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STEEL DENGAN LAPISAN TIPIS TITANIUM CARBONI-
TRIDE Ti (CN)
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Pusat Pene/itian dan Pengembangan Tekn%gi Maju -BATAN Yogyakarta

ABSTRAK
PENINGKATAN KEKERASAN PERMUKAAN STAINLESS STEEL DENGAN LAPISAN TIPIS
TITANIUM CARBONITRIDE Tt (CN). Telah dilakukan pembuatan lapisan tipis Ti(CN) dengan metode
implantasi ion don RF sputtering untuk meningkatkan kekerasan permukaan stainless steel (SS). Lapisan
tipis TiC pada berbagai hastl variasi daya RF sputtering (0-160) watt diimplantasi berkas ion nitrogen pada
dosis dan tenaga ion optimum sebesar 6. 107 x ! 017 ionlcm2 don J 00 ke V, serta pembuatan T i(CN)
menggunakan RF sputtering dengan target Ti dan gas reaktif argon, siline dan nitrogen pada kondisi
parameter sputtering optimum. Lapisan tipis yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan alai Micro
Hardness Tester MX T70, diperoleh kekerasan SS setelah terlapisi Ti(CN) sebesar 402,5 KHN darE
sebelumnya 215,54 KHN dan 371.74 KHN (terlapisi TiC) yang secara komulatlf kekerasannya naik menjadi
1.867 kalinya. Dari hasil analisa X-Ray Diffraction (XRD) ditunjukkan bahwa struktur mikro lapisan tipis
Ti(CN) yang terbentuk pada substrat SS adalah didominasi oleh karakteristik stuktur kristaJ kubus dengan
orientasi bidang Miller (1 J 1) pada sudut hamburan 28 = 44 ~ Gambar morfologi tampang lintang lapisan

tipis Ti(CN) pada substrat SS direalisir dengan Spectroscopy Electron Microscope (SEM).

ABSTRACT
IMPROVEMENT OF THE SURFACE HARDNESS OF STAINLESS STEEL WITH THE TITANIUM
C4RBONITRIDE Ti(CN) THIN FILMS. Fabrication of /he Ti(CN) /hin films wi/h me/hods of
implan/a/ion and RF spu//ering for improving the surfaces hardness of stainless steel (SS) has been done.
Some kinds ofT,OC thin films which made individualy by varying of RF sputtering power from 0 up to 160
watt are implanted by the nitrogen ion beams on the dosis and energy ion optimum of6. /07 x /0/7 ionlcm2
and /00 keJl; also fabrication of Ti(CN) thin films use RF sputtering method with Ti target and reaction
gases as argon. siline and nitrogen on the optimum of sputtering parameter conditions. The thin films yields
are characterized by using Microhardness Tester MX /70. obtained SS hardness which layered Ti(CN) as
402.5 KHN from its initial of2/5.54 KHN and 371.74 KHN (layered T,-C'). it means that the SS surface
hardness improve /.867 times comulately. From the X-Ray Diffraction (XRD) analysis yield showed that the
microstructure of Ti(CN) films on the SS substrates are dominated by characteristic cubic crystal structure
with Miller plane orientation (/ / /) on the scattering angle of 28 = 44 ~ Morphology visualization of

Ti(CN) thin films cross section on the SS substrate is realized by Spectroscopy Electron Microscope (SE1r!).

Pembuatan bahan unggul dengan sifat
mekanik seperti tersebut di atas dapat dilakukan
baik dengan metode implantasi ion maupun RF
sputtering, yang mana dalam penelitian ini lapisan
tipis Ti(CN) dibuat di pennukaan substrat stainless
steel (SS). Pada prinsipnya kedua metode ini
bertujuan sarna yakni dapat merubah dan
merperbaiki mutu/kualitas pennukaan bahan. Pada
metode implantasi ion, penyisipan ion dilakukan
dengan tara mengionkan atom-atom, mempercepat
ion terse but dalam suatu medan listrik daD
selanjutnya menembakkan ion-ion (nitrogen) yang
sudah dipercepat tersebut ke pennukaan target.
Dalam hal ini lapisan tip is TiC pada substrat SS
digunakan sebagai target/sasaran berkas ion dan

agar diperoleh lapisan tipis Tj(CN) yang optimum
tentunya juga diperlukan parameter implantasi
seperti dosis dan tenaga berkas ion yang optimum.

