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ABSTRAK
Proses nitridasi dengan teknik plasma merupakan salah satu cara dalam perlakuan permukaan suatu
materia/. Penelitian penerapan teknik plasma dalam proses nitridas/ yang yang telah dilakukan bertujuan
ulltuk mengetahui pengaruh nitridasi terhadap sifat baja paduan DIN 42CrMo4. Dalam proses nitridasi
dengan teknik plasma dilakukan dalan suatu tabung vakum yang bertekanan 0,36 torr, suhu 300 DC
dengan lama nitriidasi 1, 2, dan 3 jam. Setelah proses nitridasi, dilakukan pengujian kekera..an dengan
mesin "High Quality Micro Hardness Tester", seri MM-0054 dan pengujian struktur mikro dilakukan dengan
"Scanning Electron Microscope (SEM)" yang dikapel dengan "Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)"
merek EDAX-DX4, Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan proses nitridasi, kekerasan
permukaan mengalami peningkatan. Untuk lama proses nitridasi 1, 2, dan 3 jam peningkatan kekerasannya
masing-masing dari 291 kg/mm1 menjadi 303 kg/mm1, 324 kg/mm1 dan menjadi 403 kg/mm1, Sedangkan
dari pengujian struktur mikro diperoleh hasil bahwa te/ah terjadifase baru yaitu nitrida besi (Fe4N) dengan
prosentase kandungan 4,17% berat nitrogen atau /4,73% atom nitrogen, leba/ 5,7/ .unl, 5,08% berat
nitrogen atau 17,51% atom nitrogen. tebal 6,78 j.Jm. dan 5,69% berat nitrogen atau 19,24% atom nitrogen
dan tebal 8.57 jJ m.

ABSTRACT
Nitridation process with plasma technique is one of technique for surface treatment of a matterial. Research
on plasma technique for nitridation process has been carried out to find out the nitridation effect on
properties of metal alloy DIN 42CrM04. Nitridation process with plasma technique was conducted in a
vacuum tube under following conditions 0.36 torr of pressure, 300 DC of temperature and nitridation times
I, 2, and 3 hours. Nitridation process was followed by hardness test measurement using "High Quality
Micro Hardness Tester" machine, serial number MM-0054, as well as microstructure test using "Scanning
Electron Microscope (SEM)" coupled with "Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)" EDAX-DX4. The
results showed that surface hardness increased after nitridation process. For nitridation processes for I, 2,
and 3 hours, the hardness increased from 291 kg/mm2 to 303 kg/mm2, 324 kg/mm2 and 403 kg/mm2,
respectively. The results from micro structure observation showed that new phase of Ferro Nitride (Fe4N)
has been formed with 4. J 7% nitrogen weight equivalent to 14.73% nitrogen atom and with the thickness of
5.71 ,LOn , 5.08% nitrogen weight or 17.51% nitrogen atom and 6.78,LOn thickness, and 5.69% nitrogen
weight or J 9.24% nitrogen atom and 8.57,LOn thickness.

Keywords: nitridation, plasma, hardness, microstructure

misalnya untuk komponen permesinan, bidang
konstruksi, pembuatan peralatan perkakas dan lain-
lain.

PENDAHULUAN

eberapa komponen mesin pada umumnya
.beberapa persyaratan berikut,

bahwa pada lapisan permukaannya
harns keras, tahan aus, halus, tahan korosi namWl
ulet dibagian dalam sehingga mampu menahan
tegangan bolak-baliklll, Baja paduan merupakan
jenis logam yang banyak digunakan di bidang teknik

Dalam upaya perbaikan sifat permukaan
suatu material, dapat dilakukan dengan cara
konvensional sampai tara yang modem. Cara
konvensional yaitu dengan karburasi, nitridasi,
karbonitridasi, nyala api maupun tara induksi listrik.
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Sedangkan cara modern adalah dengan teknologi
laser (laser hardening), teknik implantasi ion clan
teknik plasma lucutan pijar tertentu. Cara modern
diglmakan untuk produk-produk yang memerlukan
presisi yang tinggi, namun hanya cocok untuk
produk yang berukuran kecil. Dari ketiga cara
modern tersebut, teknik plasma lucutan pijar
merupakan teknik paling sederhana clan mudah
dalam pengoperasiannya. Disamping itu teknik ini
dilakukan dalam ruang hampa clan lebih aman dari

gas-gas yang berbahaya rnisalnya NH3[2]. Namun
dernikian bukan berarti teknik plasma lucutan lebih
unggul dari cara yang lain, akan tetapi tergantung
dari segi mana cara meninjau clan tujuan akhir yang
akan dicapai, karena masing-masing cara

mempunyai keunggulan clan kelemahan sendiri-
sendiri. Dalam proses nitridisasi dengan teknik
lucutan pijar, maka parameter yang sangat
berpengaruh r.ntara lain suhu dan waktu karena
prosesnya adalah proses difusi, untuk nitridasi pada
baja maka akan terbentuk rase kedua yaitu nitrida
besi (Fe4N atau Fe2 N) yang keras clan tahan aus.

