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PEMBUATAN KOMPOSIT YBCO-123/Ag MELALUI
PELARUT GARAM CAIR UREA

Yustinus P, lndra Guna,van, Wuryanto
PPSM -B A TAN. Kawasan PUSP/PTEK. Serpong, Tangerang /5310

ABSTRAK

PEMBUATAN KOMPOSIT YBCO-123/Ag MEULUI PELARUT GARAM CAIR UREA, Te/ah dibuat
komposit YBCO-123/Ag denganja/an mencampur garam-garam nitrat dari Ytrium, Barium, Tembaga, don
Perak di da/am garam cair Urea, Kandungan perak diyariasi dari 0 % -50 % berat, Sete/ah proses
piro/isis untuk peruraian Urea, di/anjutkan kalsinasi pada suhu 300 °, 500 ° don 700 °C se/ama I jam,
Serb uk yang dipero/eh dibuat pe/et-pelet dengan diameter 0 = 1,0 cm dan teba/2-3 mm pada tekanan
hidro/ik 10 ton. Disinter pada suhu 900 °C se/ama 16 jam. Kaftan Meissner menunjukkan semua sampe/
bersifat superkonduktor pada N 1 cairo Selanjutnya dikarakterisasi dengan ",(RD, SEM don pengu.rcuran
suhu transisi kritis, Tc, dengan suseptibilitas magnit fungsi suhu serlo penentuan rapat OrtiS kritis, Jc,
dengan teknik "four point probe ", Berdasarkan struktur ortorombik YBCO-123 dipero/eh parameter kisi a
= 3,~/67 -3,8241 Ao; b = 3,8561 .3.8895 Ao don c = 11,6518 -11,7104 Ao, yang membuktikan perak
tidak merubah struktur YBCO-J23/Ag terbentuk. Diper.1cuat o/eh hasi/ Jc, yang menunjukkan harganya
naik seja/an dengan naiknya kandungan Ag, harga tertinggi mencapai 9, 71 x JoI Amp/cm1.

ABSTRACT

PREPARATION OF SUPERCONDUCTOR YBCO-123/Ag COMPOSITE THROUGH UR&l ,\-fOLTEN
SALT Superconductor ybco-123/Ag composite has been prepared through Urea molten salt by mixing salt
nitrate of Yttrium, Barium. Copper and Silver. The weight. of Silver content variedfrom 0 %.50 %. After
pyrolysis process the powder was subjected to calcination at 300, 500 and 700 °C subsequentl.vfor I hour.
The calcine powders was pelletized into a disk of 1.0 cm in diameter and. thickness of 2-3 mm. Sintering of
pellet samples was done at 900 °C for 16 hours. .\feissner effect on all samples displayed superconductivil}'
phenomena. Samples were examined by XRD, SE,\-I. measurement of critical temperature by using
susceptibility magnet vs temperature. and critical current density measurement by using four point probe.
Based on orthorombic structure of YBCO-123 the resulte of the lattice crystal.e calculation were is a =
3.816i. 3.82./1 Ao; b = 3.8561 -3.8895 AO dan c = 11.6518. 11.7104 Ao, this showed that silver did not
influence the structure of YBCO. Superconductor YBCO-123/Ag composite WQ3 prepared. This was proved
by critical current density. Jc data which showed increased with increasing of silver content and the
highest result was 9.71 x 105 Amp/m2.

PENDAHULUAN

S uperkonduktor YBC-123 telah berhasil

disinte-sis melalui pelarut kimia 13). Garam cair

meru-pakan media yang baik untuk preparasi
superkon-duktor. Garam cair yang telah berhasil
untuk rembuatan YBCO-123 adalah Amonium
nitrat [4 , Urea + Amonium nitrat IS] dan Urethan

16). Urea clan Urethan menarik untuk diteliti,

karena titik caimya (Tt') relatif rendahyaitu 150
°C clan 50 °C d-bandingkan Amonium nitrat 250
DC. Disamping itu senyawa Urea, (NH2CO-NHz)
dan Urethan (H2N-COO-C2Hs) memungkinkan
pembentukan senyawa komplek dengan atom-
atom Y, Ba, clan Cu. Garam cair Urethan telah
berhasil dipakai dalam pembuatan komposit

