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ABSTRAK

PENGARUH WAKTU SINTER TERHADAP DISTRfBUSI KOMPOSISI UNSUR PEMADU PADA
PELET ZIRCALOY. Telah dilakukan pengamatan pengaruh waktu sinter terhadap distribusi komposisi
unsur-unsur pemadu pada pelet zircaloy-4 hasil proses sinter. Pelet .zircaloy ini diperoleh dengan
jalan pengompakan serbuk Zr yang ditambah dengan serb uk unsur-unsur pemadu Fe. Cr dan Sn
dengan jumlah sedemikian hingga jumlahnya sesuai dengan komposisi zircaloy-4 menggunakan mesin
pres. Pelet hasil kompakan kemudian disinter pada suhu 1100 °c selama 1-3 jam. Pengamatan komposisi
unsur pemadu sebagai fungsi waktu sinter dilakukon dengan "Scanning Electron Microscope -Energy
Dispersive X-Ray Analyser" (SEM-EDAX). Ha.j'il pengamatan menunjukkan bahwa pada pelet
mentahlhasil kompakan terdapat akumulasi Sn pada suatu titik sehingga kadarnya mencapai 17,46 %,
tetapi setelah pelet mentah disinter, penyebaran Sn lebih merata. Pengaruh \vaktu sinter sampai dengan
I jam menampakkan penurunan komposisi Sn yang tajam dari 9 % yang kemudian relatif tetap sebesar 2
%. sedangkon untuk Fe dan Cr penurunannya relatif keCI"/. masing-masing dari 1.86 % ke 0.6 % dan
dari 1,04 % ke 0.17%. Pengamatanpadafotometalografimenunjukkan bahwa pada penyinteran
ini masih merupakan tahap a\val di mana terdapat fenomena yang komplek seperti belum
homogennya serbuk dalam pelet mentahlhasil kompakan karena adanya unsur pemadu. atau laju
pemanasan awal yang terlal" cepat.

ABSTRACT

INFLUENCE OF SINTER/NG Th\1E ON DISTRIBUTION OF ALLOYING ELE,\f£VTS CO.\-fPOSTION
IN llRCALOY PELLET. Influence of sintering time on distribution of alloying elements composition in

zircaloy pellet has been studied. lircaloy pellets were obtained by pressing ofZr, Fe, Cr and Sn powders
mLTture in adequate composition of zircalo.v-4, than the green pellets were sintered at 1100 DC for I -3
hours. The alloying elements (Fe, Cr and Sn) composition in zircaloy pellets as sintering product were
determined b.v Scanning Electron Microscope -Energy Dispersive X-Ray Anal.vser (SEJvf-EDAA). The
e.Tperiments showed that there was an accumulation of Sn in a site of the zircaloy green pellet of 17.46
%, but after sintering process, the Sn was distributed everywhere. The influence of sintering time up to I
hour showed a decreasing Sn composition from 9 % to 2 % which then relatively constan, while for Fe
and Cr its decreasing was relatively small, i.e. : 1.86 % to 0.6 % and 1.04 % to 0.17 % respectively.

The sintering process revealed no clear grain boundaries and powder homogenization did not complete.
Observation on metallographic photos sho~Yed that this condition was in initial stage of sinter ing process
where there was a complexe phenomenon i.e.: no powder homogenization in green pellet or initial
heating rate was extremely quick.

PENDAHULUAN kelongsong elemen bakar reaktor nuklir. Selain
pemakaian di bidang nuklir. paduan logam zirko-
nium juga banyak digunakan pad a industri kimia
maupun perkapalan karena daya tahan korosi yang
tinggi terhadap asam/basa[ 1 ,2] .Proses pembuatan
zircaloy dapat dila-kukan melalui beberapa cara,
salah satunya yaitu dengan metoda Metalurgi

Z irCalOY merupakan salah satu jenis paduan
logam zirkonium. Teknologi zircaloy tclah
berkembang pesat, namun data secara rinci

tidak mudah didapat berhubung zircaloy memiliki
nilai yang strategis yaitu sebagai bahan struktur/
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menentukan kandungan unsur-unsur pada posis

yang dikehendaki.