LANDASAN TEORI

Proses pembentukan lapisan tipis nitridasi
pada permukaan material dimulai dengan
pembentukan ion nitrogen yang bermuatan positif
yang berupa W atau N2+ sebagai akibat tumbukan
elektron-elektron disosiasi gas nitrogen pada lucutan
pijar. Peristiwa tumbukan plasma atom ion-ion
nitrogen yang berenergi tinggi karena pengaruh
medan listrik dengan permukaan material sasaran

menyebabkan atom-atom pada permukaan tersebut
akan bergeser atau berpindah tempat sehingga

terjadi ruang kosong (vacancies) disekitamya.

Sementara itu tumbukan plasma species yang
bermuatan positif dengan permukaan material sasar-
an akan menyebabkan atom-atom pada permukaan
material berkombinasi dengan atom-atom nitrogen
clan membentuk ikatan molekul nitrida. Molekul
nitrida akan terdeposisi ke permukaan material
sasaran dan membentuk lapisan tipis nitrida. Selama
proses nitridasi pada permukaan material sasaran
akan terjadi ruang-ruang kosong, dengan tenaga
absorbsi senyawa nitrida yang terdeposisi ke
permukaan bahan akan terbentuk pasangan antara
ruang kosong clan sisipan yang terikat kuat. Seiring
dengan perubahan temperatur clan waktu nitridasi,
maka senyawa-senyawa akan terdefusi ke dalam
material sasaran clan mengisi celah-celah kosong
yang ada secara sisipan (interstition).

Proses pendeposisian molekul-molekul
nitrida ke dalam material sasaran sangat dipengaruhi
oleh suhu material. Dengan naiknya suhu maka
atom-atom material sasaran akan lebih besar
kemungkinannya untuk bergerak sehingga menim-
bulkan j1rak antara atom lebih besar clan

memungkinkan molekul--molekul nitrida masuk
diantara celah kosong yang ada. Pada suatu kondisi
tertentu maka atom-atom N akan bereaksi dengan
atom-atom Fe clan membentuk rasa barn pada
material sasaran yang berupa FeN. Senyawa
berbentuk rasa FeN ini dinamakan nitrida besi yang
mempunyai sifat sangat stabil dan keras pada
temperatur tinggi.

Fasa barn FeN ini merupakan molekul-
molekul nitrida yang terikat sangat kuat yang secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara makro
akan mempengaruhi karakteristik permukaan
material menjadi keras clan apabila diamati secara
struktur rnikro berwama putih. Perubahan struktur
rnikro sangat mempengaruhi sifat-sifat mekanis
suatu material, hat ini dapat juga dilihat daTi diagram
rasa dimana dengan diagram rasa akan diketahui
tentang fenomena-fenomena yang terjadi akibat
perlakuan rnisalnya karena proses nitridasi. Contoh
diagram rasa sistim Fe-N disajikan pada Gambar 1.

Pengertian Plasma Lucutan Pilar
Pada tahun 1879 seorang ilmuwan Sir

William Croakers telah menemukan salah satu
gejala fisika lucutan listrik dalam gas dengan
percobaannya di dalam sebuah tabung lucutan gas.
Lucutan gas tersebut dikategorikan sebagai sifat
bahan keempat setelah padat, cair clan gas. Pene-
muan tersebut terns dikembangkan hingga akhirnya
peristiwa lucutan pijar listrik tersebut dinamakan
"plasma" oleh Irwing Langmuir pada tahun 1930.

Plasma merupakan cara untuk membuat

lapisan tipis dengan menggunakan jenis lucutan
pijar (glow discharge) pada tekanan antara 10.3 -10
torr. Selanjutnya Bergousse (1930) menggunakan
plasma lucutan pijar pada tekanan rendah (orde 10.'
torr) dengan memakai campuran gas nitrogen clan
hidrogen.

