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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LOGAM PADUAN ZIRCONIUM YANG TAHAN TERHADAP KOROSI.
Telah dilakukan uji korosi paduan Zr, meliputi Zry-2, Zry-4 cor, Zr-1% Nb cor yang diquench dan
ditemper. Dalam uji korosi dapat di/ihat perubahan yang terjadi selama p-quench, temper; uji
korosi didalam berbagai suhu dan waktu dengan media air dalam autoclave. Perlakuan yang
di/akukan meliputi pemanasan 105d'C selama 30 menit, kemudian diquench dalam air; temper
suhu 20d'C, 30d'C, 40d'C, 50d'C, 60d'C serfs diuji korosi pads suhu 22~C, 27tf'C, 32~C
waktu 4, 8, 12 jam. Preparasi sampel untuk uji korosi mengikuti prosedur ASTM G-2 yaitu
pencucian, pembi/asan, pickling (3,5 cc HF 50%, 2,9 CC HNO3 65% dan 57 cc ABM), netralisir
dengan 0,1 M AI (NO3)3 9H20 den pembi/asan/pencucian dengan ultrasonic.
Pengujian/pengamatan yang di/akukan yaitu perubahan berat selama korosi, uji kekerasan dan
pengamatan mikrostruktur dengan mikroskop optik. Hasi/ pengamatan/pengujian menunjukkan
bahwa p-~uench yang di/anjutkan temper pads paduan Zr dapat menghasi/kan a marfensit
menjadi a marfensit temper. Naiknya suhu temper menurunkan kekerasan paduan Zr dan ni/ai
kekerasan teri<eci/ dimi/iki oleh paduan Zr-1% Nb. Untuk uji korosi 27~C dan 32tf'C, kenaikan
perfambahan beratnya tergantung suhu temper; suhu temper 40d'c den 20ifc memberikan
kenaikan berat yang maksimum untuk paduan Zry-2, Zry-4 cor; Zr-1% Nb.: Jumlah hidrida
terbanyak yang terbentuk selama korosi dimi/iki oleh Zry-2, sedangkan yang relati' keci/ adalsh

untuk Zr-1% Nb.

ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF CORROSION RESISTANT ZIRCONIUM ALLOY. Corrosion test of
Zr alloy consisting of quenching and tempering Zry-2, Zry-4 cast, Zr-1% Nb cast, has been.
conducted. In corrosion test, the changes during p.quenching, tempering and corrosion test at
various temperature and time in autoclave water medium, can be seen. The treatment consisted
of heating at 105d'C for 30 minutes, quenching in water and tempering at 20d'c, 30d'C, 40d'C,
5000C, 6000C as well as corrosion tests at 22SOC, 27SOC, 32SOC at 4, 8, 12 hours. Sample
preparation for corrosion test was based on ASTM G-2 procedure, which consisted of washing,
rinsing, pickling (3,5 cc HF 50%: 2,9 CC HNO3 65% and 57 cc AMB), neutralizing in 0,1 M AI
(NO3)3, 9 H2O and ultrasonic rinsinglwashing. Measurement performed are weight gain during
corrosion, hardness test and microstructure obseNation using microscope optic. The results
show that p. quenching of Zr alloy which was followed by tempering can tum a martensite into
tempered al martensit. The increase of tempering temperature decreases the Zr alloy hardness
and the lowest hardness is possessed by Zr-1% Nb alloy. The corrosion test at 27SOC and
32SOC shows that the weight gain depends on the tempering temperature, the tempering
temperature of 4000C and 20d'C gives the maximum weight gain for Zry-2, Zry-4 cast, Zr-1%
Nb. The largest number of hydride formed during corrosion is found in Zry-2, while the small one

is in Zr-1% Nb.