PENDAHULUAN

M ajunya ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang plasma dan implantasi ion di antara-

nya ditandai dengan telah banyaknya orang me-
lakukan penelitian untuk meningkatkan mutu/
kualitas mekanik permukaan material. Hal ini
dilakukan mengingat dalam dunia industri sering
kali diperlukan material yang stabil secara kimia
dan termal, sifat adhesi pacta substrat yang kuat,
porositas rendah, sifat konduksi listrik dan termal
yang baik, tahan suhu tinggi, tahan lelah, sangat
keras serta tahan terhadap keausan[IJ. Dengan
adanya sifat unggul tersebut, keberhasilan penelitian
pembuatan lapisan tip is diharapkan segera dapat
bermanfaat bagi bidang industri, khususnya biding
perekayasaan peralatan elektronik, termik, mekanik
maupun peralatan nukir.
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Parameter implantasi yang akan menentukan
kualitas hasil sesuai dengan yang diharapkan
diantaranya adalah energi ion dopan, massa atom
dopan Genis atom dopan), massa atom bahan yang
diimplantasi Genis bahan) dan dosis ion dopan
sebagai fungsi dari kuat arus ion dopan dan lama

proses implantasi[2].

Sedans pad a metoda RF sputtering, atom-
atom permukaan deposan ditembaki dengan ion-ion
atom berat (biasanya argon) yang selanjutnya akan
terlepas/tersputter dari permukaan serta terdeposisi
bersama dengan gas-gas reaktifnya (kat au ada) ke
dalam cuplikan/substrat membentuk suatu lapisan
tipis. Untuk pembuatan lapisan tip is T;(CN) di atas
substrat SS digunakan target Ti dan gas-gas reaktif
argon, siline dan nitrogen. Dalam hat ini parameter-
parameter yang banyak berpengaruh pad a hasil
akhir adalah aliran gas, tekanan, rapat daya, suhu
substrat, laju deposan dan lama proses deposisi[3].

Dari kedua metode di atas diharapkan dengan
hadirnya ion-ion nidrogen pada bahan akan dapat
mengubah dan memperbaiki sifat permukaan bahan
sebelumnya sehingga diperoleh bahan baru lapisan
tip is Tj(CN) dengan sifat mekanik yang lebih unggul
dibandingkan dengan material sebelumnya. Tentu-
nya pembuatan lapisan tipis ini belum bisa diketahui
kualitas hasil akhimya sebelum dilakukan peng-
karakterisasian/pengujian kekerasan, struktur mikro
dan morfologi dari cuplikan hasil implantasi

maupun sputteringnya menggunakan peralatan uji
seperti Microhardness Tester, X-Ray Diffraction
(XRD) dan Spectroscopy Electron Microscope

(SEM).

TAT A KERJA

Pembuan lapisan tipis Tj(CN) dilakukan
dengan menggunakan 2 (dua) set perangkat alat
implantor ion buatan P3TM-BATAN Yogyakarta
clan RF sputtering buatan komersial Fa. Huttinger,
Germany. Bahan clan metode pad a penelitian ini

pada garis besamya mencakup preparasi cuplikan
yakni pembuatan lapisan tip is TiC pada substrat SS
yang terjadi pada berbagai variasi daya (0-160) watt
dengan kenaikan ring daya setiap 10 watt serta lama
deposisi optimum sebesar 15 menit. Masing-masing
lapisan tipis TiC tersebut kemudian diimplantasi
dengan berkas ion nitrogen pada dosis clan tenaga
ion optimum sebesar D = 6,107 X 1017 ion/cm2 dan
E = 100 key[4). Sedang pad a pembuatan lapisan
tipis Tj(CN) dengan metode RF sputtering dilakukan
dengan menggunakan substrat SS, target Tj sects gas
reaktif yang terdiri dari gas argon, siline dan
nitrogen. Untuk mendapatkan kekerasan yang
maksimum maka proses deposisi dilakukan pada
paramctcr Spllttcring optimum yakni pad a kondisi

tekanan tabung lucutan 0,05 mbar, daya RF 140
watt dan lama deposisi 15 menirsJ.

