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ABSTRAK
Teknik aktivasi lapisan tipis (TLA) merupakan salah satu metoda nuklir yang mempunyai presisi tinggi dan
efektif untuk mengukur dan memonitor laju korosi, erosi dan keausan komponen industri. Teknik ini
dikembangkan dengan menggunakall berkas partikel bermuatan arus rendah yang dihasilkan dari suatu
siklotron untuk mengaktifkan lapisan permukaan komponen. Dalam hal ini lapisan permukaan komponen
yang teraktivasi hanya dalam orde JDn. Aktivasi permukaan tersebut menghasilkan keradioaktifan yang
sangat rendah s:ehingga aman bagi pekerja, namun masih dapat dideteksi dan diukur dengan baik karena
karakteristika reaksi nuklir yang spesfjik dan sensitif. Berbagai pengalaman yang telah dilaporkan
menunjukkan bahwa teknik ini sangat layak direkomendasikan untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang
industri seperti industri otomotl/. petrokimia, perminyakan, pembangkit tenaga, transportasi, minyak
pelumas dan sebagainya. Pengukuran dan pemonitoran laju korosi, erosi dan keausan komponen industri
dapat dilaksanakan secara remote, on-line, in-situ dan kontinyu sehingga dapat memberikan in/ormasi real-
time. Dengan informasi real-time tersebut teknik rLA ini akan dapat memberikan estimasi umur pakai
komponen yang /ebih balk pada berbagai kondisi operasi. Sensitivitas pengukuran laju pengikisan lapisan
permukaan dengan menggunakan metodll ini dapat mencapai 0,01 Jon tergantung dari jenis penggunaan.
Aplikasi teknik ini di da/am sistem industri memungkinkan diketahuinya potensi kerusakan sistem secara
dini sehingga dapat menghindarkan terjadinya gangguan proses industri, baik dalam bentuk kecelakaan
selama proses industri sedang berlangsung maupun penghentian aktivitas industri yang tak terjadwal.

ABSTRACT
Thin Layer Activation (TLA) technique is one of high-precision and effective nuclear methods for
measurement and monitoring corrosion, erosion and wear on industrial components. This technique was
developed by using low current charged particle beam produced from a cyclotron to activate a surface layer
of component. In this case only the surface layer in the IJrn range at the desired parts of the component are
activated. The surface activation lets a very low radioactivity concerning to safety aspect but still can be
detected and measured well due to specificity and sensitivity of nuclear reaction produced. Some reported
experiences on TLA technique have confirmed that the technique is proper fully recommended to be applied
in various indllStries such as automotive, petrochemical, petroleum, power plant, transportation, lubricant
oil etc. The measurement and monitoring of corrosion, erosion and wear rates can be remotely and
continuously performed, on-line and in-situ, giving a real-time information. By giving a real-time
information, TLA technique provides a considerably better estimation of the components lifetimes for any
operating condition. The measurement sensitivity of surface loss rate by using this method can reach up to
0.0 IIJrn depends on the type of applications. The application of the TLA technique lets early observation on
the damage of the sistem preventing any disturbance on industrial process, either in the form of accident
during the process or that of unscheduled interruption.

PENDAHULUAN berpengaruh pada program perawatan dan perbaikan
saja tetapi juga akan berpengaruh pada kehandalan
dan keawetan (umur pakai) alat, mesin maupun
instalasi industri[I]. Di samping itu hila peristiwa
degradasi tersebut tidak terdeteksi atau termonitor
dengan baik maka sudah barang tentu akan dapat
menimbulkan rnasalah keselamatan bagi instalasi
industri itu sendiri clan bahkan akan dapat
menimbulkan kecelakaan yang membahayakan bagi
keselarnatan personel ataupun lingkungadl.2,3,4).

-

K eausan, erosi clan juga korosi merupakan
peristiwa degradasi material yang mudah
terjadi pada alar, mesin maupun instalasi

industri. Peristiwa ini diindikasikan dengan
fenomena permukaan material yang biasanya berupa
pengelupasan atau pelepasan lapisan permukaan
melalui proses fisika maupun kimia yang kompleks.
Peristiwa degradasi material tersebut tidak hanya
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operasi[2,6] ataupun parameter proses seperti per-
ubahan temperatur, tekanan, kecepatan, konsentrasi
dan lain sebagainya. Dengan dernikian teknik ini
dapat digunakan untuk meramalkan umur pakai ala!,
mesin maupun instalasi industri pada berbagai
kondisi operasi ataupun proses, yang pada akhimya
akan dapat mencegah terjadinya unscheduled
shutdown (terhentinya aktivitas industri diluar
jadwal yang ditentukan) [2,3,6).