YBCO-123/Ag[6). Oleh karena itu Urea cair akan
dite!iti sebagai media pembuatan komposit
YBCO-123/Ag apakah memberi harapan baik
seperti halnya Urethan cairo

Pembuatan komposit YBCO-123/Ag mela-
lui reaksi rasa padat dati atom-atom penyusunnya
bentuk oksida clan atau karbon at biasanya memer-
lukan penggerusan berulang kali agar homogen.
Bahkan setelah kalsinasi clan sintering juga me-
merlukan penggerusan. Melalui media Urea cair,
penggerusan berulang kali dapat dikurangi.
Karena pencampuran di media basah atom-atom
penyusun dapat bereaksi dengan Urea sehingga
serbuk hasil pirolisis relatip lebih homogen. Oleh
karena itu proses kalsinasi sintering tidak memer-
lukan pengulangan. Disamping itu Urea adalah
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Tata Kcrja

Cara kerja mengikuti diagram alir di Gam-
bar I. Garam-garam nitrat dari Y, Ba, dan Cu
dengan stoikiometri 1 : 2 : 3, dicampur di dalam
Urea cair pad a suhu 150 °C selama 16 jam.
Penambahan perak nitrat bersamaan dengan atom-
atom penyusun YBCO.123 dengan variasi 0 -50
% berat. Selanjutnya suhu dinaikkan agar terjadi
pirolisis. Diperoleh prekusor awal. Dikalsinasi
pada suhu 300, 500 dan 700 °C selama 1 jam.
Hasil kalsinasi digerus dan dibuat pelet-pelet
berdiameter e = 1,0 cm dan tebal 2 -3 mm

dengan tekanan 8 -10 ton. Pelet-pelet tersebut
disinter pada suhu 900 °C selama l6 jam suasana
udara. Pendinginan di furnace. Setelah diuji
dengan cepat menggunakan uji Meissner yaitu
dicelup didalam Nz cair dan diletakkan diatas
medan magnit pennanen Gambar 2, barn
dikarakterisasi dengan pantulan sinar X (XRD).
Digunakan target Cu Ka pada tegangan 30 V, arus
30 mA mulai 20 = 10° -700 dengan kecepatan

1°/menit. Alat yang dipakai adalah Shimadsu XD

610.

bahan yang relatip murah dan mudah diperoleh,
apalagi bahan ini ramah terhadap lingkungan
sebagai pupuk pad a agro-bisnis.

Komposit YBCO-123/Ag akan diuji
dengan berbagai teknik karakterisasi antara lain uji
Meissner yang dengan cepat melihat apakah
memberi gcjala levitasi pada mcdan magnit
permanen sete\.ah dicelup di dalam N2 cairo
Selanjutnya dengan pantulan sinar X (XRD) agar
memperolch sidik jari tentang struktumya dan
seberapa jauh Ag mempengaruhinya. Melalui
pengamatan data mikroskop sapuan elektron
(SEM) atas sam pel-sam pel akan diperoleh
gambaran morfologinya. Sifat listrik yaitu suhu
transisi kritis, Tc ditentukan dengan pengukuran
septibilitas magnit vs suhu, dan besaran rapat arus
kritis, Jo diukur dengan teknik 'jour point probe ".

BAHAN DAN CARA KERJA

Bahan

Garam-garam nitrat dari Y, Ba, Cu, dan Ag
diperoleh dari E. Merck derajat analisis. Demikian

pula Urea.
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Kajian morfologinya dengan mikroskop
sapuan elektron (SEM) buatan Philips model 515.
Sedang sifat listriknya yaitu suhu transisi kritis. Tc
ditentukan dari pengukuran suseptibiliti magnet vs
suhu yang dilakukan di P3FT LIP!, Besaran lain-

;11 3,8015 I 3,8880 I 11,6851 I
.I 3,8214 1 3,8896 11,6518

~

13,8182 11,6482 !

I 3,8178 11,7105

4 I

I 

3,8259 11,7001

3,8229 11,6942 I

Terlihat puncak-puncak dominannya yaitu 20 =
32,8°; 32,51 °; dan 58,2°.

