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EKSPERIMEN AKTIV ASI LAPISAN TIPIS (AL T)
RING PISTON PRODUK F.J MENGGUNAKAN FASILITAS NUKLIR

BERKAS PROTON 12,5 MeV

Sudarmono daD Silakhuddin

Pusat Pengembangan Sistem Reaktor Maju (P2SRM)-BATAN

ABSTRAK
EKSPERIMEN AKTIVASI LAPISAN TIPIS (ALT) RING PISTON PRODUK F.J
MENGGUNAKAN FASll..ITAS NUKLIR BERKAS PROTON 12,5 MeV. Telah
dilakukan eksperimen aktivasi lapisan tipis ring piston tipe F .J. Eksperimen ini
bertujuan untuk mengukur tingkat keausan bahan dengan metode konsentrasi. Hal ini
dilakukan dengan mengiradiasi ring piston menggunakan berkas proton 12,5 MeV daD
arus 1 ~A selama 30 menit, dilanjutkan dengan proses pengausan. Pengukuran aktivitas
hasil keausan dilakukan dengan tara menuangkan seluruh volume minyak pelumas
kedalam wadah pengukuran. Pengukuran tingkat aktivitasnya dilakukan dengan
menggunakan spektrometri gamma. Hasil tingkat keausan minimum yang diperoleh
setelah ring piston dioperasikan selama 5 jam menunjukkan sebesar 1,230 cacah per
30 menit, ini bersesuaian dengan berat keausan sebesar 8 mg material Fe dalam 1 liter
minyak pelumas. Hasil ini tidak berbeda dengan nilai ketepatan yang dikemukakan oleh
T. Delvigne, yang menyebutkan bahwa batas ketepatan pengukuran keausan pada
komponen-komponen otomotifadalah sebesar <10 mgr.

ABSTRACT
THIN LAYER ACTIVATION (TLA) EXPERIMENT of PISTON RING RJ
PRODUCT BY USING NUCLEAR FACILITY PROTON BEAM 12.5 MeJl: The
experiment of thin layer activation of piston ring F.J product, was done. The purpose of
this experiment are to measure material wearing level by using concentration method.
The experiment was carried out by activated piston ring using proton beam with energy
12,5 MeV and beam current 1 .uA for 30 minutes then was continued by wearing
process. The measurement of the wear result activity was carried out by pouring the
total of volume of lubricant oil for radioactivity measurement. Measurement of the
activity level used the gamma spectroscopy. The minimum wearing duration that can
detects a wear was 5 hours. The activity count was 1.230 pulse per 30 seconds which
is in accordance with a wear in order of 8 mg of Fe material on 1 liter oil lubricant, this
result is same with the result of 7:Delvigne namely is less than 10 mgr.
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PENDAHULUAN

Pada sebuah mesin automotif, ruang pembakaran merupakan bagian yang

menentukan baik atau tidaknya mesin bekerja Semakin tinggi putaran mesin akan

semakin cepat pembakaran terjadi atau semakin cepat kerja yang dilakukan oleh

komponen-komponen pembakaran sehingga akan menyebabkan terjadinya keausan dari

komponen-komponen yang mempengaruhi kerja mesin. Berbagai metode untuk

mengontrol tingkat kerusakan atau keausan khususnya pada mesin automotif telah

dikembangkan seperti teknik gravimetri, mikrometri, profilometri, metoda replika,

analisis vibrasi clan lain sebagainya. Semua metoda tersebut dalam pelaksanaannya

mesin hams dalam keadaan berhenti clan harus dibongkar, clan untuk beberapa metoda,

merupkan uji rusak sehingga tidak efektif clan memerlukan biaya besar.

Salah satu metoda yang dikembangkan di BAT AN sekarang ill adalah

Aktivasi Lapisan Tipis untuk mengukur tingkat keausan ring piston. Dalam ruang

lingkup laboratoriutn, pengembangan ini bertujuan untuk pengembangan metode baru

dalam pengujian material dengan teknik nuklir. Sedangkan tujuan akhimya adalah

untuk menunjang dunia industri otomotif dan mekanik untuk meningkatkan kualitas

komponen. Selain untuk pengujian keausan komponen, teknik ini juga mulai

dikembangkan untuk memantau tingkat laju korosi pada komponen-komponen industri.

