 1010
yang dinitridasi dengan teknik plasma lucutan
pijar pada T = 570 DC dun t = 90 menit
kekerasannya meningkat dari 120 KHN menjadi
190 KHN.

2. Pengambilan waktu di atas 90 menit sudah tidak
akan menambah kekerasan bahan, tetapi justru
akan mem~runkankekerasan.

3. Dengan mengetahui waktu optimal, maka untuk
menaikkan kekerasan bahan cukup menaikkan
suhu nitridasi saja.

4. Harus dicari kombinasi antara waktu dun suhu
nitridasi yang paling optimal sehingga akan
diperoleh kekerasan yang optimal.
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TANYA JAWAB

Tri Mardji Atmono
- Apa yang dimaksud dengan plasma lucutan

pijar? Apakah di sini digunakan RF, hila ya be-
rapa frekuensinya, apa alasannya mengambil
frekuensi ini.

- Metode apa yang digunakan dalam hal ini untuk
mengukur besaran fisis plasma?

- Rapat plasma yang paling optimal adalah pacta
tekanan 0.2 torr, aliran gas nitrogen 0.6 IImenit
dun jarak elektroda 4.5 em. Berapa rapat dun
suhu plasma pactakondisi ini?

- Dimanakah aplikasi (contoh-contohnya) dari baja
yang telah dikeraskan permukaannya?

Tjipto Sujitno
- Yang dimaksud dengan plasma lueu/an pilar

adalah sinarlcahaya yang dipanearkan oleh
a/om-Glomgas yang /erionisasi.

- Dalam pereobaan ini un/uk membangki/kan
plasma memang digunakan RF dengan frkuensi
13.56 Mhz. alasan pengambilan f = 13.56 Mhz
adalall lidak mengganggu bidang komunikasi.

- Yang digunakan un/uk mengukllr besaran fisis
plasma (suhu plasma clan kerapa/an plasma)
adalah dengan menggzmakan probe dari kawal
/zll1gs/en. Probe dimasukan dalam medan
plasma don diberi /egangan bias posi/ip don
negatip seperti gambar.

Tjipto Sujitno. dkk. ISSN 0216 - 3128
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RF

Adapun besaran yang diukur ada[ah anls probe
yang merupakan anls e[ektron dikurangi ams

ion sebagai fungsi tegangan bias probe (Vp).
Ul1IlIk menghitung su/nl plasma digunakan
persamaan

e
Ln [, = Inf" --(V" -V,,)

In T<

dengan Vu-J'~ = beda tegangan plasma dan
probe (dibaea pada meter). 1<= anls e[ektron. Ire
= anls e[ektron random.

- Dari persamaan terseblll dibuat grafik [HI. vs Vp
yang merupakan perSamaal1garis [urus dengan

kemiringan~, besaran e dan K diketahui
KT

maka dati nilai kemiringan
e

KT
dapal

dikelahlli sul1llplasma,
- Rapat plasma pada kondisi tersebllt ada[ah

[6,463 x laY em-) dan sU/1IIp[asmanya ada[ah
45,4 eV

- Aplikasinya ada[ah biasanya pada pahat bubw.
Illatabot. rada gigi. gear, dll.

Widdi Usada

- Ada 3 jenis Iucutan glow yaitu : normal, sub-
normal clan abnonnal. Dalam eksperimen ini
jenis mana yang terpiIih sehingga diperoleh basil
optimal.

- Pacta kondisi normal glow, kerapatan plasma
(ion) sangat rendah. Bila yang disisipkan ter.
schut adalah ion, apakah pemilihan akan dil-
anjutkan denga suhu plasma yang lebih tinggi?

- Mengenai istilah dalam lucutan acta 3 : glow,
arcing clan spark. Mohon terjemahan glow
menjadi pijar dikonsultasikan denga pakar iptek
bahasa Indonesia.

Tjipto Sujitno
- Do[am eksperimen ini yang digunakal1 ada[ah

jenis normal.
- Pemilihal1suhu hams berdasarkan pada dia-

gram lasa don 1II1Iukproses nitridasi suhll11ya
tidak botch me[ebihi sul1ll fasa austenit se-
hil1ggaIl11f11kpercobaan di alas tidak mll11gkin
menaikkan suhl/l1ya.

- Akan soya konsu[tasikanpada pakarnya.

Sri Mulyono At.
- Mengapa variasi suhu diambil dari 400-600 °C?
- Komentar : Gambar permukaan yang diambil

dengan mikroskop hasilnya belum meyakinkan;
Menurut saya gambar itu bisa diperjelasl
diperbaiki hila pembesarannya diambil lebih
besar lagi.

Tjipto Sujitno
- O[eh karena semua reaksi perubahan fasa

dimu[ai dari fasa austenit (y) kemudian suhunya
diturunkan pelon-pelon maka akan terbentuk
fasa FeN don suhu tersebw kalau dilihat pada
diagramfasa Fe-N merupakan suhu austenit.

S. Simbolon

- Apakah tidak mungkin terjadi reaksi antara.
C(karbon) daDNitrogen yang ditambahkan pada
suhu yang relatif tinggi. Kalau ini terjadi maka
bajanya menjadi kurang kerns.

Tjipto Sujitno
- Memang kemungkinan itu ado. terWama di alas .

600 tiC tetapi ul1luk proses nitridasi pada bola
karbon suhunya hanya berkisar diantara 500 "C
- 600 lie, sehingga kemungkinan terjadinya
reaksi CoNjuga re[atifkeeil.

Supomo
- Mohon dijelaskan mengenai logam fera yang

dengan kandungan C terendah sid C tertinggi
akibat perlakuan panas kemudian didinginkan
celup.

- Bagaimana pengelasan pactabesi cor ( C tinggi)
agar logam tidak mengaIamiretak.

Tjipto Sujitno
- Per[akuan panas kemudian dilanjutkan dengan

pr(Jses ce[up (quene) biasanya dikenakan pada
baja karbon medium .wmpai kandlmgan C tinggi
hat ini dimaksudkan Imtuk mendapatkan fasa
martensit yang keras tapi getas.

- Cora pengelasan agar tidak mengalami retak
ada[ah dilakukan pemanasan awal (Pre Heat
Treatment). Hal ini unlUkmenghindari gradient
suhu yang terla[1Ibesar. Kemudian sesudah
selesai penge[asan jangan dice[up da[am air,
biarkan mendingin seeara a[amiah. akan lebih
amanlagi dinginkan pelon-pelon
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