Dengan teknik plasma menggunakan bahan
nitrogen ini, benda dapat dipanasi sampai suhu 500
°C clan diperoleh lapisan nitrida yang keras,
mempunyai ketahanan lelah (fatigue) clan ketahanan
korosi yang tinggi. Kelebihan dari teknik plasma
lucutan pijar ini adalah: proses sederhana,

pengoperasian mudah, menghasilkan lapisan putih
yang keras clan bersih tidak terpengaruh oleh gas-gas
lain karena dilakukan dalam ruang (tabung) hampa.
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Gambar 1. Diagram Fasa Fe -N.

Uji Kekerasan

Pengujian kekerasan permukaan suatu bahan
dengan metode indentasi dilakukan dengan
memberikan tekanan atau beban pada permukaan
bahan yang rata. Adapun jenis indentor yang
digunakan berbeda-beda tergantung dari jells
metoda yang digunakan. Ada beberapa metode yang
dapat digunakan antara lain metoda Brinell, Vickers,
Rockwell dan Knoop, untuk metode Vickers
digunakan penumbuk berupa piratnida intan. Dengan
penekanan tersebut maka akan terjadi deforrna~i
plastis yang kemudian bekas penekanan tersebut
dapat dilihat dibawah mikroskop optik. Untuk
pengujian menggunakan metode Vickers banyak
dilakukan pada penelitian karena metode ini
memberikan basil berupa skala kekeiasan yang
kontinu untuk semua beban tertentu dan dafat
dilakukan dengan beban yang ringan yaitu 10 gf (S .

Untuk menentukan angka kekerasan Vickers
(Vickers Hardness Number, VHN) dapat ditentukan
dengan persamaan sebagai berikut :

Proses Nitridasi

Dalam perbaikan sifat permukaan material
dengan teknik plasma lucutan pijar, parameter yang
menentukan basil sesuai dengan yang diinginkan
adalah laju aliran gas, tekanan, temperatur substrat,
daya RF, nekuensi dan jarak elektroda, tegangan
serta larnanya proses pelaksanaan[3]. Pengaturan
parameter akan menentukan kerapatan plasma yang
paling optimal, artinya plasma dapat terbentuk
dengan keadaan stabil. Apabila plasma sudah
terbentuk secara optimal yang secara makro dapat
diamati dari nyala pijar yang telah homogen, maka
untuk memperbaiki sifat-sifat permukaan suatu
material dengan teknik ini dapat dilakukan dengan
mengatur parameter suhu dan waktu.

Hubungan antara suhu dan waktu terhadap
kedalarnan penyisipan atom-atom dopan diberikan
oleh persamaan [4].

x = 2.(D.t)I/2 (1)

D = Do .exp(-Q/R.T) (2)
2 PsinB/2

L2

1,854 P

L2
VHN = =

dengan:
X = kedalaman difusi atom-atom dopan (rom)

Q = gaya penggerak (eV)

R = tetapan gas (eV K"1

D = koefisien difusi (cm2detik"1

dengan:
P = beban yang digunakan (kg£)

L = panjang diagonal (nun)

() = sudut antara perrnukaan intan yang ber-

hadapan (136°)Do = koefisien difusi mula-mula (cm2 detik-1

230Prosiding Pertemuan dan Presentasi I/miah Teknologi
Akselerator dan Aplikasinya
Vol. 5. No. J, Oktober 2003.. 228 -234



TAT A CARA DAN PERCp BAAN pernlukaannya dihaluskan dengan kertas abrsif
(amplas) dari ukuran 120, 600, 1000, 1200 daD
1500 mesh. Setelah halus daD rata kemudian diamati
pada arah penampang melintangnya dengan "Scan-
ning Electron Microscope (SEM)" merek Philips XL
20 yang dikopel dengan "Energy Dispersive
Spectroscopy (EDS)", merek EDAX-DX4.

Preparasi Cuplikan

Bahan cuplikan yang digunakan adalah baja
DIN 42CrMo4 yang rnempunyai komposisi 0,42%C,
1,1%Cr, 0,8%Mn, 0,2%Mo daD 0,3%Si, yang
kemudian dibuat spesirnen uji kekerasan berukuran
0 12 mnl dan tebal 10 rom daD uji struktur rnikro
berukuran 0 8rnm daD panjang 80 rom. Setelah
spesimen selesai dibuat kemudian dihaluskan dengan
kertas abrasif tahan air dari ukuran 120, 600, 1000,
1200, dan 1500 mesh kemudian dilanjutkan peng-
halusan menggunakan autosol sehingga permukaan-
nya halus dan mengkilat. Setelah itu untuk
menghilangkan serbuk kertas amplas yang rnasih
melekat dan kotoran yang tidak terlihat dilakukan
pencucian dengan air dan kernudian dicelupkan
dalam larutan alkohol 95% setelah itu dikeringkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Kekerasan