Ide dari teknik ini adalah mendeteksi berkurangnya keradioaktifan suatu

komponen (yang sebelumnya sudah diaktivasi oleh irradiasi partikel) yang disetarakan

dengan berkurangnya lapisan yang sangat tipis akibat degradasi gesekan mekanik

(termasuk di Sill adalah keausan). Beberapa keunggulan metoda ini antara lain adalah

lebih mudah, cepat, murah clan dapat dilakukan pada saat proses berlangsung sehingga

dalam banyak hat lebih ekonomis clan penggunaan tingkat radiasi yang rendah. Dari

pustaka yang dipelajari, ada 2 metode yang umum dipakai, yakni metode pengukuran

perbedaan lapisan tipis clan metode pengukuran konsentrasi. Pada metode pertama,

dilakukan pengukuran berkurangnya keradioaktivan secara langsung pada komponen

antara sebelum clan sesudah proses degradasi. Sedang pada metode kedua, dilakukan

pengukuran penambahan keradioaktivan butiran-butiran yang terkikis pada rninyak

pelumas.
Kegiatan eksperimen ini masih dalam skala laboratorium dengan sasaran adalah

untuk memperoleh metode dan sistem instrumentasi terbaik dan termudah dengan

mengacu pada beberapa metode sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa pustaka.

Obyek dari eksperimen ini adalah pengukuran keausan pada ring piston sepeda motor.
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yaitu minimum perbedaan berat yang dapat diukur karena pengausan.

DESKRIPSI RING PISTON

Piston ring adalah komponen yang merapatkan ruang antara piston dengan

dinding silinder. Di dalam piston yang seperti ditunjukkan pada Gambar 1 terdapat

aluran untuk ring piston. Alur-alur ring dalam eksperimen ini ada sebanyak 4 buah,

seperti ditunjuklkan pada Gambar 2, ring piston paling atas dilindungi terhadap kontak

dengan api oleh sebuah ring api. Semua ring piston itu menekan keluar kepada dinding

silinder. Ring kompresi mencegah gas pembakaran menyusup di antara piston clan

dinding silinder. Ring piston kikis minyak menghambat pemasukan minyak ke bagian

pengembangan gas. Seperti yang dijelaskan pada bagian pendahuluan, piston

merupakan bagian silinder penting yang bergerak ke atas dan ke bawah saat mesin

beroperasi. Di dalam piston terdapat 4 buah alur untuk menempatkan piston ring. Pada

alur 1 dan 2 (dari bagian atas) digunakan untuk menempatkan ring kompresi, sedangkan

alur berikutnya untuk menempatkan ring kendali pelumas seperti ditunjukkan oleh

Gambar 3 Pada alur clan 2 (dari bagian atas) digunakan untuk menempatkan ring

ring kompresi, ring kikis minyak clan bagian masing-masing ring ditunjukkan pada

Gambar 4. Masa pakai (umur produktit) ring piston yang panjang merupakan suatu hat

yang sangat penting. Umur pakai yang panjang akan memberikan manfaat ekonomis.

Upaya penanggulangan keausan telah banyak dikembangkan dengan berbagai metode

baik yang untuk perawatan maupun perbaikan yang dapat memperpanjang umur

produktif ring piston yang jenis sambungannya seperti dituniukkan Dada Gambar 5.
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EKSPERIMEN

Penelitian ini dibatasi untuk mengukur tingkat keausan pada komponen

automotif berupa ring piston produksi F.J Piston Ring Industrial Co.L ro, untuk mesin

bakar empat langkah dengan kapasitas 80 cc. Ring piston ini dipilih bagian permukaan

yang akan diiradiasi kemudian disusun pada target holder yang ada. Target juga diset

sedemikian rupa pada jarak sekitar 3,5 cm dari permukaan degrader dengan sudut

tembak dipilih e sebesar 90 °C terhadap permukaan target. Untuk mengaktivasi

digunakan berkas proton berenergi 12,5 MeV. Jenis minyak pelumas yang digunakan

adalah Mesran Super SAE 20W-50W karena paling banyak digunakan.

Tahapan eksperimen pengukuran keausan inil> dimulai dengan mengaktivasi ring

sepeda motor dengan berkas proton dari siklotron. Radioaktivitas terjadi karena adanya

reaksi nuklir antara proton dengan nuklida-nuklida yang terdapat pada material tersebut.