Alat implantor ion terdiri dari sumber
tegangan (10-90) kV digunakan untuk menghasil-
kan elektron yang dipercepat dari katoda menuju
anoda. Gas yang ada dalam tabung sumber ion akan
terionisasi oleh elektron yang telah dipercepat
terse but. Dengan bantuan medan magnet induksi
menyebabkan gerakan elektron saat menuju ke arab
anoda maupun anti katoda akan berbentuk spiral
yang akan menambah lintasannya, sehingga peluang
untuk terjadinya ionisasi menjadi lebih besar. Ion-
ion positif dari sumber ion akan ditarik keluar
mcnuju tabung akselerator oleh tegangan negatifnya
(0-15) kV melalui celah sempit yang ada pada anti
katoda. Tabung akselerator yang terdiri dari bebe-
rapa elektroda dengan tegangan yang makin negatif
terhadap elektroda sebelumnya dapat digunakan
untuk mempercepat berkas ion bermuatan positif.
Tabung akselerator yang dilalui berkas ion selalu
diusahakan dalam keadaan hampa (sekitar 10.7
mmHg) agar tidak terjadi tumbukan antara ion-ion
yang dipercepat dengan sisa molekul-molekul gas.
Dalam praktek upaya tersebut dapat dicapai dengan
mengoperasikan pompa rotary (sampai dengan 10.3
mmHg) dan baru dilanjutkan dengan pompa diffusi.
Berkas ion nitrogen yang dikeluarkan dari aksele-
rator kemudian difokuskan oleh lensa kwadrapul
kearah target sasaran TiC, dengan mengubah besar
tegangan lensa an tara (0-50) kV. Masing-masing
laprsan tipis TiC pada daya sputtering tertentu dan
lama deposisi optimum 15 men it tersebut di atas
diimplantasi dengan berkas ion nitrogen agar
terbentuk lapisan barn Tj(CN). Dosis ion nitrogen
yang diimplantasikan ke substrat SS yang terlapisi
TiC diambil yang optimum sebesar 6,107 x 1017
ion/cm2 yakni pada saat parameter arus dan lama
implantasi masing-masing dibuat tetap kurang lebih
sebesar 150 mikroampere (j.1A) dan 30 menit serta
pada tenaga ion optimum sebesar 100 keY. Akhir-
nya masing-masing lapisan tipis yang dihasilkan
diuji kekerasannya serta dianalisa struktur mikro-
nya, masing-masing menggunakan alat Micro-
hardness Tester MX T70 clan X-Ray Diffraction
(XRD) type PW3710 Based serta Spectroscopy
Electron Microscopy (SEM).

Pelaksanaan pembuatan lapisan tipis TJCN)
dengan metoda RF sputtering dilakukan mengguna-
kan gas-gas reaktif gas argon, siline dan nitrogen
serta target Tj sebagai pembentuk lapisan TJCN)
pad a substrat SS (selama proses deposisi). Piranti
RF sputtering dilengkapi dengan sistem vakum,
sistem frequensi tinggi, tabung gas, tabung lucutan,
sistem pendingin serta instrumen digital untuk
besaran tekanan, tegangan bias dan daya RF.
Sebelum proses sputtering dimulai maka tabung
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lucutan harus dihampakan dengan sistem vakum
yang terdiri dari pompa rotary dan pompa difusi,
sedemikian hingga tabung lucutan dapat mencapai
tekanan sekitar 10.7 mbar. Setelah segalanya diper-
siapkan, maka gas argon, siline dan gas nitrogen
dialirkan perlahan-lahan dengan mengatur regulator
gas masing-masing dan memonitor tekanan tabung
lucutan sedemikian hingga diperoleh tekanan gas
kerja komulatif sebesar 0,05 mbar. Selanjutnya
proses sputtering bisa dimulai dengan cara meng-
hidupkan tegangan atau daya RF. Dalam pelak-
sanaannya daya RF dan lama deposisi optimum
untuk pembuatan lapisan tip is paqda tekanan gas
kerja 0,05 mbar tersebut, dengan menggunakan alat
yang sarna adalah terjadi pada P = 14.1 watt dan I =

15 menit.