Di dalam makalah ini disajikan berbagai
pengalaman yang telah dilaporkan yang menun-
jukkan bahwa teknik ini sangat layak direkomendasi-
kan untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang
industri seperti industri otomotif, petrokimia,

perminyakan, pembangkit tenaga, transportasi,
minyak pelurnas clan sebagainya. Diharapkan uraian
yang disajikan dapat memberikan pemahaman clan
penerimaan dari pihak pengguna terhadap teknik
analisis TLA ini, clan sekaligus mendorong peluang
penerapan teknik TLA sebagai teknik unggulan
untuk mendeteksi dan memonitor proses degradasi
material maupun komponen sistem industri.

Oleh karena itu penerapan metode untuk
mendeteksi, mengukur clan memonitor proses
degradasi material merupakan hal yang sangat
penting. Pemilihan metode yang tepat untuk
melakukan pemonitoran akan dapat mencegah
kecelakaan yang berbahaya pada saat proses industri
sedang berlangsung[2], clan juga akan dapat
menghindarkan kerugian produksi yang disebabkan
oleh kerusakan alat, mesin ataupun instalasi industri
yang terjadi secara tiba-tiba[I.2.3] karena degradasi
material sistem yang terlambat diketahui.

Beberapa metode konvensional untuk
mendeteksi clan mengukur laju degradasi material
dalam bentuk keausan, erosi atau korosi sudah
banyak digunakan di industri, diantaranya adalah
metode gravimetri, elektrokimia clan tahanan listrik
(Electrical Resistance). Namlffi tara ini masih
mempunyai sensitifitas pengukuran yang relatif
rendah clan dalam banyak hal metode tersebut
menjadi sulit atau bahkan tidak dapat diterapkan
untuk pengukuran degradasi pada sistem yang
mempunyai fluktuasi temperatur clan tekanan ringgi,
sistem tertentu yang sulit dijangkau atau terlindung
oleh struktur lingkungannya tanpa harus
menghentikan operasional sistem tersebut, seperti
misalnya pada sistem mesin otomotif. Suatu metode
yang berbasis teknologi nuklir yang dikenal sebagai
metode radiografi juga telah banyak digunakan
untuk mendeteksi ketebalan dan degradasi material
disamping metode ultrasonjkfS], namun kedua
metode ini tidak memberikan informasi mengenai
laju degradasi material yang sebenamya diperlukan
untuk mengantisipasi umur pakai material tersebut.

Suatu metode yang relatif baru untuk
melakukan pengukuran clan pemonitoran laju
keausan, erosi maupun korosi di industri adalah
Teknik Aktivasi Lapisan Tipis (Th~n Layer
Activation Technique/TLAy2J. Teknik TLA ini
merupakan metode yang berbasis teknologi nuklir
clan merupakan metode yang dapat diaplikasikan
diberbagai bidang industri. Metode ini mempunyai
banyak keunggulan bila dibandingkan dengan
metode-metode yang telah dikenal sebelurnnya
antara lain adalah lebih rnudah, lebih cepat, lebih
akurat, pengukuran dilaksanakan tanpa menyentuh
(non-contact/remote monitoring), memungkinkan
memonitor keausan pada lokasi yang sulit, me-
mungkinkan untuk memonitor keausan dibeberapa
tempat (multiple point monitoring), memungkinkan
mempelajari watak keausan pada material kon-
vensional maupun material-material baru yang telah
mengalami proses pengerasan[2,6.7]. Di samping itu
teknik TLA dapat dilaksanakan in-situ! on-line pada
saat proses sedang berlangsung sehingga dapat
diperoleh informasi secara real time tentang
peristiwa degradasi material baik akibat aus, erosi
maupun korosi terhadap perubahan parameter

