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OPTIMASI P i\.RAMETER PROSES SPUTTERING P ADA
DEPOSISI L~PIS TIPIS TITANIUM NITRIDA (:riN) P ADA
BAHAN ALUMINIUM

Tjipto Sujitno, Agus S:mtoso, Wiryoadi, Sayono, Bambang Siswanto, Lely Susita RM
P3TM-BATAN

ABSTRAK

OPTIMASI PARAME1'ER PROSES SPUTTERING PADA DEPOSISI LAPIS TIPIS TITANIUM
NITRIDA (TiN) PADA PADUAN ALUMINIUM. Telah dilakukan penelitian optimalisasi parameter
proses sputtering pada pembentukan lapisan tipis titanium nitrida (TiN) pada paduan aluminium.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari kondisi optimum dari parameter proses sputtering. Adapun
parameter proses sputtering yang akan mempengaruhi hasil sesuai dengan yang diinginkan adalah
perbandingan antara gas sputter (Ar) dengan gas Nitogen (gas dopan), lamanya proses (t), temperatur
proses (T), jarak antaras elektroda, tegangan antara elektroda don tekanan vacum dari tabung reaktor
sputtering. Dalam penelitian ini jarak antara elektoda don tegangan antara elektroda dibuat tetap yaitu
masing-masing sebesar ,/ cm don 1,5 kV. Untuk menguji keberhasilan proses dilakukan zt}i keras, uji GUS
dan uji sifat ketahanan korosi dalam media air lout yang telah diencerkan menjadi 1000 X Dari hasil uji
yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kondisi optimum dicapai pada perbandingan antara gas sputter
(Ar) dengan gas Nitrogen (gas japan) adalah 5:7, lamanya proses (t) adalah 3 jam don temperatur proses
(T) sebesar 100 °C serta Jekanan opersi (P) = 2 x 10-1 torr.. Pada kondisi tersebut kekerasannya

meningkat dari 120,33 KHN menjadi 149,59 KHN atau terjadi peningkatan sebesar 24,32 %, ketahanan GUS
meningkat dari 1 x 10-4 g/menit menjadi 6 x /0-5g/menit atau terjadi peningkatan sifat ketahanan aus
sebesar 40,00 % dan sifat ketahanan korosi (laju korosi) dalam media air laut ,vang telah diencerkan 1000
X meningkat dari 6,22 ropy menjadi 0.68 mpy atau sekitar 8/ /.76 %.

ABSTRACT
OPTIMATION OF SPUTTERING PROCESS PARAMETERS ON THE DEPOSITION OF NITRIDE
TITANIUM THIN LAYER ON ALUMINIUM ALLOYS. Research on the optimation of sputtering
process parameters on the deposition ofmtride titanium thin layer on aluminum alloys has been carried out.
The aim of this research is to get the optimum conditions of the process parameters. The parameters of the
process are ratio of sputter gas (Ar) and dopant (Nitrogen) gas. time of the process (t), temperature (T),
electrode distance. electrode voltage and vacuum conditions of the process. In this experiment the electrode
distance and electrode voltage are constants i.e.: 4 cm. 1.5 kl" and 2.0 x 10-1 torr, respectively. To examine
the result.\", it was characterized its hardness, wear and corrosion resistance. It's found that optimum
conditions was achieved at the ratio of Ar:N2 = 5:7, t = 3 hours, T= 100 °C and vacuum conditions 2 x
IfT2 torr. At the optimu,'!1 conditions. the hardness incr~asesfrom 120.33 KilN to 149, 59 KilN or there is
an increasing in hardness in order of24.32 %, the wear resistance increases from I x 10-4 g/minutes to 6 x
10-5 g/mimltes or there is an increasing in wear resistance in order of 40,00 %, and the corrosion resistance
in diluted sea water 1000 times media increases from 6.22 mpy' to 0,68 mpy or there is an increasing in
corrosion resistance in order of81 1.76 %.

PENDAHULUAN

B anyak cara yang dapat ditempuh untuk me-

ningkatkan unjuk kerja/penampilan permukaan
suatu komponen. Peningka1:an unjuk kerja tersebut
dapat meliputi sifat ketahanan korosi/oksidasi, ~mur
pemakaian, ketahanan aus, ketahanan gesek,
ketahanan lelah maupun peningkatan kekerasan
suatu permukaan:') Te~:nik seperti ini biasa
dinamakan teknik surface tr,~atment.