TATAKERJA

a. Bahan

Bahan utama yang dipakai dalam penelitian
ini adalah serbuk Zr (45 1.1), Cr (45 1.1), Sn (45 1.1)
dan Fe (75 1.1). Untuk keperluan "mounting"
digunakan serbuk dan cairan akriflk, sedangkan
bahan etsa berupa HF 40 %, HNO3 70 % dan
akuades. Sebagai bahan poles digunakan pasta
diamond 6-8 1.1 dan untuk pembuatan [oto dipakai
film polaroid. Bahan lain adalah gas argon untuk
dipakai pada proses sinter.

b. Alat

Serbuk. Cara ini mempunyai keuntungan misalnya
adanya perbedaan titik lebur yang besar antara
unsur-unsur pemadu dengan zirkonium serta
sulitnya memperoleh karakteristik produk yang
diinginkan pad a teknik peleburan. Selain itu
dengan metoda metalurgi serbuk akan dapat
diperoleh homogenitas serbuk yang lebih baik

sehingga mempermudah pengerjaan selanjutnya
misalnya perlakuan panas[3]. Dalam metalurgi
serbuk, terdapat tiga proses utama yaitu penyiapan
serbuk, pengom-pakan clan penyinteran. Proses
pengompakan serbuk ber-tujuan untuk konsolidasi
serbuk pada bentuk yang diinginkan, memberi
dimensi akhir yang dikehendaki karena
kemungkinan perubahan bentuk akibat penyinteran
dan memberi porositas serta kekuatan yang
memadai. Untuk mencapai tujuan ini, ban yak
faktor yang mempengaruhi yaitu karakteristik
serbuk, kondisi proses serta alat press.

Tahap berikutnya adalah proses sinter yaitu
merupakan suatu perlakuan panas dari agregat

serbuk pada suhu clan waktu tertentu dalam
kondisi vakum atau gas inert. Secara teoritis suhu
penyinteran sulit ditentukan karena banyak faktor
yang berpengaruh, namun secara praktis berkisar
an tara 2/3 sampai 3/4 dari titik lebumya. Dalam
proses sinter ini terjadi proses pemaduan.
penggabungan atau densifikasi. Yang terakhir ini
cenderung merupakan proses sinter di dalam
fabrikasi bahan bakar nuklir. Pada proses sinter,
terjadi banyak perubahan fisis pacta bahan yang
disinter misalnya dimensi, sifat mekanik dan fisis
(secara makro), sedangkan secara mikro dapat
dilihat perbedaan pada ikatan antar butir, banyak-
nya pori serta ukuran butir ("grain size"). Guna

memperoleh produk akhir seperti yang diinginkan,
perlu diadakan pemeriksaan bahan dari awal proses,

dalam hal ini pelet mentah sebagai hasil
pengompakan serbuk zircaloy serta produk akhir
berupa pengukuran densitas, kekerasan, ukuran butir
serta distribusi unsur pemadu zircaloy yaitu Fe, Cr

clan Sn. Hal ini cukup penting mengingat terdapat
perbedaan titik lebur yang besar antara Sn dengan
Fe dan Cr sehingga dalam proses penyinteran

kemungkinan dapat terjadi perubahan komposisi.
Pada penelitian ini dipelajari pengaruh waktu
sinter terhadap distribusi unsur pemadu (Fe, Cr,
Sn) dari zircaloy-4. Adapun suhu sinter dipilih
1100 °c scsuai dcngan kondisi yang rclatif baik
untuk proses sinter zircaloy-4(5]. Pemeriksaan
komposisi unsur-unsur tersebut dilakukan dengim
SEM- EDAX("Scanning Electron Microscope -

Energy Dispersive X-Ray Analyser") yang dapat

Alat yang digunakan yaitu :

-Mesin press Komage kapasitas 50 ton

-Tungku sinter Nabertherm dengan tabung dari
baja tahan karat untuk meletakkan sampel

-Thermokopel

-Cetakan untuk "mounting"

-Mesin poles

-Pembersih ultrasonik Metason 120

-SEM-515, EDAX-PX9900 buatan Philips

c. Cara Kerja
I. Scrbuk Zr, Fe, Cr dan Sn dikeringkan di alam

tungku pengering pacta suhu lIS °c selama 3
jam pacta atmosfer gas argon. Setelah kering
masing-masing ditimbang sesuaidengan kom-
posisi zircaloy-4 (Fe c 0,22 %, Cr = 0,10 %, Sn