PENDAHULUAN

L ogam paduan zirconium, terutama zircaloy-2,

zircaloy-4, zirconium-niobium dapat dipakai
sebagai bahan struktur/kelongsong reaktor nuklir
jenis Candu. Pressurized 'Vater Reactor (PWR) clan

Boiling Water Reactor (BWRyl,2). Pemanfaatan

tersebut, didasarkan atas kelebihan dalam sifat
mekanik, neutronik clan ketahanan terhadap korosi

dalam air pada temperatur tinggillJ.
Penelitian/pengembangan bahan bakar

untuk reaktor dayapun terns dilaksanakan, yaitu
dalam rangka untuk mendapatkan komposisi bahan
bakar barn yang derajad bakamya tinggi, waktutinggal dalam reaktor lebih lama. '. Unt1lk
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memperolehnya, telah dilakukan penambahan bahan dilakukan uji korosi dalam autoclave, kemudian
racun dapat bakar (burnable poison, misal GdzOJ). be rat oksida yang terbentuk ditimbang (gravimetri)
Burnable poison dapat berfungsi sebagai pengatur clan dibandingkan dengan Idgam standard zircaloy-
reaktivitas dalam reaktor, sehingga umur bahan 2. Sedangkan pengamatan mikrostruktur dan
bakar menjadi lebih lama. Peningkatan mutu bahan kekerasan dapat dilihat dengan mikroskop optik clan
bakar harus diimbangi oleh peningkatan kualitas Micro Vickers Hardness Number be ban 200 gram.

kelongsong, agar keJongsong mampu mengungkung
bahan hasil belah, tahan terhadap iradiasi pada suhu
tinggi serta tahan korosi dalam air panas1JJ. Untuk BAHAN DAN METODE

itu perlu dilakukan pengembangan pembuatan
logam paduan zirconium.

Pengembangan clan pembuatan guna
meningkatkan kualitas logam paduan zirconium
dapat diilakukan dengan cara memvariasi komposisi
kimia, teknologi fabrikasi clan perlakuan
dingin/panas. Komposisi kimia dapat berfungsi
sebagai penyetabil rasa a (misal So, Ni) clan rasa P

(misal : Fe, Cr, Mo, Nb, Tiy41. Kelong$ong Zry-2
clan Zry-4, penyetabil rasa a nya adalah Ni clan Sn
sedangkan penyetabil rasa P adalah Fe clan Cr.
Untuk mengembangkan paduan baru, ditambah
pen~etabil rasa P yang berasal dari Nb, Mo clan lain-
lain 41. Peningkatan mutu paduan juga dapat
dilakukan dengan cara pengerolan dingin/panas, p-
quenching clan pemanasan. Pemanasan
dimaksudkan untuk menghilangkan tegangan akibat
pengerjaan, agar bahan tidak mudah mengalami
perubahan bentuk clan ulet.

Penambahan unsur kimia tertentu dalam
paduan, fabrikasi clan pemanasan dapat
mempengaruhi sifat-sifat bahan terutama kekuatan
mekanik, mikrostruktur clan ketahanan korosi dalam
media uap air. Dalam penelitian dicoba dibuat
paduan yang mempunyai komposisi zircaloy-4 (Zr
(Fe/Crh, Zr-l % Nb, kemudian dibandingkan pelat
standar zircaloy-2 (Zr z(Fe/Ni). Zry-4 clan Zr-l %Nb
merupakan bahan kelongsong reaktor PWRIlain
yang tahan burn up tinggi dalam air/uap air.
Perbedaan komposisi kimia ke tiga paduan
zirconium ini, dimungkinkan dapat mempengaruhi
kualitas bahan(S.61. Untuk meningkatkan homoge-
nitas, dilakukan pemanasan pad a suhu 1050°C,
diquench dalam air, dilanjutkan pemanasan clan
diuji korosi. Komposisi kimia, p quench &
pemanasan dapat mempengaruhi fasa.fasa yang
terbentuk, sehingga dapat mengakibatkan perubahan
kekerasan, mikrostruktur clan ketahanan korosi(6.7J.
Perubahan rasa dapat menimbulkan perbedaan
energi regangan, karena adanya cacat, presipitasi HASIL DAN PEMBAHASAN
clan adanya unsur-unsur terlarut sehingga logam
paduan menjadi lebih keras, tidak ulet clan tidak
tahan terhadap korosi. Energi regangan dapat
diturunkan dengan cara temper (pemanasan) pada
suhu clan waktu tertentu(5). Peningkatan suhu clan
waktu temper dapat menurunkan kekerasan,
meningkatkan keuletan clan ketahanan korosi. Untuk
mengetahui peningkatan laju korosi, dapat"'~"O r '" Prosiding Pertemuan dan Presentasi llmiah Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
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Sam pel yang diteliti berupa pelat zircaloy-2standard 
Candu, zircaloy-4 cor clan Zr-l % Nb cor.