Kandungan unsur terbesar pada ring sepeda motor adalah Fe yaitu sebanyak 92,12%,

clan di dalam unsur Fe terdapat 91,7% isotop Fe56 (1). Suatu perhitungan menggunakan

program komputer ALICE-91 telah menunjukkan bahwa pada penembakan proton 12,5

MeV dengan Fe56 akan terjadi 2 isotop penting melalui reaksi-reaksi:

COS6 + n

MnS2 + 2p + 3n

p + FeS6 .
p + FeS6 ..

Isotop pertama memancarkan gamma berenergi 0,85 clan 1,24 MeV sedang isotop kedua

memancarkan gamma berenergi 0,511 MeV dari reaksi EC. Reaksi pertama

mempunyai tampang lintang maksimum pada energi proton 12,5 MeV yaitu sebesar

360.10-27cm2 clan kedua gammanya masing-masing dengan yield 0,993 clan 0,66.

Nuklida CO56 mempunyai waktu para 77,3 hari.(2). Pancaran gamma berenergi 0,85

MeV biasanya yang menjadi sarana analisis.

Kandungan radioisotop CO56 di permukaan komponen juga amat kecil, kira-kira 1

atom CO56 untuk setiap 1010 atom Fe56, sehingga tak terjadi perubahan sifat kimia

maupun fisika pada material komponen. (3)

Setelah diaktivasi, komponen ring dipasang pada mesin sepeda motor yang

kemudian mesin dijalankan pada kondisi normal. Akibat proses keausan, beberapa

Analisis hasil keausanbutiran terkikis dan larut kedalam minyak pelumas mesin.

dilakukan dengan mendeteksi clan mengukur aktivitas sinar gamma berenergi 846 ke V

dari larutan minyak pelumas, yang mana besarnya keradioaktivan minyak pelumas akan
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sebanding dengan tingkat keausan komponen ring. Proses pencacahan ini dilakukan

dengan menggunakan detektor NaI(TI) buatan Canbera Industries, USA dengan ,

software MCA GN/E 2000 VDM.

Kalibrasi detektor sangat penting dilakukan karena selama penelitian ini detektor

merupakan alat yang dominan. Kalibrasi detektor dilakukan dengan menggunakan

sumber standar padat (E. 1. du Pont de Nemours & Co.) clan sumber standar cair

(Amersham International pic).

Metode analisis ini dikenal dengan metode pengukuran konsentrasi.

keseluruhan proses penentuan keausan dapat dibagi atas: proses aktivasi, proses keausan

clan proses analisis

TATA KERJA

Sampel untuk eksperimen adalah ring sepeda motor, berdiameter 52,285 mm,

tebal 1,182 mm clan dengan spesifikasi: Komposisi: Fe=92,12%; Si=2,7%; C=3,65%;

S=0,08%; P=0,35%; Mn=0,7%; Mo=0,2% clan Cr=0,2%. Penurun energi proton

diperlukan untuk memperoleh energi proton sebesar 12,5 MeV dari energi asal sebesar

26,5 MeV. Bak penampung minyak dari mesin motor dibuat berbentuk kerucut

terpancung pada bagian bawahnya, dengan luasan sarna dengan luas permukaan

detektor NaI(TI) Canberra Model 802-3 clan MCA (beserta pre Amplifier clan

Amplifier) Canberra yang dilengkapi perangkat lunak analisis GENIE 2000 VDM.

Sistem ini dioperasikan dengan HV 700 V, amplifier course gain J 00, amplifier

fine gain J J 84 clan shapping time 4 J.ts. Aktivasinya dilakukan dengan energi proton

12,5 MeV clan arus proton 1 mikroarnper selarna 30 menit. Selarna aktivasi, target

diputar sedemikian sehingga seluruh bagian daTi ring terkena radiasi proton.

Untuk keperluan kalibrasi efisiensi digunakan sumber standar cair produksi

Amersham International pIc, kode QCY 44. Sumber ill berisi campuran nuklida-

nuklida: Cd1O9, CO57, Ce139, Snl13, CS137, y88 clan Co6o. Kalibrasi dilakukan pada jarak

sumber terhadap detektor 0,5 cm clan waktu cacah 1.800 detik.

Selesai aktivasi clan sebelum pengausan ring ditimbang dulu beratnya

menggunakan timbangan digital. Selesai diauskan ditimbang kembali beratnya.

Perbedaan hasil ill akan dipakai untuk menentukan parameter ketelitian pengukuran

keausan.