= 1,30%, sisanya Zr) kemudian dicampur.
2. Serbuk zircaloy-4 dipress pacta tekanan 16 MP (I

MP = 5,67 bar). relet mentah hasil pengompakan
disinter pacta suhu 1100 °c selama I, I,S, 2,5
dan 3 jam. relet hasil sinter dipotong lalu di
"mounting" menggunakan serbuk dan cairan
akriflk. Selanjutnya sampel dipoles dengan mesih
poles menggunakan am-plas 180 # -1200 # dan
pasta diamond 6 -8 !l dan dibersihkan dengan
pembersih ultrasonik. Sesudah bersih sampel
dietsa dengan 100 ml Iarutan Campuran HF 40
%, HNO} 70 % masing-masing 7 dan 45 ml,
sisanya akuadcs.

3. Sampel dianalisis dengan SEM untuk melihat
gambar struktur mikro pelet zircaloy-4 hasil
sinter dengan pembesaran yang tepat, kemu-

ISSN 0216-2138Sigit, dkk



dian dilakukan pemotretan pad a bagian-bagian
tertentu. Selanjutnya ditentukan kadar unsur-
unsur Zr, Fe, Cr clan Sn secara relatif dengan
membandingkan luas puncak spektrum dari
masing-masing un sur.

Setelah mengetahui keadaan pelet sebelum disinter,
maka percobaan selanjutnya adalah melakukan
proses sinter terhad:lp pelet ment:lh pad a suhu 1100
°c dengan waktu yang divariasi. Untuk waktu
sinter 1 jam, hasil foto mikrostruktur ditunjukkan
pada gambar 3. Oi sini tampak bahwa antara butir
clan batas butir belum begitu jelas. Setelah dianalisis
secara kuantitatifpada bintik-bintik hitam temyata

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelet mentah

Guna mengetahui perubahan-perubahan
yang mungkin terjadi setelah proses sinter berlang-
sung, maka pada pelet mentah yaitu yang belum
mengalami proses sinter, dilakukan analisis kuali-
tatif clan semi kuantitatif serta pembuatan rota mi-
kro strukturnya (Gambar 1 dan 2). Pada gambar 1
ditunjukkan spektrum dari sampel pelet mentah
zircaloy pada bagian pusat di mana tampak
puncak-puncak dari unsur-unsur penyusunnya yaitu
Zr, Sn, Cr clan Fe. Untuk menentukan kadar
masing-masing unsur tersebut dilakukan pengu-
kuran luas puncak, kemudian dibandingkan,

sehingga diperoleh persentase (berat). Dengan
tara ini ditentukan kadar unsur pada bagian pusat
sam pel (gambar 2), dan bagian alas, bawah, kanan
dan kiri. Hasil analisis ini disajikan pad a Tabel 1.
Pad a pengamatan ini tampak bahwa bagian-bagian
tertentu dari sampel mempunyai kadar unsur yang
berbeda-beda. Untuk Fe dan Cr kadar ini relatif
tidak berbeda jauh, namun untuk Sn ada satu sisi
yaitu pada bagian bawah pusat berkadar jauh lebih
tinggi (17,46 %) dari yang lain (rata-rata 7,16 %).
Hal ini menandakan bahwa pada pencampuran
serbuk zirkonium, timah putih, khromium daD besi
pada bagian tersebut belum sempuma, sehingga ada
bagian yang mengandung unsur dalam kadar
tinggi, sementara di sisi lain kandungannya merata.
Hasil analisis ini mengkontim1asi distribusi kadar
Sn yang tidak homogen.Hal ini mungkin
disebabkan oleh kcnya-taan bahwa jumlah unsur
pemadu Sn yang ditambahkan sesuai dengan
komposisi zircaloy-4 lebih banyak dibandingkan
dengan Fe dan Cr sehingga kemungkinan
terjadinya segregasi/pe-lepasan diri dari Sn lebih
besar daripada Fe dan Cr. Kejadian ini diperkuat

dengan kondisi pacta saat pengepresan berlangsung
di mana timbul kenaikan panas sesaat yang
mengakibatkan sifat pengelasan mikro oleh karena
titik leleh Snjauh lebih rendah dari Fe maupun Cr.

~C-~-
0. ~0K~V 29\1v/ch A EDAX0CNT

Spektrum Zirca!oJ' pada pusat sampe!
dengan puncak-puncak Zr, Sn, Cr dan
Fe

Gambar J.