Pelat clan hasil cor dipotong-potong, dipanaskanpada 
suhu 1050°C selama 0,5 jam clan diquenchdalam 

air clan ditemper pada suhu 200°C, 300°C,
400°C, 500°C, clan 600°C. Spesimen hasil temperdiamplas 

dengan kertas amplas grid # 500-800, hal
ini dilakukan gun a menghilangkan oksida yangterbentuk, 

kemudian dipreparasi korosi disesuaikandengan 
prosedure ASTM 0-2. Prosedur tersebut

meliputi pencucian dengan ethanol, dibilas dengan
air bcbas mineral selama 5 menit pada suhu 49°C.
Sampcl sctelah dibilas, dipickling dcngan 3,5 cc \-IF
50%, 2,9 cc HNO) 65% dan 57 cc air bebas mineral
selama I menit. Selanjutnya dibilas dengan air
bebas mineral selama 5 men it, dinetralisir dengan
0, I M Al (NO3h 9.H2O, dibilas dengan air bebas
minera} pada rentang suhu 80-100°C selama 15
menit clan bilas dengan campuran ethanol + air
bebas mineral, dicuci dengan ultrasonic dan

dikeringkan.
Uji korosi dilakukan pacta autoclave berisi

air bebas mineral :t 10 liter clan suhu pemanasan
bervariasi dari 225°C, 275°C clan 325°C serta
tekanan 10,2 MPa. Sedangkan waktu korosi
divariasikan dari 4, 8 clan 12 jam. Sampel yang telah

diuji korosi selanjutnya ditimbang, dimounting,
diamplas dengan grid # 320-1200, dipoles dengan
pasta intan ukuran 6, 3, I ~m clan alumina 0,05 ~m
serta dietsa dengan 45 ml HNO3 65%, 15 ml H2O2,
7 ml HF 45% 45 ml glycerol, clan 45 ml H~O dalam

waktu 20 detik.
Untuk mengetahui mikrostruktur clan

kekerasan dilakukan photomicroscopi dengan
mikroskop optik clan uji kekerasan dengan Micro
Viekers Hardness Tester Number dengan beban 200

gram.

Data pengamatan pengaruh 13 quench dantemper 
terhadap kekerasan, mikrostruktur danketahanan 

terhadap korosi paduan logam zirconium
dapat dilihat pacta Tabel 1,2,3,4, 5,6 dan 7 serta

Gambar \,2,3.
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Tabel Pengaruh suhu temper terhadap kekerasan
paduan Zircaloy-2, zircaloy-4 cor dan Zr-
1% Nb yang di-quench

~ '.

Tabel6. Pengaruh suhu temper terhadap kekerasan
paduan zircaloy-4 cor yang diquench, clan
diuji korosi pada suhu 225°C, 275°C,
325°C waktu 12 jam (yang diuji bagian

tengah/pinggir).

..
Kekerasan, VHN

,No. 

ISUhU temper DC
!Zircaloy-2 (ZirGaTOv-4C~IZr-Nb-COr

200
300
400
500
600

349,0
298,0
287,0
249,9
246,6

306,8
298,7
264,3
252,6
224,30

Tabcl2. Pengaruh suhu temper terhadap
pertambahan berat Zry-2, Zry-4 cor, Zr-
1% Nb pada uji korosi suhu 225°C, waktu
4, 8, 12 jam (gr/cm2)

1~ISUhU 

temper °C Zr-Nb Cor

:376,6/350,0

:298,0/304,4
244,8/224,5

384,2/381,4
340,6/340,0
279,6/269,4

372,51282,4
311,01299,0
291,0/300

1
2
3,
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Gambar J, Pengaruh suhu temper terhdap
kekerasan paduan Zry-2, Zry-4 cor, Zr-
Nb Cor yang diquench

200

* ---nI
SulYJ t~8" , °C

Y'1 !J726~.13.112~otQ4~38x'-88.123x+ro.~5 R~ 1
Y:2.15&8~.25~88~+105.2x'.172.31x~8.07 R~1
Y'O.1572~.I.O73'~+8.2703x'-13!JO4x+I'.&4 R~1

Gambar 2. Pengaruh suhu temper terhadap
pertambahan berat Zry-2, Zry-4 cor, Zr-
I Nb cor pada uji korosi suhu 275 °C
don waktu 12jam (gr/dm2)
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280,30
268,70
266,40
255,00
235,50