Uji kekerasan dilakukan dengan mesin
kekerasan (Vickers Micro Hardness Tester), pacta
pembebanan indentor 100 gf, dengan pengukuran
dilakukan pacta permukaan bahan, baik pacta
material dasar maupun material yang dinitridasi.
Berdasarkan hasi1 pengujian kekerasan pacta
permukaan bahan terjadi peningkatan kekerasan,
dimana kekerasan material dasar (raw material) dari
291 kg/rnm2 menjadi 303 kg/m m2 (naik 4,12%)
untuk nitridasi 1 jam, 303 kg/rnm2 (naik 11,34%)
untuk nitridasi 2 jam dan 403 kg/rnm2 (naik 38,48%)
untuk nitridasi 3 jam (lihat Gambar 2.). Peningkatan
kekerasan dikarenakan ion-ion nitrogen yang
terdeposisi ke permukaan material dan terjadi proses
difusi larut padat secara interstisi diantara atom-
atom besi (Fe). Pacta nitridasi 1 dan 2 jam
peningkatan kekerasan masih rendah, hal ini
dimungkinkan karena barn terbentuk larut pad at
interstisi (sisipan) atom nitrogen dalam atom besi,
sedangkan pacta nitridasi 3 jam peningkatan
kekerasan cukup signiflkan yaitu mencapai 403 kg
rnm-2, Fenomena ini terns berlangsung sampai
jumlah ion nitrogen berangsur-angsur membentuk
rase barn Fe-N (Fe4N) yang memiliki sifat yang
lebih keras dari rase induknya pacta permukaan
bahan. Terbentuknya rase barn Fe4N yang bersifat
keras memberikan kontribusi pacta peningkatan
karakteristik permukaan bahan, hal ini juga
didukung oleh hasil analisa komposisi unsur
menggunakan EDS yang menunjukkan adanya atom
nitrogen sebesar 19,24%.

Proses Nitridasi

Setelah spesimen siap clan kering kemudian
dilakukan proses nitridasi menggunakan teknik
plasma lucutan pijar, dimana spesimen dimasukkan
dalam ruang hampa berbentuk tabung yang
bertekanan 0,36 torr, pada suhu 300 DC. Dengan
pengaturan arus 100 mA, tegangan 90 Volt, daya 1,2
kW serta dialirkan gas nitrogen ke dalam tabung
dengan kecepatan 0,6 l/menit sehingga timbul
plasma, proses nitridasi dilakukan dengan men-
variasi waktu proses nitridasi yaitu 1,2, clan 3 jam.

Uji Kekerasan Mikro

Untuk spesimen dengan lapisan yang keras
clan sangat tipis rnaka pengujian kekerasan dapat
dilakukan dengan metode Vickers menggunakan
mesin "High Quality Micro Hardness Tester" Seri
MM-00S4 dengan pembebanan identor 100 gr.
Dalam pelaksanaan uji kekerasan bahan yang akan
diuji diletakkan diatas bidang datar setelah itu
ditekan dengan indentor maka akan meninggalkan
jejak (untuk metode Vickers berbentuk bujur
sangkar), kemudian diukur luasan jejak tersebut
sehingga dari data luasan jejak clan beban terpasang
dapat dihitung angka kekerasannya. Untuk
mengetahui p~rubahan kekerasan akibat nitridasi
maka pengukuran dilakukan dengan cara dua tahap
yaitu pengukuran sebelum dinitridasi clan
pengukuran sesudah nitridasi.

Analisa Struktur Mikro

Untuk mengetahui perubahan struktur mikro
bahan setelah mengalami proses nitridasi maka

dilakukan pengujian menggunakan SEM yang

dikopel dengan EDS. Pengamatan struktur mikro
terutama mengenai tebal lapisan pada permukaan
bahan dilakukan untuk bahan yang dinitridasi selama
1, 2 clan 3 jam. Sedangkan pengujian untuk menge-
tahui pembahan komposisi unsurnya dilakukan juga

pada bahan dasarnya (raw materia/) sebagai bahan

pembanding.

Pengamatan Struktur

Untuk mengetahui
dan kedalaman penetrasi
dipotong arab melintang
Setelah itu spesimen dim
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Gambar 2. Pengaruh waktu nitridasi terhadap kekerasan pada permukaan
bahan baja paduan DIN 42CrMo4.