Lapisan tip is Tj(CN) baik yang dibuat pad a
metode implantasi ion maupun metoda RF
sputtering dibuat pada pennukaan bahan SS bentuk
lempengan bundar, berdiameter 25 mm dan tebal 2
mm. Pengujian kekerasan lapisan tipis Tj(CN) yang
diperoleh dilakukan dengan menggunakan alat
Microhardness Tester MXl70 milik PAU-UGM
Yogyakarta. Angka kekerasan Knop (KHN) suatu
bahan dapat ditentukan hila beban indentor yang
digunakan dan panjang diagonal jejak (hasil
tindikan be ban indentor) diketahui[S]. Beban
indentor yang digunakan pada alat uji kekerasan ini
minimal 10 gf dan maksimal 1 kgf, sehingga sangat
cocok digunakan untuk mengukur kekerasan lapisan
tip is. Struktur mikroskopis lapisan tipis Tj(CN)
dikarakterisasi dengan alat difraksi sinar X dari
radiasi Ka yang ditimbulkan anoda Cu dengan
panjang gelombang (I..) sekitar 1,54 angstrom.
Informasi yang diperoleh dari hasil difraksi adalah
grafik hubungan antara sudut hamburan (2e) dengan
intensitas atau jumlah cacah. Selanjutnya atas dasar
hukum Bragg yang merumuskan hubungan antara
sudut hamburan (2e), jarak antar bidang (d) dan
panjang gelombang (I..) sinar x maka struktur mikro
lapisan tipis akhimya dapat ditentukaJS]. Gambar
morfologi tampang lintang pennukaan lapisan tip is
Tj(CN) dapat diamati dengan menggunakan alat
Spectroscopy Electron Microscope (SEM) milik
Departemen Pertambangan dan Energi, Bandung.

watt dan lama deposisi optimum t = 15 menit

diimplantasi dengan berkas ion nitrogen pada dosis
dan tenaga optimum sebesar D = 6,107 X 1017
ion/cm2 dan E = 100 keY. Perlakuan ini dikerjakan

agar diperoleh lapisan tipis TI(CN) pada pennukaan
SS sehingga akan ada perbaikan sifat me~anik pad a
pennukaannya menjadi berkualitas lebih baik bila
dibandingkan dengan kondisi pennukaan SS
sebelumnya. Sebagai pembanding maka pada
penelitian ini juga dilakukan dengan metode lain
yakni metode RF sputtering, dengan menggunakan
substrat SS beserta gas-gas reaktif argon, siline dan
nitrogen. Dalam hal ini kondisi parameter RF
sputtering optimum diambil berdasar pada basil
pengalaman penggunaan alat yang sarna bahwa
kondisi parameter yang optimum adalah pad a
tekanan gas kerja 0,05 mbar, daya RF sputtering
140 watt dan lama deposisi 15 menit.

Metode implantasi ion untuk mendapatkan
pennukaan suatu material yang lebih unggul
dilakukan pad a suhu kamar, tidak pada suhu tinggi
seperti pada metode difusi atau pelapisan. Perlu
diketahui bahwa perlakuan suhu tinggi akan
berdampak negatif terhadap material yakni saat
bahan didinginkan akan mengalami tekanan tennal
yang berakibat bahan akan mengalami perubahan
demensi. Sedang untuk dapat mengurangi tekanan
tennal tersebut tentunya perlu dilakukan pemanasan
lagi yang akan memperlama proses serta menambah
biaya operasi. Dipilihnya metode pembanding
menggunakan metode RF sputtering berfrequensi
tinggi (13,6 Mhz) mengingat sifat pelaksanaannya
yang sangat fleksibel, dari pengalaman orang bisa
membuat lapisan tipis istimewa dari target yang
bersifat konduktor, semikonduktor bahkan isolator
dimungkinkan dapat dibuat lapisan tipis yang
kompleks dengan menggunakan beberapa macam
gas reaktif dan tentunya juga dengan melibatkan
beberapa parameter fisis seperti aliran gas, tekanan
gas kerja, rapat daya, suhu substrat, laju deposan,
lama proses deposisi dan sebagainya(6).