Cara-cara yang sudah biasa digunakan untuk
perlajuan perrnukaan adalah seperti cara karbonasi,
nitridasi, karbonitridasi, induksi listrik, nyala api

(/lame hardening), coating maupun elektroplating:2)
Dengan kemajuan ilmu dan teknologi (iptek), cara-
cara tersebut mulai ditinggalkan dan beralih ke
teknologi yang lebih efisien. cepat dan bebas polusi
yaitu cara sputtering maupun cara implantasi ion:3)

Cara sputtering (to sputter = memercik)

merupakan teknik mendeposisikan ion atau atom
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hasil percikan ke permukaan suatu substrat atau
material. Teknik ini merupakan pengembangan dari
teknik coating yang sudah lazim digunakan.
Keunggulan teknik ini dibanding dengan teknik
coating adalah bahwa;(4)

-Bahan yang akan dideposisikan/dilapiskan tidak
harus dipanaskan sampai meleleh, sehingga
sangat menguntungkan untuk mendeposisikan
bahan-bahan yang mempunyai titik leleh tinggi.
Hal ini sangat sulit dil;lkukan dengan teknik

coating.

-Lebih kuat melekat, karena atom-atomnya dapat
masuk ketempat yang lebih dalam, dengan
demikian umur pemakainnyajuga semakin lama.

Untuk menghasilkan atom-atom percikan
(yang akan dideposisikan pada bahan yang di-
inginkan), target (padatan) dibombardir (ditembaki)
dengan ion-ion energi tinggi (biasanya argon).
Atom-atom hasil percikan tadi akan memancar ke
segala arah dan sebagian ada yang bermuatan
negatif. Oleh medan listrik DC yang beda

potensialnya dalam orde kilo Volt, ion-ion negatif
tersebut akan dipercepat menuju anoda/substrat!
bahan yang akan dilapisi.(S)

Di dalam teknik sputtering, parameter proses
yang berpengaruh terhadap hasii sesuai dengan yang
diinginkan adalah kehampaan, tekanan gas argon,
jarak antar elektroda, tegangan antar elektroda, jenis
material yang akan disputter serta jenis material
target maupun geometri dari tabung reaktor plasma.

Pada dasamya peralatan sputtering terdiri
dari beberapa komponen, yaitu tabung reaktor
plasma yang dilengkapi dengan elektroda, sistim
sumber tegangan tinggi DC atau RF, sistim vakum,
sistim masukan gas, sistim pemanas substrat dan
pendingin target. Secara skematis diagram
peralatan sputtering disajikan pada Gambar 1.

Daiam tuiisan ini disajikan hasil penelitian

tentang pengaruh parameter proses sputtering
terhadap sifat-sifat mekanik (kekerasan dan
ketahanan aus) dan sifat ketahanan korosi paduan
aluminium yang dideposisi ion nitrogen dan
titanium dengan teknik sputtering.

Sistim
Pendingin

(3)1 -~ 1

r

(4)'-- .\1

(~)(2)(6)

Sistim
Vakum

Sistim
Pemanas

Skema diagram peralatan sputtering. I. Tabung plasma 2. Gas Argon
(Ar) 3. KatodelTarget 4. Anode/Benda kerja 5. Tegangan DCIRF 6.

Gas Nitrogen (N2J.

Gambar
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METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan dalam penelitian ini meliputi :

Pembuatan benda uji

Proses deposisi

Pengujian sifat mekanik (kekerasan dan
ketahanan aus),

Pengujian korosi dan analisa hasil serta
penulisan makalah.

Benda uji daTi bahan paduan aluminium
bentuk batangan dipotong dengan gergaji intan
kecepatan rendah menjadi bentuk disk dengan
ukuran tebal 2 mm dan diameter 1,5 cm. Pemilihan
ukuran tersebut menyesuaikan dengan tempat
sampel pacta uji korosi. Selanjutnya potongan-
potongan benda uji tersebHt dihaluskan dengan
kertas gosok daTi ukuran 600 mesh hingga 2000
mesh dan dilanjutkan pempolisan dengan pasta
intan agar diperoleh permukaan yang betul-betul
halus dan merata. Untuk menghilangkan serbuk
kertas ampelas serta kotoran-kotoran yang n'1asih
tersisa, cuplikan dicuci dengan air mengalir +
detergen maupun alkohol kemudian dikeringkan.