Gambar2. Struktur mikro pilei mentah zircaloy pada
pI/sat salnpeL Pembe.\'aran 252_~2. Pengamatan komposisi pelet hasil sinter

a. Waktu sinter 1 jam
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Tnbell. Hnsil nnniisis pelet mentnh zircnloy

Posisi Kompooiosi, % Keterangan

Zr Sn Fe Cr

Layar penuh
pada : pusat
sam pel
sebelah kiri.
pusat

93.25 3,64 2,01 1,10

87,73 9,48 1,94 0,86

88,99 8,43 2,16 0,42

sebelah kanan

pusat.90,4 7,09 0,63 1,87

79,04 17,46 2,55 0,94 sebelah alas.
pusat

sebelah

bawahpusat*

Rata-
rata

87,88
*

5,35

9,22
:t

5,10

1,86
:I:

0,72

1,04
:!:

O,sJ

* tidak

tergambar

Gambar 3. Slruklur mikro pelel hasil sinter T
= 1100 DC, t = I jam, perbesaran- nya
2020 xmemiliki kandungan Zr, Sn, Fe clan Cr yang

berbeda sedikit hila dibandingkan dengan
keadaan seluruhnya pad a layar (tabel 2).
Bintik hitam tersebut temyata bukan kumpulan
(aglomerasi) dari suatu unsur, melainkan
diduga adalah pori-pori pada pelei.
Dibandingkan dengan kondisi pelet mentah,
maka pada kondisi ini sudah nampak adanya
difusi daTi unsur-unsur penyusun zircaloy
karena pengaruh pemanasan serta waktu sinter.
Hal ini tampak pada kemerataan distribusi
unsur misa.lnya Sn, yang pada pelet mentah
mempunyai satu posisi dengan kadar yang
lebih tinggi daTi bagian lain seperti telah
dijelaskandi muka.

Tabel 2. Komposisi unsur pelet zircaloy hasil sinter
pada T = 1100 °c. t = I jam

Posis Komposisi, % Kctcrallgall

Zr So Fe Cr

96,96 2,26 0,70 0.08 bintik hitam

(tanda
panah)

96,86 2,56 0,52 0,062
layar penuh

b. Waktu sinter 1,5 jam Rata

rata

96,91
t

0,07

2,41
:t
0,21

0,61
:I:

0,13

0,07
:!:
0,01Pada penyinteran selama 1,5 jam, kondi-

sinya tidakjauh berbeda dengan waktu 1 jam
(gambar 4, rebel 3). Hanya saja tampak
adanya penurunan kadar Sn yang mungkin
disebab.kan oleh menguapnya unsur ini
mengingat titik lebumya relatif rendah yaitu
sekitar 232 °c atau karena Sn mendistribusi ke
sisi lain.
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Tabel 4. Komposisi unsur pelet zircaloy hasil sinter
pada T = 1100 oCt t = 2t5 jam

,

.~.-~'~:.-' .: '-L. .~ .'
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~k~A.'" .',r; (.".. .'.-

r.~~~t.~.:-~-;:~, ":~.::~~.- :."':~:",:,~"'_.',"",,~"J'.~"'-'1..'. ' !..(-, .~
.'~:~~:;': .:.:~.~ .':..:::-..~-~ ,!~:: .:.:.?.'."""';'-' :,'c".' ." "' ~...:. ~'-~--~~~-~'~"~L_.

Gambar 4. Struk/ur mikro pele/ has;1 sinter. T
= 1100°C, / = 1,5jam,pembe. saran
2020 x.

Tabel 3. Komposisi unsur pelet zircaloy hasil sinter
pad a T = 1100 °c, t = 1,5 jam

Posis Komposisi, % Keterangan

Zr So I Fe Cr

98,61 0,82 0,41 0,51 dalam

lingkaran

98,38 1,07 0,44 0,122

layar penuh

Rata.
rata

98,98
:f:

0,16

0,94
:t:

0,18

0,42
::!:

0,0,
2

0,14
:t
0,02

unsur Cr. Untuk Sn, hanya pada bintik hitam tidak
terdeteksi (posisi 2), sedangkan Fe selalu terdapat

pada bagian-bagian lain yang dapat dikatakan bahwa
difusinya cukup merata.