PRINSIP ANALISIS TLA

Prinsip yang digunakan pada metode TLA
untuk mengukur dan memonitor proses degradasi
material akibat aus, erosi maupun korosi suatu
komponen adalah dengan melakukan aktivasi
(iradiasi) komponen atau kupon material yang akan
diamati dengan berkas partikel bermuatan seperti
proton, deutron, helium-3 ataupun alpha dati suatu
akselerator atau siklotron[S.9J, Proses iradiasi ini
akan menyebabkan bagian lapisan yang sangat tipis
hanya dalam beberapa ratus atau beberapa puluh f!m
saja dari permukaan material menjadi radioaktif.
Keradioaktifan ini tidak akan mengganggu atau
mengubah sifat mekanik maupun kimia material,
karena hanya sekitar 1 dati 1010 inti atom yang
teraktitkaJIOJ. Untuk komponen otomotif dan
industri pada umumnya dapat diaktivasi dengan
meng~n berkas partikel proton. Pada Tabel I
ditunjukkan penggunaan berkas proton untuk
aktivasi lapisan tipis beberapa material mekanik
otomotif dan industri. Distribusi prufi1 kedalaman
teraktivasi dati proses aktivasi dengan menggunakan
partikel bermuatan ini dapat diketahui dengan sangat
presisi dan mempunyai bentuk yang spesifik,
sehingga memungkinkan untuk mendeteksi dengan
jelas perubahan ketebalan material dalam beberapa
nano-meter saja (Gambar 1).

Komponen ataupun kupon yang telah
diaktivasi tersebut kemudian dipasangkan pada alat,
mesin atau instalasi industri yang selanjutnya
dioperasikan secara normal. Komponen tersebut
kemudian akan mengalarni proses degradasi ya'1g
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berupa pengelupasan atau pelepasan material baik
akibat, aus, erosi maupun korosi. Akibat ter-
kelupasnya butiran radioaktif daTi komponen, tingkat
keradioaktifan perrnukaan komponen akan menurun.
Besarnya tingkat degradasi material akibat aus, erosi
maupun korosi ini dapat ditentukan dengan cara

membandingkan tingkat aktivitas sisa dari kom-
ponen setelah mengalarni proses degradasi dengan
tingkat aktivitas komponen mula-mulaIIO,'2]. Dengan
menggunakan suatu kurve kalibrasi maka tingkat
pengurangan ketebalan suatu bahan akibat aus, erosi
ataupun korosi secara kuantitatif dapat ditentukan.

1

:;:-
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Kedalaman (micro-meter)

Gambar 1. Profit kedalaman teraktivasi untuk s6Fe(p,n)S6Co @12,5 Mey1131,

APLIKASI TLA DI LUAR NEGERI dilaporkan, antara lain adalah studi korosi kavitasi
pada selongsong luar silinder mesin, studi keausan

pada dinding silinder, ring piston, camshaft (poros
nok), gearbox (gigi transmisi), katup dan dudukan
katup, studi keausan dan erosi (korosi) pada pompa
injeksi, studi pengaruh formulasi minyak ~elumas
terhadap proses keausan dan lain sebagainya 6,7).

Studi Degradasi Komponen Mesin Otomotif
dan lndustri

Beberapa basil studi pemonitoran laju
degradasi komponen mesin ,)tomotif dan industri
akibat aus, erosi maupun korosi telah banyak
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line dengan menempatkan detektor disamping
dinding silinder (Gambar 2). Untuk memperol,:h
data laju korosi untuk tiga jenis pendingin yang
berbeda dapat dilakukan hanya dalam waktu 40 jam
saja (Gambar 3), sedangkan bila digunakan metode
konvensional, maka akan diperlukan waktu beberapa
ratus jam dan mesin harus dibongkar total pada
setiap akhir pengujian[6.14J.

Dalam pemonitoran laju korosi kavitasi
selongsong luar silinder mesin, disampaikan basil
studi pemonitoran laju korosi pada suatu mesin
diesel turbo terhadap pemakaian jenis pendingin
(coolant)(6). Proses aktivasi dilakukan pada daerah
luasan kritis bagian luar dari selongsong dengan
menggunakan berkas proton dari siklotron.
Sedangkan proses pemonitoran dilakukan secara On-