Implantasi ion ritrogen ke dalam pennukaan
TiC pada substrat SS dilakukan pada suhu kamar,
dengan demikian dapat dihindari terjadinya tekanan
tennal. Untuk mendapatkan bahan Tj(CN) dengan
sifat mekanik yang optimal dapat dilakukan dengan
cuplikan TIC yang terjadi pacta berbagai variasi daya
(0-160) watt dan lama deposisi optimum t = 15

menit kemudian diimplantasi berkas ion nitrogen
pada dosis dan tenaga optimum yakni D.. = 6,107 X
1017 ion/cm2 dan E = 100 keY. Uji kekerasan

lapisan tipis dilakukan menggunakan alat Micro-
hardness Tester MX170. Ketebalan lapisan tip is
yang dihasilkan hanya beberapa mikrometer
sehingga dalam penelitian ini untuk masing-masing
pengujian kekerasan digunakan beban indentor yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian awal pacta pembuatan lapisan
tipis titanium carbida TiC baik atas dasar
pemvariasian kekerasan terhadap daya sputtering
maupun kekerasan terhadap lama deposisi, telah
diperoleh harga kekerasan yang optimum yakni
terjadi pacta kondisi percobaan daya RF sputtering P
= 140 watt dan lama deposisi t = 15 menit. Masing-

masing lapisan tipis TiC pacta daya tertentu (0-160)

ISSN 0216 -3128Agus Purwadi, dkk.
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morfologi tampang lintang dari permukaan lapisan
tipis Tj(CN) menggunakan SEM yang diperoleh
dengan metode implantasi ion daD metode RF
sputtering. Ditunjukkan pacta Gambar 3 bahwa
dengan menggunakan metoda implantasi ion terlihat
ion-ion nitrogen (wama putih) dapat mendifusi
masuk ke substrat membentuk lapisan tipis barn
Tj(CN) dengan bentuk permukaan yang lebih rata
(relatif lebih sempuma) hila dibandingkan dengan
bentuk permukaan lapisan Tj(CN) pacta Gambar 4
yang berbenjol-benjol dimana digunakan metoda
sputtering. Hal ini dapat terjadi karena besar

kemungkinan pada proses pembentukan lapisan tipis
untuk metoda implantasi ion benar-benar tidak
mengalami tekanan termal karena dapat dilakukan
pacta suhu mangan, sedang pacta metode RF
sputtering selama proses pembentukan lapisan tipis
terjadi pada suhu tinggi (orde ratusan DC) sehingga
dapat dipastikan lapisan tip is yang dihasilkan akan
mengalami tekanan termal.

ringan (10 gf) selama 15 detik, diharapkan dapat

diperoleh goresan panjang diagonal jejak yang
memadai untuk proses analisa kekerasan lapisan
tip is tanpa memberikan pengaruh te~c,pada\
substrat SS sehingga dapat menghindari salah ukur
pada substratnya itu sendiri. Hasil uji kekerasan
mikro bahan lapisan tipis Tj(CN) pada substrat SS
untuk berbagai cuplikan TiC pada daya RF sput-
tering yang bervariasi adalah seperti ditunjukkan
pada Tabel I. Dari tabel I dapat ditunjukkan bahwa
uji kekerasan mikro kekerasan Ti(CN) optimal
adalah sebesar 402,5 KHN dari harga sebelumnya
215,54 KHN dan 371,74 KHN (terlapisi TiC),Isl
yang berarti secara komulatif kekerasan SS menjadi
naik 86,74 %. Hal ini bisa terjadi besar ke-
mungkinan karena pada permukaan substrat SS
telah terbentuk senyawa barn (fase kedua) yakni
yang semula TiC dengan adanya implantasi ion
nitrogen dapat terjadi senyawa Ti(CN). Selain itu
terjadinya penambahan kekerasan tersebut juga bisa
akibat pengaruh radiasi yang malah menimbulkan
kerusakan lapisan atau altematif lain karena ion-ion
nitrogen yang menempati posisi interstisial dalarn
kisi-kisi atom bahan. Lapisan tipis T1(C~).optimum
ini kemudian diuji struktur mikronya menggunakan
XRD dan SEM. Gambar I dan 2 masing-masing
adalah gambar spektrum difraksi sinar X untuk
lapisan tip is Tj(CN) optimum pada metode
implantasi ion dan RF sputtering. Dari hasil analisa
difraksi sinar x pada Gambar I dan 2 dapat terlihat
bahwa struktur mikroskopis lapisan tip is Tj(CN)
yang terbentuk pada substrat SS dengan meng-
gunakan kedua metode di atas adalah sarna-sarna
didominasi oleh karakteristik struktur kristal kubus.
Demikian pula masing-masing sudut hamburan
difraksinya terjadi sarna-sarna pada sudut 28 sekitar
44°, sedang dari literatur disebutkan bahwa arah
bidang Miller (111) terletak pada sudut 28 ~ 44° [71.
Gambar 3 dan 4 masing-masing adalah gambar