13,112 X3 + 54,538 Xl -88,134 X + 50,395 (Y =

pertambahan berat dan X adalah suhu temper).
Sedangkan untuk Zry-4 cor, yang dikorosi pacta
suhu 275°C waktu 12 jam, acta kccendrungan tcrjadi
kenaikan berat sejalan dengan kenaikkan suhu
temper kemudian menurun, dan mengikuti
persamaan Y = 2,1568 X' -25,688 X3 + 105,2 Xl-
172,31 X + 98,97. Untuk Zr-l % Nb cor, setelah
dikorosi pada suhu 275°C, waktu 12 jam, dan
tekanan 10,2 MPa maka suhu temper sangat
mempengaruhi kenaikan berat dengan mengikuti
persamaan : Y = 0,1572 X' -1,9731 X3 + 8,2703 Xl
-13,094 X + 11,64. Pacta suhu temper sampai
400°C, oksida yang terbentuk semakin naik dan
pacta suhu antara 400°C -600°C terjadi penurunan
berat.

Gambar 3. Pengaruh suhu temper terhadap
pertambahan berat Zry-2, Zry-4, Zr-J Nb
pada uji korosi suhu 325 °C dan waktu
J2jam (gr/dm1)

Oari Tabel I, menunjukkan bahwa suhu
temper sangat berpengaruh terhadap kekerasan
paduan pelat zircaloy-2, zircaloy-4 cor dan Zr-l %
Nb cor yang telah diquench, dan jika digrafikkan
terlihat seperti Gambar I. Gambar 1
memperlihatkan bahwa kekerasan paduan logam
Zry-2, Zry-4 cor dan Zr-l % Nb cor menurun sejalan
dengan kenaikan suhu temper dan mengikuti
persamaan pangkat 3, yaitu :

Zry-2 : Y = 5,25 X4 +63,517 X3 + 269,85 X2- 494,68 X +

632,1
Zry-4 : Y = -3,679X4 +44,98 X3 -190,92 X2 + 305,14 X +

151,3
Zr-1% Nb: Y = O,808X4_11, 15 X3 +51,342 X2 -99,7 X +339

Dengan Y = kekerasan, VHN dan X = suhu temper,

°c.

Garnbar 3, yaitu data pertambahan berat
zircaloy-2, zircaloy-4 cor, zirconium 1% Nb cor
yang dikorosi pada suhu 325°C, waktu 12 jam dan
tekanan 10,2 MPa. Informasi yang diperoleh dari

Gambar 3 ini menunjukkan adanya kecendrungan
penurunan berat sejalan dengan kenaikan suhu
temper, dan masing-masing paduan me,ngikuti
persamaan :

Zry-2 : Y = 0,723 X' .10,645 X3 + 53,056 X2 -104,59 X +

75,085
Zry-4 : Y = -1,614 X' + 19,893 X2 -85,57 X2 + 146,96 X-

73,415
Zry-1%Nb : Y = 0,6457 X' -7,2308 X3 + 28,776 X2 -52,74 X +

53,276

Jika suhu korosi dinaikkan 325 °c (TabeI3), untuk

waktu 4,8,12jarn maka ada kecendurungan
pertambahan berat oksida.

Tabel 5, 6, 7 adalah pengaruh suhu temper
terhadap kekerasan paduan Zry-2, Zry-4 cor, Zr-l %

Nb cor yang telah diquench dan diuji korosi pada
suhu 225°C, 275°C, 325°C waktu 12 jam. Uji korosi

225°C/275°C mengakibatkan ketiga paduan
mempunyai kekerasan yang menurun sejalan
dengan kenaikan suhu temper. Disamping itu uji

korosi 325°C, waktu 12 jam kekerasan paduan

bagian pinggir dan bagian tengah terjadi perbedaan.
Sedangkan Gambar 4, 5, 6, 7 adalah mikrostruktur
logam paduan Zry-2, Zry-4 cor dan Zr-l% Nb
setelah mengalami pemanasan 1050°C, selama 0,5
jam dan didinginkan cepat dalam air, ditemp.~r pada
suhu 400 dan 600oC dan diuji korosi pada suhu

325°C selama 12 jam.