Proses pengausan dimulai setelah waktu 10 hari setelah aktivasi, hal ini untuk

menunggu peluruhan nuklida-nuklida lain yang tidak akan diamati sehingga tidak
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terdapat gangguan dalam pencacahan. Proses pengausan dan pencacahan dilakukan 3

tahap yaitu dicoba untuk pengausan-pengausan 2,5 jam, 5 jam dan 7,5 jam. Selesai

pengausan pacta suatu tahap kemudian diikuti dengan pencacahan dari keradioaktivan

minyak pelumas. Untuk melakukan pencacahan ini, minyak pelumas dikeluarkan dari

mesin motor kemudian dituangkan kedalam bak penampung. Setelah ditunggu

beberapa saat hingga diperkirakan butiran-butiran aktif sudah mengendap di dasar bak

kemudian pencacahan dimulai (kira-kira setelah 10 menit). Pencacahan oleh sistem

Sinar gamma yangspektroskopi gamma dilakukan selama 30 menit (1800 detik).

dicacah adalah yang berasal dari nuklida CO56 berenergi 846 keY Selesai pencacahan

pada suatu tahap, komponen ring dilepas dari mesin untuk diukur beratnya dan

kemudian dipasang kembali pada mesin. Pengausan tahap berikutnya menggunakan

minyak pelumas yang barn. Hasil-hasil pencacahan distandarkan pada saat selesai

aktivasi dengan jalan mengoreksi umur paronya. Setelah koreksi tersebut akan diperoleh

hasil cacah-cacah terkoreksi dalam 2,5 jam, 5 jam clan 7,5 jam pengausan.

Skema sistem pengukurannya ditunjukkan pada Gambar 6.

perbandingan, pada Gambar 7 ditunjukkan skema daTi sistem pengukuran terdahulu.

Sebagai

Gambar 6. Skema pengukuran dengan cara menuangkan seluruh volum minyak
volum minyak pelumas ke bak penampung yang dilakukan pada
eksperimen kali ini
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Gambar 7. Skema pengukuran keausan di mana transfer minyak pelumas ke bak
penampung melalui sistem sirkulasi yang dilakukan pad a eksperimen
sebelum ini

Asumsi-asumsi

1 Karena komposisi material dari komponen ring sepeda motor lebih dari 92%

adalah Fe maka material yang lain dianggap tidak memberikan sumbangan yang

2

penting dalam pengukuran.

Pada proses keausan, seluruh butiran keausan dianggap larot dalam minyak

pelumas, jumlah butiran-butiran yang tersangkut pada komponen-komponen

mesin dianggap tidak significant.

BASIL DAN PEMBABASAN

Hasil-hasil pengukuran untuk pengausan 5 jam, 2,5 jam clan 7,5 jam yaitu basil

pengukuran keradioaktivan minyak pelumas clan hecla berat ring ditunjukkan pada

Tabel 1. Pengausan minimum di mana sudah terdeteksi keradioaktivan dalam minyak

pelumas adalah 5 jam yaitu sebesar 1.230 cacah per 30 menit, ini bersesuaian dengan

berat keausan sebesar Karena 5 jam merupakan lama pengausan minimum0,008 gr

~~

yang didapat, maka dapat dikatakan bahwa 0,008 gr merupakan nilai ketepatan

(precision) dari pengukuran keausan. Nilai ini tidak berbeda dengan nilai ketepatan

yang dikemukakan oleh T. Delvigne 3), yang menyebutkan bahwa batas ketepatan

pengukuran keausan pada komponen-komponen otomotif adalah < 10 mgr.
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Untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh basil-basil eksperimen ini

memperoleh kemajuan dibandingkan dengan eksperimen sebelumnya, berikut bahasan

perbandingan dengan basil-basil eksperimen sebelum ini yang dilakukan oleh E.B.

Hendiko dkk. Obyek eksperimen, lama aktivasi clan setting pencacahan adalah sama

dengan eksperimen kali ini.