Gambar 2. Pemonitoran laju korosi silinder bagian loaf suatu
mesin diesel turbo secara on-line daD in-situ[61.
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Gambar 3. Laju korosi selongsong luar silinder mesin diesel-turbo
terhadap variasi jenis pendinginl6J.
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Sedangkan dalam studi keausan camshaft
(poros nok), disampaikan basil pemonitoran

pengaruh pernakaian rninyak pelurnas terhadap laju
keausan bubungan (cam nose). Empat buah
bubungan daTi poros nok yang berbeda diaktivasi
dengan kedalarnan lebih daTi 100 J.Un. Kemudian
poros nok terse but dipasangkan pada ernpat buah
mesin yang serupa dan diberikan rninyak pelurnas
yang berbeda (yaitu pelurnas ripe 1 sarnpai dengan
tipe 4). Proses keausan dimonitor secara simultan
dan on-line dengan menggunakan detektor yang
dipasang diatas rnasing-rnasing tutup silinder
(silinder-head cover). Dari basil yang diperoleh
(Gambar 3) tampak jelas bahwa rnasing-masing

rninyak pelumas mengalarni degradasi terhadap
waktu[6].

mencapai 50 nano-meterlIS] tergantung dari teknik
iradiasinya daD teknik ini marnpu digunakan untuk
mendeteksi laju keausan suatu material hanya dalam
beberapa DaDo-meter per jam[6] saja.

Studi Degradasi Komponen lndustri
Perminyakan daD Pembangkit Tenaga

Dari studi degradasi komponen mesin
otomotif daD industri yang telah dilaporkan, pada
umumnya pemonitoran dilakukan secara on-line. in-
situ daD dilakukan secara terns menerus tanpa harus
membongkar mesin pada setiap akhir pengamatan.
Sedangkan lama pemonitoran untuk memperoleh
data watak ataupun laju degradasi pada setiap
komponen rata-rata sangat singkat, yaitu hanya
dalam orde jam atau beberapa puluh jam saja,
dibandingkan dengan metoda konvensional yang
memerlukan waktu sampai beberapa ratus jam[6,t4].
Hal ini berkaitan dengan sensitivitas metode TLA
yang sangat tinggi. Dilaporkan bahwa tingkat
sensitivitas metode aktivasi lapisan tipis ini dapat

Beberapa aplikasi teknik TLA untuk studi
pemonitoran laju degradasi material akibat aus, erosi
dan korosi pada industri perminyakan dan
pembangkit daya juga telah dilaporkad3,16,17].
Dalam studi pemonitoran tersebut pada umumnya
digunakan sistem kupon TLA, dimana kupon TLA
tersebut dibuat dari bahan yang sarna dengan
komponen yang akan diselidiki atau dapat juga
berupa potongan kecil dari komponen itu sendiri,
Kupon-kupon tersebut kemudian diiradiasi (di-
aktivasi) dengan menggunakan partikcl bermuatan,
sehingga bagian yang sangat tipis dari permukaan
kupon tersebut akan menjadi radioaktif. Kupon yang
telah diiradiasi (kupon TLA) tersebut kemudian
dipasang pacta lokasi pengamatan. Dengan
mengamati perubahan aktivitas kupon selama proses
industri berlangsung maka akan dapat diketahui
perubahan ketebalan material dari waktu kewaktu.

Dilaporkan bahwa teknik TLA ini dapat
digunakan dengan baik untuk memonitor laju korosi
pada bagian atas (initial stage) kolom pemisahan
minyak dari sistem pengilangan minyak[16]. Proses
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aktivasi kupon dilakukan dengan menggunakan
berkas proton berenergi 12 MeV dari akselerator
tandem dengan aktivitas S6CO yang dihasilkan sekitar
20 j.lCi. Pemasangan kupon TLA pada lokasi
pengamatan dilakukan dengan memanfaatkan
fasilitas standar yang telah ada yang biasanya
digW1akan untuk menempatkan probe tahanan listrik
(electrical resistance probe). Sehingga pemasangan
kupon TLA ini dapat dilakukan dengan mudah.
Dosis paparan radiasi pada umumnya sekitar 0,21
j.lSv/jam, sedangkan batas dosis maksimum yang
diperbolehkan adalah 10 j.lSv/jam[t4J. Pemasangan
kupon TLA pada sistem pengilangan minyak ini
dapat dilihat pada Gambar 5. Dilaporkan bahwa
hasil pengamatan yang dipero1eh bila dibandingkan
dengan hasil pengarnatan dari peralatan pemonitoran
standar yang sudah ada yaitu electrical resistance
probe keduanya memberikan laju korosi dengan
kecenderungan (trend) yang sarna, dengan nilai laju
korosi dibawah 3 mil per tahun (atau 2,54 j.lrn/tahW1)
yang merupakan batas maksimum yang diijinkan.
Aplikasi teknik TLA ini pada industri minyak, selain
berhasil digunakan dengan baik untuk pemonitoran
korosi pada sistem pengilangan, juga berhasil

digunakan untuk melakukan gemonitoran laju korosi
pada sistem saluran gas H2S 3). Rata-rata laju korosi
yang terjadi per bulan yang dimonitor selarna lima
bulan sebesar I,ll ~ulan.