Tabel 2 menunjukkan bahwa suhu temper
dan uji korosi pada suhu 225°C selama 4, 8, 12 jam
dan tekanan 10,2 MPa tidak begitu berpengaruh
terhadap penambahan berat oksida untuk pelat
zircaloy-2, zircaloy-4 cor dan Zr-1 % Nb cor.
Kemudian suhu korosi dinaikkan menjadi 275°C
dan 325°C pada tekanan sekitar 10,2 MPa maka data
penambahan berat terlihat pada Tabel 3 dan 4,
setelah digrafikkan menjadi Gambar 2 dan 3. Pada
Gambar 2, dapat ditunjukkan mengenai pengaruh
suhu temper terhadap pertambahan berat zircaloy-2,
zircaloy-4 cor dan Zr-1 % Nb cor setelah diuji korosi
pada suhu 275°C, waktu 12jam (gr/dm2).

Gambar 2 tersebut memberikan informasi
bahwa untuk Zry-2, setelah diuji korosi selama 12
jam, suhu 275°C maka suhu temper sangat
mempengaruhi pertambahan berat logam paduano
Suhu temper sampai 400°C, dapat menaikkan
pertambahan oksida dan setelah suhu 400°C sampai
600°C terjadi pengurangan berat sampai kira-kira

5,7 gram/dm2 mengikuti persamaan garis polinomial
pangkat 4 yaitu; untuk zircaloy-2 Y = 1,0726 X4 -

Pengaruh j3-quench dan suhu
temper terhadap kekerasan
paduan Zr.

Pada Gambar 1, j3-quench yang dilanjutkan
dengan penemperan dapat menurunkan kekerasan.
Saat j3-quench, logam paduan Zry-2, Zry-4 cor clan
Zr-1 % Nb cor mempunyai kekerasan yang relatif
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kekerasannya hampir sarna. Jadi suhu korosi 225°C,
waktu 4, 8, 12 jam relatif tidak memberikan dampak
terhadap kekerasan .Kenaikan suhu korosi (275°C)
berpengaruh terhadap pertambahan berat zircaloy-2,
zircaloy-4 cor clan Zr-l % Nb cor, hal ini dapat
dilihat pada Gambar 2 atau Tabel 3. Pertambahan
berat sejalan dengan kenaikan suhu temper,
maksimum terjadi pada suhu 400°C clan menurun
kembali ketika suhu temper dinaikkan sampai
600°C. Kejadian tersebut dikarenakan bahwa setelah
suhu temper dinaikkan, maka mulai terjadi
penurunan energi regangan. Nilai kekerasannya
terlihat pada Tabel 5, 6, 7 yaitu terjadi penurunan.
Namun demikian, jika dibanding dengan nilai
kekerasan awal (Tabel 1), kekerasan setelah korosi
terlihat lebih tinggi. Hal yang hampir sarna terjadi
pada uji korosi 325°C waktu 4, 8, clan 12 jam.
Dilihat dari pertambahan berat oksida, antara
zircaloy-2 clan Zr-l % Nb cor maka keduanya
mempunyai pertambahan berat yang relatif sarna
bahkan untuk suhu temper 500°C, pertambahan
berat oksida Zr-l % Nb lebih kecil dibanding Zry-2.
Nilai kekerasan paduan setelah korosi mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan bahan awal.
Hal ini disebabkan oleh terbentuknya hidrida dalam

logam. .

tinggi jika dibandingkan dengan setelah ditemper
pada suhu 600°C. Hal ini terjadi karena adanya
transformasi rasa secara geser, yaitu pada saat
dilakukan pemanasan (lOSO°C) kemudian
didinginkan cepat dalam air. Proses transformasi
dikendalikan oleh fenomena geser (shearing),
artinya transformasi yang terjadi tidak secara difusi,
clan transformasi yang dihasilkan adalah 0.
martensit. Setelah pendinginan cepat, unsur-unsur
pemadu larut dalam rasa 0. martensit menjadi super
saturated solid solution. Semakin tinggi kecepatan
pendinginan, rasa ke 2 yang terbentuk semakin
berkurang, karena unsur-unsur pemadu tidak
mempunyai kesempatan untuk berdifusi ke paduan
induk Zr. Akibatnya, energi regangan yang ada
dalam paduan cukup tinggi clan logam menjadi
keras. Kekerasan logam dapat diturunkan dengan
cara penemperan/pemanasan pada suhu 200°C -