E.B. Hendiko dkk 4) telah melakukan eksperimen dengan metode konsentrasi di

mana selesai pengausan minyak pelumas sebagian dialirkan kedalam bak penampung

untuk dicacah. Salah satu basil penting daTi eksperimennya adalah bahwa sampai

dengan 20 jam pertanla, laju pengausannya masih relatif linear. Pengausan minimum

yang dilakukannya selama 10 jam dihasilkan 985 cacah per 30 menit. Pada eksperimen

kali ini, pengausan yang dilakukan selama 2,5 jam, puncak gamma berenergi 846 keY

temyata sukar untuk dapat diamati. Sedang pada pengausan 5 jam puncak tersebut dapat

terdeteksi adanya clan diperoleh cacahan 1.230 per 30 menit. Dibandingkan dengan

eksperimen sebelumnya maka eksperimen kali ini di mana minyak pelumas dituangkan

seluruhnya untuk dicacah, diperoleh efisiensi pengukuran yang lebih baik kira-kira 25%

dari pada sebelumnya. Hal ini sudah diduga, bahwa pada eksperimen sebelum ini

di mana transfer minyak pelumas ke dalam bak penampung melalui sistem sirkulasi

akan mempunyai pengukuran pencacahan yang tidak sempuma. Hal ini disebabkan

timbulnya masalah-masalah:

1. Tidak semua minyak dapat disirkulasikan sempuma kedalam bak penampung

2. Kemungkinan tersangkutnya butiran-butiran di dalam sistem sirkulasi, misalnya

pada komponen-komponen pompa clan katup.

Pada eksperimen kali ini kedua hat tersebut dapat dihilangkan sehingga diperoleh

efisiensi pengukuran yang lebih baik.

KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat keausan minimum yang

diperoleh setelah ring piston dioperasikan selama 5 jam adalah sebesar 1,230 cacah

per 30 menit, ini bersesuaian dengan berat keausan sebesar 8 mg material Fe dalam

minyak pelumas I liter. Hasil ini tidak berbeda dengan nitai ketepatan yang

dikemukakan oleh T. Delvigne 3) , yang menyebutkan bahwa batas ketepatan

pengukuran keausan pada komponen-komponen otomotif adalah sebesar <10 mgr.
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Tabell. Basil-basil Pengukuran Aus

1 5 jam
-

0,008 gr

0,007 gr

0,017 gr

1.230 cp30m

2 2,5 jam
-

Sukar diamati

1.020 cp30m.)3 7,5 jam

cp30m : cacah per 30 menit.

Nilai ketepatan 8 mgr masih tidak lebih baik dari nilai ketepatan secara

gravimetri untuk komponen-komponen yang beratnya hanya dalam ukuran gram.

Dalam hat ini karena suatu timbangan analitik untuk ukuran gram akan dapat

mempunyai ketelitian hingga I mgr. Dengan demikian teknik AL T akan mempunyai

keunggulan dalam hat ketepatan untuk ukuran komponen-komponen yang beratnya

dalam ukuran minimum 100 gr (1 ons). Dalam penerapan pada pengujian perbandingan

aus komponen-komponen otomotif, teknik ini akan cocok untuk komponen-komponen

ringan misalnya klep (valve), metal-metal clan silinder, tetapi tidak tepat untuk

komponen ringan seperti ring piston.

Hasil pencacahan per 30 menit keradioaktivan dari minyak pelumas untuk operasi

pengausan 5 jam diperlihatkan dalam spektrum gamma pada grafik Gambar 8.

Spektrum gamma basil pencacahan selama 30 meDii
radioaktivitas minyak pelumas untuk pengausan selama 5 jam

Gambar 8,
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DISKUSI:

PERTANYAAN I: Utaja P2PN-BATAN

.Apakah dalam pencacahan ada sumbangan butiran dari biok mesin yang

terkikis?

JA W ABAN I: Sudarmono P2SRM-BATAN

.Dalam hal ini butiran dari blok mesin yang terkikis tidak tercacah, oleh

karena blok mesin tidak diaktivasi, sehingga butiran yang tercacah dan

mengendap dalam oli yang tercacah benar-benar hasil kikisan ring piston.

PERTANYAAN II: Priyanto Djojo Sukarto P2EN-BATAN

.Apakah eksperimen ini sudah dipromosikan di suatu perusahaan/industri?

JA W ABANI 11: Sudarmono P2SRM-BATAN

.Belum lama ini pemah dicoba untuk dibuat proposal dan ditawarkan ke

industri automotif ASTRA, akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan.

PERTANY AAN m: Bapak Mulyadi, MoSc.

.Apakah pengerasan lapisan ring piston sudah dilakukan juga?

JAWABANI Ill: Sudarmono P2SRM-BATAN

.Dalam hal ini belum sampai pada rekayasa pengerasan ring piston.
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