Pada Gambar 3. disajikan foto hasil SEM
mengenai morfologi permukaan bahan setelah proses
nitridasi, dengan pengambilan dilakukan pada arah
penampang melintang. Pada bagian permukaan
terbentuk rase baru besi nitrida (Fe4N) berupa
lapisan tipis berwama putih dengan ketebalan 5,71
~ untuk nitridasi 1 jam, 6,78 J.1m untuk nitridasi 2
jam, dan 8,5~m untuk nitridasi 3 jam, temyata
peningkatan keteba1an lapisan cukup signifikan
dengan waktu proses nitridasi. Sedangkan spektrwn
hasil EDS untuk variasi waktu (Gambar 4),
menghasilkan kandungan nitrogen da1am prosentase
jumlah berat 4,17% atau 14,73% atom nitrogen, untk
nitridasi 1 jam, 5,08% berat nitrogen atau 17,51%

atom nitrogen, untuk nitridasi 2 jam, dan 5,69%
berat nitrogen atau 19,24% atom nitrogen, untuk
nitridasi 3 jam. Berdasarkan data yang diperoleh
temyata terjadi peningkatan keteba1an 1apis&n mau-
pun prosentase kandungan nitrogen, untuk waktu
nitridasi 3 jam prosentase atom nitrogen sudah
sampai pada Case nitrida besi (Fe4N). Fase tersebut
temyata apabila di1ihat dari diagram rasa masih
be1um mencapai kekerasan yang maksimal. Jadi
dt:ngan proses ini baru diperoleh hasil bahwa bahan
jenis ini dapat diproses nitridasi hingga terbentuk
Case Fe4N dengan lama nitridasi 3 jam dan belum
sampai pada Casecyang yang lain misa1nya s~.mpai
pada Case Fe2N yang merupakan Case paling keras.

71 

1J.1n

18 

ILnI

II.m

Gambar 3. Foto basil SEM potongan melintang baja paduan DIN 42CrMo4 setelab
proses nitridasi. (a) nitridasi 1 jam, (b) nitridasi 2 jam, (c) nitridasi 3 jam.
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Gambar 4. Spektrum basil EDS baja paduan DIN 42~rMo4. (a) nitridasi 1 jam, (b)
nitridasi 2 jam, (c) nitridasi 3 jam. I
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TANYAJAWAB

Berdasarkan basil penelitian clan pembahasan
yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :

I. Perlakuan pennukaan pada baja paduan DIN
42CrMo4 setelah dinitridasi dengan teknik
plasma mengalarni peningkatan kekerasan dari
291 VHN menjadi 303 VHN untuk nitridasi 1
jam, 324 VHN untuk nitridasi 2 jam dan 403
VHN untuk nitridasi 3 jam.

2. Dari basil pengujian struktur mikro setelah
proses nitridasi I, 2, clan 3 jam terbentuk rase
barn nitrida besi (Fe.N) dengan prosentase
kandungan clan tebal lapisan masing-masing
adalah 4,17% berat nitrogen atau 14,73% atom
nitrogen, tebal 5, 71 ~ 5,08% berat nitrogen
atau 17,51 % atom nitrogen, tebal 6, 78 ~m, clan
5,69% berat nitrogen atau 19,24% atom nitrogen
dengan tebal 8,57 ~

3. Terdapat hubungan antara struktur mikro setelah
proses nitridasi dengan peningkatan kekerasan
pada pennukaan bahan. Disamping itu proses
nitridasi dengan teknik plasma akan lebih aman
clan bebas dari gas beracun hila dibandingkan
dengan teknik konvensional karena dilakukan
pada ruang tertutup.

Sayono
-Bagairnana mekanisme pengerasan yang terjadi

pada proses nitridasi dengan teknik ini?

Tjipto Sujitno
-Mekanisme pengerasan yang terjadi dalam tekllik

ini adalah

.Larot padat interstisi atom nitrogen dalam
material target (baja DIN 42 CrMo4).

.Pembentukan rasa barn yaitu rasa Fe4N.
U CAP AN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih
kepada semua pihak yang telah banyak membantu
dalam pelaksanaan penelitian di Laboratorium baik
di Lab. Bahan Teknik Mesin UGM maupun di
P3TM-BATAN Yogyakarta (Bapak Ir.Syarnsudin,
Bapak lrianto A.Md., Bapak Sumarmo clan Bapak
J .Karmadi).

Sigit Purwanto

-Untukpengerasan material tersebut kenapa dipilih

Nitrogen bukan unsur lain, misal karbon?

Tjipto Sujitno
-Pemilihan atom nitrogen bukan karbon, karena

dengan atom nitrogen, rasa baru/fasa keras yang

terbentuk sangat stab iI, artinya walau komponen

tersebut dioperasikan pada temperatur tinggi,

fasanya tidak be~bah atau dengan kata lain sifat-

sifat mekaniknya tidak berubah.
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