Pacta penambahan Ag = 13 ~/O, 23 %, dan

50 % muncu1 puncak-puncak tambahan yang
berasal dari BaCO), CuD, Y 20) dan rasa
Y 2BaCuOs (rasa 2110). Data ini menggambarkan
penambahan Ag pengaruhnya secara acak..
Parameter kisi yang ditampilkan di tabel 2,
menunjukkan harga a = (3,8167 -3,8247) Ao; b =

(3,8561-3,S895)AOdanc={11,651S.11,7104)
A ° yang tidak jauh berbeda dengan yang diperoleh

oleh para peneliti lainnya()'oI) .Kajian XRD ini
menegaskan bahwa rasa superkonduktor YBCO-
123 terbentuk, penambahan Ag tidak merubah
struktur YBCO-123.

Tabel 2. Hasil perhitungan parameter kisi sam pel
superkonduktor YBCO-123 daD YBCO-

123/Ag.

1111 "II 13,822013,8561111,66531
nya rapat arus kritis , Jc diukur dengan teknikfour
point probe yang dirangkai oleh para enjiner di
PPSM BATAN.

Dengan demikian Ag membentuk komposit

efek Meissner

melayang
melayang
melayang
melayang
melayang
melayang
melayang
melayang
melayang
melayang

melayang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Meissner terhadap sampel-sampel SI
(0%) -SII(50%) tertera di tabel 1 dan gambar 2.
Terlihat gejala levitasi yaitu melayang diatas
medan magnit pennancn setelah dicelup di dalam
N2 cairo

Tabel 1. Uji Meissner dari sampel-sampel YBCO-

123/Agy

Y = persen berat Ag

Data diatas memberi indikasi bahwa rasa
superkonduktor terbentuk. Untuk lebih meyakin-
kan apakah perak membentuk komposit dengan
superkonduktor YBCO-123, kajian pantulan sinar
X (XRD) akan memberikan gambaran tentang
sidik jari YBCO-123 dan seberapa jauh peranan
Ag terhadap struktumya. Terlihat di gambar 3
suatu pola pantulan sinar X dari sampel-sampel SI
-SII yang diperoleh dengan alat XRD buatan
Shimadsu model XD 610, dioperasikan dengan
target Cu Ka pad a tegangan 30 KV arus 30 mA
dan kecepatan penyapuan sudut 1°/menit dari 2!2}
= 10° -70°. Parameter kisi atas data tersebut

dengan asumsi bahwa struktur YBCO-123
ortorombik ditampilkan pacta tabel 2. Pola
pantulan sinar-X dari sampel-sampel terse but
menunjukkan pola XRD dari YBCO-123(2].

dengan YBCO-123. Pengaruh Ag ini
menimbulkan kemunculan senyawa lain yang
gejalanya secara acak. Fenomena ini akibat
ketidakhomogenan dari sampel. Terjadinya
komposisi yang berbeda dari stoikiometri
pembentukan YBCO-123 disebabkan oleh
penggerusan prekursor hasil pirolisis dan kalsinasi
dengan cara manual di mortar belum menjamin
homogen. Akibatnya terjadi reaksi yang tidak

diinginkan.

Kajian sapuan mikroskop elektron (SEM)
terhadap S\ -SIt ditampilkan pada gambar 4.
Diperoleh dengan alat SEM-515 buatan Philips
beroperasi pada 25 KV dan perbesaran 1550 kali.
Secara umum tidak menampilkan morfologi yang
rigid, ditandai oleh rongga-rongga an tar butir yang
terlihat jelas. Meskipun ukuran butir relatif homo-
gen dengan but iran ~ 10 11M, terlihat penambahan
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keberadaan Ag dalam bentuk metal dan dalam
jumlah yang relatif besar sehingga mempengaruhi
pengukuran suseptibilitas magnit vs suhu. Bahkan
pada penambahan Ag = 50 % terlihat dua tahap

penurunan yang tajam, apakah terdapat dua rasa
superkonduktor ? Jawabannya tidak, karena pada
transisi kedua terjadi pada suhu 87 oK suhu yang
sesuai dengan suhu Tc sistem YBCO-123. Fasa
lain dari sistem YBCO ini adalah YBCO-247 yang
Tc-nya = 40 -60 oK tentu saja tidak akan teramati