Sedang aplikasi teknik TLA pada ele~en
boiler dari sistem pembangkit listrik barn bara[17],
dilaporkan bahwa kupon TLA dibuat dari potongan
pipa saluran air pendingin (coolant). Potongan pipa
ini kemudian diiradiasi dengan menggunakan berkas
proton dengan energi 12 MeV daTi suatu akselerator
tandem Sistem boiler ini mernasok uap sebesar 2 x
260 MW turbin. Erosi yang terjadi pada elemen
boiler ini diprediksi akibat hembusan uap
berkecepatan tinggi yang secara rutin digunakan
untuk membersihkan abu limbah pembakaran barn
bara yang mengganggu konduktivitas panas pipa
pendingin. Walaupun temperatur di dalam boiler
mencapai 1000 °c dan temperatur air dalam pipa
pendingin mencapai 350 °c dengan tekanan 2400
psi. Namun teknik TLA ini rnasih dapat
diaplikasikan dan perubahan aktivitas kupon dapat
diukur dengan baik. Dari basil pengarnatan selarna
100 hari untuk empat titik pengarnatan, laju erosi
terbesar adalah 0,1 5 ~ per hari.

Gambar 5. Pemasangan kupon TLA pada sistem pengilangan minyak(161

STATUS TEKNIK TLA
KUNGAN DOMESTIK

DI LING- Indonesia sejak awal tahun 1998. Pada mulanya
dikembangkan suatu fasilitas iIadiasi untuk TLA
yang terdiri dari sistem penurun energi berkas (beam
energy degrader system) yang dapat memvariasi
energi proton dari 26,S sampai dengan 10 MeV yang
sesuai untuk iradiasi komponen mekanik otomotif
rnaupun industri dan suatu saluran berkas pendek
yang terdiri dari sistem jeridela vakllm (vacuum
window) yang tembus berkas dan suatu pemegang
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Pengembangan FasUltas TLA

Teknik TLA dilingkungan domestik masih
belum banyak dikenal. Bidang Siklotron, Pusat
Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka-
BAT AN mulai mengembangkan teknik TLA di



Saat ini (tahun 2003) sedang dikembangkan
fasilitas eksperimen yang akan digunakan untuk
studi erosi dan korosi pada instalasi pernipaan.
Dalam pengembangan dan studi aplikasi TLA ini
Bidang Siklotron melibatkan beberapa peneliti
dilingkungan BAT AN rnaupun rnahasiswa dari
beberapa universitasI13].

target sederhana yang digunakan untuk keperluan
iradiasi diluar sistem vakum(13].

Sampai dengan akhir tahun 2002 telah selesai
dikembangkan suatu fasilitas TLA yang lebih
lengkap clan memungkinkan untuk dirnanfaatkan
baik untuk studi mpnitoring keausan, erosi maupun
korosi di laboratorium maupun di lapangan untuk
pemonitoran laju aus, erosi dan korosi di industri.
Fasilitas tersebl!t diantaranya adalah fa3ilitas iradiasi
siklotron untuk TLA yang dapat digunakan untuk
komponen otomotif maupun kupon metal (Gambar
6); peralatan analisis keausan, erosi clan korosi yang
terdiri dari perangkat MCA (Multi Channel
Analizer) berikut detektor baik HPGe maupun
NaI(TI), profil kedalaman teraktivasi yang
teml)rmalisasi (normalized activated depth profile)
dari beberapa material yang digunakan sebagai
standar keausan, erosi maupun korosi, program
komputer (software) yang digunakan \1.'1tuk proses
aktivasi clan menghitung tingkat keausan, erosi
maupun korosi; peralatan pengaus yang dapat
digunakan untuk studi keausan clan studi minyak
pelumas. Disamping itu telah pula dilakukan
beberapa studi pemonitoran laju keausan pada
beberapa komponen otomotif, studi pengaruh jenis
minyak pelumas terhadap laju keausan suatu
material clan studi karakieristik teknik TLA.