c. Waktu sinter 2,5 jam

Apabila waktu penyinteran dilanjutkan sam-
pai 2,5 jam, maka difusi unsur berlangsung terns,
wama putih di sekeliling bintik hitam serta
bintik-bintik hitam tampak lebih banyak (gambar
5, tabel 4). Pad a posisi 1 dan 3 yaitu warna putih di
sekitar bintik hitam, temyata Cr tidak terdeteksi,
demikian pula pad a bintik hitam pada posisi 2.
Namun secara keseluruhan (layar penuh) tetap

menunjukkan adanya

d. Waktu sinter 3 jam

Pada penyinteran 3 jam tampak bintik

putih putih (gambar 6) yang ingin diketahui
kandungan unsur-unsumya. Ternyata bintik itu
bukanlah sesuatu yang aneh, karena kadar unsur
Sn, Cr clan Fe tidak berbeda jauh dengan keadaan

pada layar penuh (tabel 5). Untuk 2r, selalu
terdapat di mana-n.ana karena unsur ini adalah
unsur utama dari zircaloy yang jumlahnya adalah

mayoritas.

3. Pengaruh waktu sinter pada ka~ar komposisi
zircaloy

Setelah dilakukan pemeriksaan komposisi
unsur penyusun zircaloy di mana dapat diketahui
kadar pad a berbagai posisi, maka untuk mengetahui
pengaruh waktu sinter terhadap komposisi secara
global, dibuat kurva kadar unsur versus waktu
sinter. Pada gambar 7 disajikan pengukuran kadar

Gombar 5. Struktur mikro pelet hasil sinter. T
= 1100 DC, t = 2,5 jam, pembe- saran
1010x.



Zr sebagai fungsi waktu pad a suhu penyinteran
1100 °C.

Pada waktu sinter sampai dengan I jam

terjadi kenaikan kadar Zr menjadi sekitar 98 %
kemudian relatif tetap. Beberapa dugaan yang
dapat diungkapkan adalah adanya densifikasi yang
disebabkan oleh penguapan air, gas yang ter-
perangkap sewaktu pembuatan pelet mentah serta

peniadaan pori-pori. Sebaliknya terjadt penurunan
kadar Sn, Fe clan Cr (gambar 8) pada awal pema-
nasan yang kemudian relatif tetap setelah waktu
sinter 1 jam. Penurunan kadar unsur-unsur tersebut

mungkin disebabkan oleh penguapan selama
proses penyinteran ber1angsung pada suhu relatif
tinggi clan waktu cukup lama. Penurunan tajam
dia1ami oleh Sn yang mempunyai titik rebuT paling
rendah (232 °C), sedangkan untuk Fe clan Cr
penurunan ini keci1 karena titik lebumya tinggi
yaitu masing-masing 1535 °c clan 1857 °c.
Pengamatan secara foto meta10grafi menunjukkan
bahwa waktu penyinteran sampai 2,5 jam merupakan
tahap awal daTi