Dengan selesainya tahapan ini, benda uji siap
disputter.

Proses sputtering dilakukan dengan alat
sputtering DC. Dalam pelaksanaannya, untuk
memperoleh kondisi optimal maka telah dilakukan
variasi parameter sputtering. Variasi parameter
sputtering yang dilakukan meliputi:

-Perbandingan gas Argon: Nitrogen

-Tekanan gas (P),

-Suhu (1).

-Lamanya proses deposisi (t)

Sedang parameter yang lain seperti tegangan
elektroda dan jarak antar elektroda dibuat tetap yaitu
masing-masing 1,5 kV dan 4 cm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang pengaruh parameter
sputtering terhadap kekerasan, ketahanan aus
maupun sifat ketahanan korosi paduan aluminium
yang dideposisi dengan lapisan tipis Ti + N berturut-
turnt disajikan pada dan Gambar 1,2,3,4,5,6,7
clan Tabell clan Tabel 2.

t = 2 jam
P = 1,0 X 10.1 torr

N2:Ar = 3:7
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Hasil uji kekerasan Knoop rerata permukaan Aluminium yang dideposisi dengan ion
Nitrogen Dan Titanium untuk berbagai variasi temperatur substrat selama 2 jam pada
tekanan 1,0 x 10-1 Torr, don perbandingan gas N2: Ar = 3:7.

Gambar 1
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T = 100°C
P = 1,0 X 10.1 torr

N2:Ar = 3:7
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Gambar 2. Hasil uji kekerasan Knoop rerata permukaan Aluminium yang dideposisi dengan ion
Nitrogen don Titanium untuk berbagai variasi waktu pada tekanan 1,0 x 10-1 torr,
temperatur 100 °C don perbandingan gas N 2 : Ar = 3 : 7.

t = 2 jam

T = 100°C
N2:Ar = 3:7

2.0 2.51.0 1.5

Tekanan Gas (x 10.1 torr)

Hasil uji kekerasan Knoop rerata permukaan Aluminium yang dideposisi dengan ion
Nitrogen dan Titanium untuk berbagai variasi tekanan gas selama 2 jam pada tekanan
1,0 x 10-1 torr, temperatur 100 °Cdanperbandingan N2: Ar = 3 : 7.

Gambar 3.
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Gambar 4. Hasil uji kekerasan Knoop rerata permukaan Aluminium yang dideposisi dengan ion
Nitrogen don Titanium untuk berbagai variasi perbandingan gas N2 ..Ar selama 2

jam pada tekanan 1,0 x 10-1 torr, don temperatur 100 °C.

Tabel Hasil uji kekerasan Knoop rerata permukaan Aluminium yang dideposisi dengan ion
Nitrogen dan Titanium berdasarkan pada optimalisasi parameter proses sputtering.

Note: Kckerasan a\val 120,33 KHN

Gambar 5. Pengaruh waktu pengausan terhadap berat yang teraus permukaan
Aluminium yang dideposisi dengan ion Nitrogen don Titanium pada
kondisi parameter sputtering optimum (temperatur substrat J 00 DC. waktu
deposisi 3jam. tekal1~n2.0 x Jo-J torrdanperbandinganN2: Ar = 5:7).
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Tabel.2 Hasil uji korosi permukaan Aluminium untuk yang tanpa sputtering dan yang
dideposisi dengan ion Nitrogen Dan Titanium pada kondisi parameter sputtering
optimum (temperatur subsf!"at 100 oC, waktu deposisi 3 jam, tekanan 2,0 x 10-1
torr dan perbandingan N2": Ar = 5 ..7).

Kerapatan arus korosi
(mAlcm2)

Laju korosi
(mpy)

Kondisi benda ujiNo

6,22

0,68

4,65

0,51

1 Sebelum disputter

2 Sesudah disputter

Gambar 6. Hasil uji korosi permukaan Aluminium untuk yang tidak disputtering dalam
media air laut yang diencerkan 1000 X.