disini karena pendinginan yang dikerjakan pacta
pengukuran ini hanya dengan N2 cair. Sedang
suhu transisi pertama dimulai pad a suhu diatas 100
OK. Beberapa peneliti pemah menginformasikan
rasa metastabil dari sistem ini yang Tc-nya diatas
100 OK [II] .Penulis cenderung gejala diatas adalah

anomali dari pengukuran saja, yang sebetulnya
hanya satu transisi seperti hainya pada
penambahan Ag = 40 %. Pada penambahan Ag

lainnya semuanya menampilkan satu suhu transisi
yang relatif tajam. Pengukuran ini memberi
indikasi bahwa suhu transisi kritisnya Tc berkisar
antara 87 -95 oK.

Ag mempengaruhi besar butir dan gejalanya acak,
tidak linier. Dalam arti penambahan Ag makin
besar tidak memberikan pengaruh butiran mem-
besar. Hal ini terlihat pad a penambahan Ag = 16

% yang besar butirannya relatif kecil
dibandingkan dengan yang diberi Ag = 4 %; 9 %;

16 % dan 50 %. Demikian pula pada sampel-

sampellainnya. Morfologi sampel-sampel tersebut
menggambarkan hubungan al.tar butir yang
kurang baik. Dapat diduga sifat listriknya dalam
hal ini rapat arus listrik, Jc harganya belum
memuaskan. Dan temyata benar, seperti yang
ditampilkan di gambar 5 harga arus kritis, Jc, vs

penambahan Ag.

Pada gambar 5 tersebut dengan jelas meng-
gambarkan bahwa penambahan Ag meningkatkan
Jc. H~ga tertinggi diperoleh pada penambahan Ag
= 40 -50 % berat, menampilkan Jc = (91 -97)

Alcm2. Pada penambahan Ag antara 0 % -40 %
kenaikan rata-rata Jc adalah 2,42 Amp/cm2 % Ag
sedang maju kenaikan di daerah 40 % -50 %
hanyalah 0,6 Amp/cm2 % Ag. Gejala ini menun-
jukkan bahwa Ag dapat membentuk komposit
dengan YBCO.123 dan mengisi rongga-ronga
antar butimya sehingga memperkecil porositas.
Peningkatan intergrain coupling yang membuat
harga Jc meningkat sejalan dengan penambahan
Ag sampai pada batas harga tertentu disini ? 40 %
Ag harga Jc relatif tetap selanjutnya penambahan
Ag mulai kurang efektif. Meskipun penambahan
Ag meningkatkan Jc, namun kajian SEM yang

menampilkan morfologi yang kurang rigid meng-
akibatkan harga Jc masih belum memuaskan.
Dibandingkan dengan pembuatan komposit mela-
lui reaksi pad at oleh Suasmoro dkk. (7) Jc maks =

II A/cm2 masih lebih baik dan sebanding dengan
yang diperoleh oleh Suhardjo dkk. [8] yang juga

membuat komposit Ag = 10 %. Apabila diban-
dingkan dengan peneliti lainnya, K. Poels dkk. [9]

pada penambahan 15 o/G berat Ag memperoleh
harga Jc = 194 Alcm2. Data ini menginformasikan

bahwa sifat listrik komposit YBCO-123/Ag
terutama harga Jc sangat dipengaruhi oleh cara

pembuatannya.

Kajian terhadap data hasil dari berbagai
teknik karakterisasi diatas menginfonnasikan bah-
\Va komposit YBCO-123/Ag dapat disintesis me-
lalui media garam cair Urea. Keunikan cara ini
adalah Ag dicampur bersamaan dengan garam-
garam dasar nitrat dati Y, Ba, dan Cu mulai awal
proses di media Urea cairo Biasanya Ag dicampur
dengan YBCO-123 yang telah jadi dalam bentuk
oksida (8,9) .Seandainya Ag bereaksi selama proses

pembuatannya maka akan teridentifikasi rasa lain
yang akibatnya tasa superkonduktor YBCO-123
tidak terbentuk. Namun hal ini tidak terjadi.
Terbukti dati data yang diperoleh melalui peng-
ukuran hamburan sinar X (XRD)~ Uji Meissner,
pengukuran sifat listrik Tc dan Jc.