Beberapa Studi Pemonitoran Laju Keausan
di Bidang Siklotron

Beberapa studi pemonitoran laju keausan
kornponen mesin otomotif telah dilakukan.
Kornponen kornponen mesin otomotif yang telah
diamati diantaranya adalah ring piston sepeda motor
clan bantalan poros (engine bearing) mesin mobil.
Selain itu juga telah dilakukan studi pengaruh jenis
minyak pelurnas terhadap laju keausan suatu
material clan studi karakteristik teknik TLA.

Dalam studi keausan ini ring piston clan
bantalan poros masing-masing diiradiasi dengan
menggunakan berkas proton dari siklotron dengan
energi clan dosis iradiasi sebesar berturut-turut 12,5
MeV clan 0,5 ~. Setelah proses aktivasi, ring
piston dipasangkan kembali pada mesin clan
kemudian mesin dioperasikan. Pengurangan
ketebalan ring piston akibat aus ditentukan dengan
menggunakan metode konsentrasi, yaitu dengan
mengukur aktivitas sinal gamma dari butiran-butiran
material yang terauskan yang terakumulasi pada
minyak pelurnas selama proses keausan terjadi.
Mesin sepeda motor tersebut dioperasikan dalam
keadaan stasioner selama 50 jam. Adapun tebal ring
piston yang terauskan dihitung dengan program
perhitungan keausan, erosi clan korosi yang telah
disiapkan. Facia Gambar 6 ditunjukkan basil pe-
monitoran keausan ring piston sepeda motor selama
50 jam operasi.

Dalarn studi keausan bantalan poros, proses
keausannya dilakukan dengan menggunakan alat
sirnulasi keausan, yang telah dilengkapi dengan
sistem sirkulasi rninyak pelurnas. Temperatur rata-
rata minyak pelurnas dalam proses keausan ini
ada:lah 50 DC. Pengurangan ketebalan bantalan paras
ini ditentukan dengan menggunakan metode per-
bedaan lapisan tipis, yaitu dengan mengukur penu-
runan aktivitas pada perrnukaan kornponen selama
proses keausan terjadi. Alat simulasi keausan ini
dioperasikan selama 6 jam. Hasil pemantauan keaus-
an yang diperoleh dengan menggunakan teknik TLA
ini dibandingkan dengan metode gravimetri menun-
jukkan adanya kesesuaian. Dengan memvariasi per-
ubahan beban gesekan dari 2kg, 4kg clan 6 kg yang
masing-masing dilakukan penggantian beban setiap
2 jam diperoleh laju keausan berturut-turut sebesar
0,32 lng/jam, 0,55 lng/jam dan 0,6 mg/jam[18].

Gambar 5. Fasilitas iradiasi siklotron BATAN
untuk TLA(13).
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Gambar 6. Has" pemonitoran keausan ring piston sepeda motor selama
50 jam operasrIJ).

Dalam studi pengaruh jenis minyak pelumas
terhadap laju keausan suatu material digunakan alat
simulasi keausan. Dimana secara bergantian
dilakukan proses pengausan material dengan
menggunakan beberapa jenis minyak pelumas. Dari
basil pengamatan tersebut secara teliti dapat
diketahui adanya perbedaan laju keausan daTi
masing-masing pemakaian jenis minyak pelumas.

Sedang dalam studi karakteristik teknik TLA
dapat diperoleh basil bahwa tingkat sensitivitas
teknik ini dapat mencapai 0,01 I.1n1 tergantung daTi
teknik aktivasi daD peralatan analisisnya. Sedangkan
besar penyimpangan pengukuran daTi harga
sebenamya kurang daTi 5%[9.19J.