Gambar 7. Kadar Zr sebagai fungsi waJ..1u sinter pada
sullu 11OO°C

Kador. %

~~~

2.

u---~~ "-
0 I Z 3

\\"al.:tu sinter. jam

Gumbur 6. Struktur nu'kro pe/et hasi/ sinter. T =
IIOO°C, t = 3jum, pembesara/lIOIO.~

Tabel 5. Komposisi unsur pelet zircaloy hasil sinter
pada T = 1100 .C, t = 3 jam

Gambar 8. Kadar Sn, Fe dan Cr sebagai fungsi waktu
sinter pada suhu IIOO"C

proses sinter di mana masih terdapat fenomena yang
komplek seperti belum homogennya serb uk dalam

hasil kompakan sebelum disiJ!ter karena adanya
unsur pemadu, atau laju pemanasan awal yang
terlalu cepat[5].

Apabila ditinjau penyimpangan terhadap
harga kadar rata-rata, tampak bahwa untuk Sn,
sampai dengan waktu sinter 1,5 jam terjadi
penurunan deviasi yang cukup tajam dari harga
sekitar 5 % menjadi 0,5 % yang kemudian relatif
tetap, sedangkan untuk Fe dan Cr penurunan
tersebut tidak besar (gambar 9).

Posisi Komposisi, %izr 

I So I Fe I Cr
Keterangan

97,10 2.21 0.61 0,08 bintik putih

(anakpanah)

96,94 2,19 0.61 0,262 layar penuh

i

Rata.
rata

97,01
:t

0,11

2,2
:t
0,01

0,61
:t
0

0.17
:i:

0,11
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Gambar 9. Kurva penyimpangan (deviasi) terhadap
harga kadar rata-rata sebagai lungsi
waktu

KESIMPULAN/SARAN

Dari pengamatan komposisi unsur penyu-
sun zircaloy dengan menggunakan SEM-EDAX
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pada pelet mentah yaitu yang belum mengalami

proses penyinteran terjadi akumulasi Sn sebesar

17,46 % pada suatu bagian sehingga kadarnya
!ebih tinggi dari bagian lain yang rata-rata 7,16
%. Setelah.pelet mentah disinter 1-3 jam, terjadi
disuibusi Sn yang cukup merata.

2. Pada penyinteran sampai dengan 1,5 jam terjadi
penuronan kadar Sn, Fe clan Cr kemudian relatif

tetap. Untuk Sn penurunannya cukup tajam
yainl dari 9 % menjadi :t: 2 %.

3. penyinteran pelet pada suhu 1100 °c selama 1-3
jam belum menampakkan butir yang jelas clan
barn merupakan tahap awal di mana
homogenisasi serbuk belum terjadi secara

sempuma.
4. Dengan SEM-EDAX dapat ditentukan kompo-

sisi relatif unsur pada posisi yang dike-hendaki,
narnun luasan yang dianalisis hanya dalam
ukuran yang sangat kecil sehingga untuk
penentuan kuantitatif perlu diambil foto pada
bagian-bagian lain yang lebih banyak. Demikian

juga waktu sinter perlu diperpanjang agar tahap
rekristalisasi clan pertumbuhan butir dapat

tercapai sehingga pemeriksaan komposisi
zircaloy-4 dengan SEM-EDAX dapat di-

tingkatkan untuk mengetahui homogenitas pe-
nyebaran unsur- unsur penyusun zircaloy-4.

TANYA JAWAB

Tunjung lndrati

-Apafimgsi Sn dalam paduan pelet zir-caloy.

-, Mengingat titik leleh Sn jauh sekali dengan
paduan yang lain apakah homo-genitas yang
terjadi cukup baik.

-Bagaimana hila derajat homogenitas yang dica-

pai tersebut dibantu dengan pencam-puran
dalam preparasi serb uk.

Sigit
-.Sn berfungsi un,tuk memperbaiki sifat mekanik

(densitas, kekerasan, dll) terhadap pelet

zircaloy.
-Sampai dengan 3 jam, homogenitas untuk

pemandu belum sempuma. Perlu waktu sinter

yang lcbih lama.

-Homogenitas dapat diperbaiki juga dengari
preparasi serbuk yang mlebih lama.
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S,lkllrso"o

-Sn yang rerakumulasi pada wakru sinrering akan
hi/ang? (kar(?na ririk lebur rendah). Apakah
tidak mempengaruhi lerhadap kualitas hasil?

Pada proses pembuatan zircalo'j selanjutnya
harus dipilih ppelet yang unsumya sudah
terdistribusi dengan baik.

S. ,oj"Ii"i

-Bagaimana kiranya mekanisme proses sinter
sehingga Sn menurun distribusinya. hingga
mencapai 2 %. Sedangkan unsur-unsur lainnya
(Fe. Cr) tidak demikian ?

Sigit

-Sn terdistribusi merata setelah pelet mentah
disinter pada suhu clan waktu tertentu. Karena
pemanasan clan waktu yang cukup lama Sn

menguap (hilang).

Sl1l1arlijo

Sigit

-Pada proses sinter dengan suhu 1 100°C, Sn
mencair dan terdistribusi secara merata. Karena
waktu cukup lama, Sn menguap sehingga terjadi
penurunan sampai 2%. Untuk Fe dan Cr karena
titik lebumya ringgi maka pengurangannya kecil.

-Bagaimana pengaruh distribusi komposisi unsur
pemadu terhadap proses pembuatan zicaloy
selanftltnya.

Sigit

.Distribusi komposisi unsur pemadu berpengaruh
pada kualitas karakteristik produk sinter
misalnya struktur mikro, kekerasan clan densitas.
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