KESIMPULAN

Hasil pengukuran magnetik suseptibilitas
fungsi suhu ditunjukkan pacta gambar 5 bentuk
kurvanya menampilkan perubahan rasa diamag-
netik pacta suhu terjadi rasa superkonduktor yang
ditandai oleh turunnya kurva yang nyata secara
tajam. Pacta penambahan Ag yang besar yaitu 45
% dan 50 % terjadi penurunan yang kurang tajam.
Hal ini menyulitkan untuk menentukan harga suhu
transisi kritis, Tc. Gejala tersebut terjadi karena

Media garam cair Urea dapat dipakai seba-
gai media pembuatan komposit superkonduktor
YBCO-123/Ag. Penambahan Ag makin
meningkat, harga Tc-nya relatif tidak berubah
berkisar antara 87 -92 OK. Sedang harga rapat
arus kritis Jc, naik dengan naiknya kandungan Ag,
harga ter-tinggi ada1ah 9,71 x 105 A/m2 pada
penambahan Ag 35 % berat. Sisi negatifnya
ad31:lh pen:lmbahan Ag memberik3n fJsa non
superkonduktor BaCOJ, CuO, Y 2°3, dan
Y 2BaCu05 pada penambahan Ag 13 %, 23 % clan
50%.
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Gambar .fa. : Hasil observasi SEM lerhadap komposil
superkonduklor YBCO-123 + Ag variasi
konsenlrasi
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Gambar 3(a-j) : Po./a difraksi sinar-,y terhadap
komposit sllperkonduktor YBCO-123 +
Ag variasi konsentrasi Ag
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"~'" Gambar 3(g-kj) : Pola difraksi smar-X terhadap

komposit superkonduktor YBCO-l13 +
Ag variasi konsentrasi Ag
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Gulnbur .tb. : Hasil observasi SEM terhadap komposit
superkonduktor YBCO-123 + Ag ,,'ariasi
kol/sentrasi Ag
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menjadi sl/perkonduk/or ?
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Gambar 5 : Pengaruh penambahan persen berat Ag
terhadap rapat arus kritis komposit
superkonduktor YBCO-123 + Ag

Gambar 6 : Hasi! pengukuran kritis terhadap
komposit superkonduktor YBCO-123 +
Ag variasi konsentrasui Ag

Yustinus P.:

-Sebagai pelarut dan pembentuk komplek, dengan
pertimbangan murah dan mudah didapat.

-Sudah tidak ada karena titik cairnya 150 DC titik
didih 1: 200 DC. Padahal diperlakukan pada suhu
300 -900 DC.

-Suatu bahan menjadi superkonduktor hila
resistivitas = 0 pembentukan komposit untuk

memperbaiki sifat fisisnya :

-resistifitasnya
-rapat arus kritis Jc
-sifat mekanismenya
-temperatur kritis Tc

1jipto Suyitno :

-Barapa kekuatan medan magnit yang digunakan
dalam percobaan ini sehingga mampu
melayangkan sampel. (Efek Meissner)

-Berapa jarak layangnya, maksudnya jarak
sampel dalam posisi layang dengan magnitnya.

-Untuk medan magnit yang sarna tapi dengan
divariasi apakah ado perubahanjarak layang?

-Dari gambar 5 kenapa kurvanya turun, kemu-
dian perlahan-lahan naik ?

Yustinus P.:

-Magnitnya sudah standar (magnit perrnanen) dari
LIPI dengan kekuatan 2 Gauss.

-1: 0,5 cm

-Memang ada perbedaan tetapi belum diukur.

-Dengan SEM

-Pada 4,7% turun karena penambahan Ag belum
efektif untuk mengisi kekosongan.

Agus Taftazani:

-Dari presentasi Saudara yang kami lihat,
ternyata samua sampel yang dibuat adalah
bersifat superkonduktor. Pertanyaan kami,
mengapa suatu bahan bisa menjadi bersifat
superkonduktor ?

Yustinus P :

-Seperti jawaban penanya Sdr. Sahat Simbolon
no. 3.

TANYA .JA~VAB

Sail a! Simbolon :

-Apa flmgsi urea di dalam superkonduktor
tersebut ?

-Apakah urea masih terdapat di dala/n super-
konduktor setelah dikalsinasi dan disintering ?

-Apakah yang menyebabkan suatu komposit
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