600"C. Penemperan dapat membentuk 0.1 martensit
temper clan rasa ke 2 membesar sesuai dengan
kenaikan suhu temper. Akibatnya energi regangan
berkurang clan kekerasan logam paduan juga turun.
Unsur pemadu juga menentukan kekerasan bahan,
clan terbukti bahwa pada Gambar 1, kekerasan
masing paduan berbeda untuk setiap penemperan.
Komposisi kimia menentukan jenis rasa ke dua yang
terbentuk selama quench clan penemperan. Untuk
zircaloy-2, rasa ke 2 yang terbentuk adalah
Zr2(Fe/Ni), sedangkan Zry-4 adalah Zr (Fe/Crh
serta Zr-Nb. Ketiga rasa ke 2 ini mempunyai bentuk
yang berbeda-beda, sehingga memberikan
perbedaan kekerasan. Dari ke 3 paduan, Zr-l% Nb
mempunyai kekerasan terendah pada saat ditemper
dalam berbagai suhu.

Penyerapan hidrogen

Pengaruh suhu temper terhadap
ketahanan korosi paduan logam
zirconium pada suhu 225°C,
275°C, 325°C waktu 4,8,12 jam.

Pertambahan berat spesimen selama uji
korosi pada suhu 225°C, 275°C, 325°C waktu 4, 8,
12 jam clan tekanan sekitar:t 10,2 MPa dapat dilihat
pada Tabel 2, 3, 4 serta Gambar 2 clan 3. Uji korosi
suhu 225°C untuk waktu 4, 8, 12 jam tidak
memberikan perbedaan pertambahan berat pad a
paduan Zry-2, Zry-4 cor atau Zr-Nb cor. Hal ini
disebabkan pad a suhu 225°C, oksigen yang
terbentuk belum mampu membentuk ZrO2 pad a
permukaan sedangkan hidrogen pun tidak
tertangkap oleh logam. Sedangkan untuk suhu
korosi 275°C, 325°C, naiknya waktu korosi
meningkatkan pertambahan berat oksida. Dilihat
dari kekerasannya (Tabel 5, 6, 7), semakin tinggi
suhu temper kekerasannya turnn sejalan dengan
kenaikan suhu temper. Apabila dibandingkan
dengan kekerasan temper (Tabel 1 at au Gambar 1)

Gambar 4. Mikrostruktur Zry-2, quench 1050 °C,
temper 400 °c, korosi 325 °c, waktu 12
jam, P 200x

Gambar 5. Mikrostruktur Zry-2 cor, quench 1050
DC. temper 400 DC. korosi 325 DC. waktu
J 2 jam. P 200x
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dan dapat diturunkan dengan proses tempering.
Naiknya suhu temper dapat menurunkan jumlah
hidrida yang terbentuk dan dapat dilihat pada
Gambar 6/7. Pada Gambar tersebut paduan Zr-1 %
Nb yang diquench dan temper 400°C kemudian diuji
korosi 325°C, 12 jam, 10,2 MPa mempunyai hidrida
yang lebih banyak jika dibandingkan dengan yang
ditemper pada suhu 600°C. Dari ketiga paduan, Zry-
2, Zry-4 cor dan Zr-1 % Nb yang dipanaskan pada
suhu 1050°C, selama 0,5 jam ditemper dari suhu
200° -600°C kemudian diuji korosi pada suhu
225°C, 275°C dan 325°C dalam waktu 4, 8 dan 12
jam dapat diketahui bahwa hasil Zry-4 cor dan Zr-
1 % Nb mempunyai sifat-sifat relatif berbeda 'dengan
Zry-2 standar Candu. Dari segi kekerasan, Zry-2
mempunyai kekerasan yang lebih tinggi pad a suhu
200°C -600°C jika dibandingkan Zry-4 cor at au Zr-
1 % Nb. Dari segi ketahanan korosi, basil cor Zry-4
dan Zr-1 % Nb, ketahanan korosinya tidak jauh
berbeda dengan Zry-2. Namun dari segi jumlah
hidrida yang terbentuk selama korosi suhu 325°C,
Zr-l% Nb mempunyai jumlah hidrida yang relatif
sedikit.