PENUTUP

Dari pengalaman studi aplikasi teknik TLA
ini baik dari luar negeri maupun dilingkungan
domestik, dapat memberikan gambaran bahwa waktu
yang diperlukan untuk melakukan pemonitoran
relatif sangat singkat dibandingkan dengan metode
konvensional. Sensitivitas dan ketepatan basil
pengukuran dengan teknik TLA ini sangat tinggi,
sehingga teknik ini dapat mempercepat evaluasi
eksperimen untuk keperluan pengembangan
komponen baru. Disamping itu dengan teknik ini
dapat melokalisasi degradasi material secara pasti,
yaitu bahwa teknik TLA ini secara selektif dapat
digunakan untuk mengarnati keausan pada
kompon~n tertentu tanpa terpengaruh oleb proses

keausan keseluruhan sistem Demikian juga hila ada
beberapa komponen mekanik yang harus dipantau
pada saat yang bersamaan pada satu sistem, maka
dengan teknik ini dapat dibuat radioisotop yang
berbeda untuk membedakan asal kikisan material.
Bagi industri pengembangan minyak pelumas, tekllik
ini sangat bermanfaat untuk mengamati watak
keausan terhadap variasi bahan tambahan (adJitive)
tertentu pada minyak pelumas sehingga diperoleh
minyak pelumas berkualitas tinggi. Proses
pemonitoran teknik TLA ini untuk keseluruhan
aplikasinya di berbagai industri dapat dilakukan
secara on-line, in-situ daD terus menerus tanpa barns
menghentikan atau membongkar mesin pada setiap
akhir pengamatan, sehingga dalam banyak halarnan
teknik ini akan menjadi lebih ekonomis.

Suatu studi banding penggunaan metode
gravimetri dan metode TLA untuk melakukan
pengukuran keausan komponen mesin mobil yang
dilakukan oleh Delvigne et al (dalam Materials
World, Apri/1995) menunjUkkan bahwa untuk setiap
lima konfigurasi uji yang terdiri dati sepeluh titik
pengamatan untuk setiap konfigurasinya diperoleh
penghematan beaya (cost saving) sebesar 470.000
USD[14]. hal ini jelas sangat menguntungkln
terutama bagi industri otomotif dalam meningkatkan
kualitas komponennya.

Suatu lembaga riset teknik nuklir di
Karlsruhe Jerman telah menggalang kerja sarna
dengan beberapa industri mobil seperti Mercedes,
Volkwagen. General Motor clan T ovota. Keriasama
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yang saling menguntungkan ini untuk memonitor
keausan pada silinder, katup, poros nok clan

komponen lainnya yang dapat mengalalni keausan
dengan tujuan untuk mengembangkan bentukmaupun material baru[20J. .

Dari basil studi aplikasi teknik TLA di-
lingkungan domestik yang telah dicapai mem-
perlihatkan bahwa teknik ini mempunyai potensi
nyata clan layak direkomendasikan untuk diaplikasi-
kan clan dimanfaatkan di berbagai bidang industri.
Dengan tumbuh clan berkembangnya industri

komponen otomotif, rninyak, rninyak pelurnas,
petrokimia clan pembangkit tenaga di lingkungan
domestik saat ini maka teknik ini diharapkan dapat
memberikan manfaat baik untuk keperluan

pengembangan, perawatan maupun untuk mem-
prediksi umur pakai alat, komponen, mesin atau
instalasi industri itu sendiri, sehingga kerugian yang
diakibatkan oleh penghentian aktivitas yang tiba-tiba
diluar jadwalnya yang disebabkan oleh kerusakan
alat, koInPonen, mesin ataupun kerusakan instalasi
karena degradasi sistem terlambat diketahui dapat
dihindarkan.

Oleh sebab itu diharapkan dati sajian ini
mampu memberikan pemahaman clan penerimaan
daTi pihak pengguna terhadap teknik TLA tersebut.
Hal ini juga akan mendorong peluang penerapan
teknik TLA ini sebagai teknik unggulan untuk
mendeteksi clan memonitor proses degradasi alat,
mesin maupun instalasi industri.
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-Bagaimana pembuatan/preparasi lapisa!1 tipis
TLA, dengan teknik apa? (Sputtering, penguapan
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uji korosi erosi clan keausan? Bagaimana hasil
pengamatannya?
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-Dilakukan dengan cara menembak material
dengan partikel bermuatan yang mempunyai
energi Iebm besar dari energi ambang yang
diperlukan untuk reaksi inti, sehingga terjadi
aktivasi. Karena partikel bermuatan rnaka
penetrasinya sangat dangkal (tip is) hanya dalam
orde ~.

-Komponen- komponen otomotif seperti ring
piston (97%Fe), engine bearing mobil (>90% Fe).
Tahun 2003 ini untuk komponen pipa penyalur
fluida korosif (bahan pipa SS daD baja karbon).
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