Tabel 1. Hasil nilai angka kekerasan lapisan tipis
Tj(CN} pada berbagai daya RF sputtering..i[_.~,. 
soot pembuatan T,oc.

No Daya RF
sputtering (watt)

Kekerasan
Ti(CN) (KHN)

215,4

260,2

308,9

357,7~
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Gambar I, Spektrum difraksi sinor X untuk lapisan Ti(CN} dengan
metode imp/antasi ion pada D = 6,107 x 1017 ionicm2
don E = 100 keV.
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Gambar 2. Spektrum difraksi sinor x lapisan Ti(CN} dengan metode
RF sputtering pada kondisi parameter optimum p=O,O5
mbar, P=140 watt don t=15 menit.

Gambar 3. Morfologi tampang lintang permukaan lapisan tipis
Ti(CN) dengan metode implantasi ion pada parameter D
= 6,/07 x /0/7 ion/cm2 don E = /00 keV.

Agus Purwadi, dkk. ISSN 0216 -3128
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Gambar 4. Morf%gi tampang /intang /apisan Ti(CN} dengan metode RF
sputtering pada kondisi optimum p=O,O5 mbar, P=/40 watt
don t=/5 men it.
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DAFTARPUSTAKA

Atas dasar dari hasil penelitian yang telah
dilakukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

I. Metode implantasi ion clan RF sputtering dapat
menimbulkan terbentuknya senyawa barn (fase
kedua) pada substrat 55 sehingga lapisan tipis
Tj(CN) yang terlapiskan pad a permukaan 55
dapat menambah kekerasannya menjadi 1,867
kali kekerasan sebelumnya.

2. Dari hasil analisa spektrum difraksi sinar x
ditunjukkan bahwa struktur mikroskopis lapisan
tip is Tj(CN) yang terbentuk pada substrat 5S
dengan menggunakan kedua metode implantasi
ion dan RF sputtering adalah sarna-sarna di-
dominasi oleh karakteristik struktur kristal kubus
dengan arah bidang Miller (III).

3. Metoda implantasi ion yang dapat dilakukan
pada suhu kamar dapat menjamin tidak akan
terjadinya tekanan termal pada cuplikan disaat

proses pembentukan lapisan tipis berlangsung.
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Agus Purwadi

-SS yang digunakan A/S/ type 316£.

-Yang digunakan Titanium murni, dengan tingkat
kemurnian 99,995% (dibe1i di USA).

-Pada umumnya memang demikiclI1.

TANYAJAWAB

Dodie S.

-Apakah hasil peneJitian ini secara ekonomis bisa

diJakukan terhadap hasiVproduk pcralatan
pertanian misal cangkul, arit, mata bor yang
materiaJnya besi karbon?

-Mohon peneJitian tersebut bisa diarahkan
terhadap produk tersebut di atas sehingga kualitas
peraJatan pertanian Jcbih baik.

M. Yazid

-Bidang Miller ditentukan dari mana?

-Dari XRD dapat ditentukan besaran fisis apa

saja?

-Bagaimana kekerasan bisa diukur?
Agus Purwadi

-Secara ekonomis tidak, mengingat biaya
operasional alai mahal. Lebih menguntungkan
kalau aplikasi untuk pelapisan komponen-
komponen otomotif, elektronik, jam, dsb.

-Sudah terjawab pad a jawaban tersebut di atas.

Agus Purwadi

-Berdasarkan metode perbandingan empiris
antara tetapan Bragg kisi hasi/ eksperimen
dengan /iteratur.
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