Gambar 6. Mikrostruktur Zry-l% Nb. quench 1050
uC, temper 400 uC. korosi 325 uc. waklu
12 jam. P 200x

KESIMPULAN
Gambar 7. Mikrostruktur Zry-/% Nb. quench /050

DC. temper 600 DC, korosi 325 DC, waktu
/2 jam, P 200x

Besamya penyerapan hidrogen oleh paduan
zirconium terutama zircaloy-2, zircaloy-4 cor dan
Zr-l % Nb cor dapat dilihat pacta Gambar 4, 5, 6. Uji
korosi suhu 325°C waktu 12 jam, temper 400°C
zircaloy-2 menyerap hidrogen yang lebih banyak
dibandingkan dengan penyerapan hidrogen oleh
zircaloy-4 cor atau Zr-l % Nb cor. Perbedaan
penyerapan hidrogen ini dimungkinkan karena
adanya perbedaan komposisi dalam paduano

Hidrogen yang ditangkap paduan pacta
umumnya merupakan phenomena penggabungan
proton yang dilepaskan paduan dan penangkapan
hidrogen pacta bagian rasa ke dua intermeta/ic.
Perbedaan rasa kedua yang terbentuk pacta paduan
Zry-2, Zry-4 cor dan Zr-l % Nb adalah pacta jenis
komponen intermetalic. Misalnya intermetalik rasa
kedua pacta Zry-2 adalah Zr2 (Fe/Ni), sedangkan
Zry-4 adalah Zr (Fe/Crh dan pacta Zr-l% Nb adalah
Zr-Nb. Untuk partikel Zr2 (Fe/Ni) mempunyai
kebolehjadian efektif untuk melepas proton dan
menangkap hidrogen lebih banyak jika
dibandingkan dengan Zr (Fe/Crh dan ZrNb. Hal ini
diperkuat adanya bintik-bintik hitam pacta Gambar
4. Disamping itu, Ni merupakan bahan penyerap gas
yang cukup baik, sehingga pemakaiannya dalam
reaktor perlu dibatasi dan khusus untuk reaktor
berpendingin/bertekanan rendah. Penyerapan
hidrogen juga dipicu oleh adanya proses !3-quench

Dari hasil penelitian pengembangan paduan
Zr terutama Zry-2, Zry-4 cor dan Zr-l % Nb setelah
dilakukan beberapa perlakuan dan diuji korosi
maka,
a. p-quench terhadap paduan dapat menghasilkan

a martens it, sedangkan tempering
mengakibatkan struktumya menjadi a I martensit

temper.
b. Kenaikan suhu temper menurunkan kekerasan

paduan Zr dan nilai kekerasan terendah dimiliki
oleh paduan Zr-l% Nb dalanl berbagai suhu
temper

c. Pertambahan berat oksida setelah uji korosi
275°C, 325°C dalam berbagai waktu tergantung
suhu temper dan kenaikan pertambahan berat
maksimum diperoleh pada suhu temper 400°C
(suhu korosi 275 °C) dan 200 °C (suhu korosi
325 °C).

d. Jumlah hidrida terbanyak yang terbentuk selama
oksidasi adalah pada Zry-2, sedangkan yang
relatif kecil adalah pada paduan Zr-l % Nb.
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~ Apa kepanjangan dari ABM ?
~ Mana yang lebih getas antara a Martensit dan a'Martensit ?, mengapa lebih getas. .

Abdul Latle'
..:.. Ketahanan korosi yang dimakrud adalan

ketahanan korosi terhadap uap air, terutama
oksidasi dan hidridasi. Karena air hila
dipanaskan akan terurai menjadi O2 don H2.
Sedangkan korosi lain yang mungkin
terbentuk pada paduan Zr adalah stress
corosion cracking, umpan tergantung pada
pengerjaan logam sebelumnya, misal :
deformasi, ekrtrusi dll.

..:.. ABM singkatan dari air bebas mineral.
Karena air pendingin dalam reaktor yang
dipakai yaitu air bebas mineral.

..:.. Yang lebih getas yaitu a Martensit, karena
pada saat pemanasan 1050 DC, unsur pernah
larut dalam a-Zr don membentuk super
saturated solution yang mempunyai medan
tegangan tinggi. Sedangkan a' Martensit
karena a Martensit dipanaskan sehingga
proses yang terjadi yaitu difusi don fasa
kedua yang terbentuk (Zr2(Fe/Ni),
(Zr(Fe/Cr)2 don Zr 1.% Nb membesar dan
medan tegangannya rendah sehingga lebih
lunak.
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TANYA JAWAB

Sudardjo
~ Tahan korosi apa saja, pitting, crevice,

intergranulair, stress corrosion cracking?
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