Gambar 7. Hasil uji korosi permukaan Aluminium untuk yang dideposisi dengan ion

Nitrogen dan Titanium pada kondisi parameter sputtering optimum
(temperatur substrat 100 oC, waktu deposisi 3 jam, tekanan 2,0 x la-I torr
dan perbandingan N2 : Ar = 5 : 7) dalam media air laut yang diencerkan

10OOX.
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yang berarti terjadi peningkatan kekerasan sekitar
30 %. Secara teori dengan semakin lamaya proses
deposisi, maka jumlah ion Ti + N yang terdeposit
juga semakin meningkat, tetapi oleh karena
kemarnpuan atom-atom substrat untuk melarutkan
atom-atom Ti + N terbatas maka dengan demikian
akan terjadi fenomena lewat jenuh. Dan fenomena
tersebut dicapai pacta waktu deposisi selama 3 jarn.
Setelah mencapai kondisi jenuh , apabila lamanya
proses deposisi ditingkatkan lagi sarnpai 4 jam,
pacta suhu yang sarna, temyata kekerasannya
semakin menurun. Penurunan nilai kekerasan ini
disebabkan oleh karena dengan meningkatnya
waktu deposisi, maka ion Ti + N ion terse but akan
masuk (berdifusi) ketempat yang lebih dalam,
dengan demikian kemungkinan bergesemya kondisi
jenuh juga besar. Hal ini tentunya akan me-
nurunkan nilai kekerasan benda uji.

Dari Gambar 3 yang menggambarkan
pengaruh tingkat kevakuman terhadap kekerasan
paduan aluminium yang dideposisi dengan ion Ti +
N pada, suhu substrat 100 DC, lamanya proses (I) 2
jam dan perbandingan gas N2 : Ar = 3 : 7 terlihat

bahwa temyata perubahan tekanan gas akan
mempengarahui tingkat kekerasan material yang
diuji. Untuk rentang tingkat kevakuman antara I x
10-1 -2,5 x 10-1 torr kekerasan maksimum sebesar
sekitar 135,44 KHN dicapai pada tingkat tekanan
gas dalam orde 2,5 x 10-1 torr. Dari profil kekerasan
sebagai fungsi tekanan gas yang disajikan pada
Gambar 3 terlihat bahwa dengan meningkatnya
tekanan gas, berarti semakin banyak gas yang ada
dalam ruang hampa. Jika ruang hampa terisi banyak
gas berarti semakin banyak atom argon yang
menumbuk atom target dan peluang atom target
untuk meninggalkan target semakin mudah.
Dengan semakin mudahnya atom target untuk
meninggalkan target, maka didalam ruang plasma
akan terdapat atom target yang semakin banyak.
Dengan semakin ban yak atom target yang lepas,
maka semakin ban yak atom target yang menuju ke
substrat. Tetapi perlu diketahui bahwa atom target
bisa menumbuk atom substrat karena atom target
tersebut bisa melewati jalan bebas rata-rata antara
target dan substrat sampai pada batas tertentu.
Dilain pihak dengan semakin banyaknya atom argon
yang menumbuk target, maka atom target akan
semakin banyak yang terhambur, tetapi dilain pihak
atom argon yang berada diantara target dan substrat
juga semakin ban yak. Karena atom argon yang
berada diantara target dan substrat semakin banyak,
maka jalan bebas rata-rata akan semakin sulit
ditembus oleh atom target sebagai akibatnya jumlah
atom target yang sampai ke substrat semakin
berkurang. Kondisi ini akan mengakibatkan jumlah
atom yang terlarut juga semakin berkurang, dengan

Dari Gambar 1 yang menggambarkan
pengaruh suhu terhadap kekerasan paduan
aluminium yang dideposisi dengan ion Ti + N pada
tekanan 1,0 x 10-1 torr, waktu deposisi 2 jam dan
perbandingan N2 : Ar = 3 : 7 terlihat bahwa dengan

meningkatnya suhu substrat temyata nilai ke-
kerasannya juga meningkat selaras dengan mening-
katnya suhu substrat dan mencapai maksimum pada
suhu substrat 100 °C. Nilai kekerasan maksimum
yang diperoleh adalah sekitar 126,67 KHN.
Apabila kekerasan ini dibandingkan dengan .hilai
kekerasan awal yang besamya 120, 37 KHN maka
telah terjadi peningkatan kekerasan sekitar 5,5 %.
Peningkatan kekerasan mikro pada kondisi dibawah
suhu substrat 100 °c adalah sesuai dengan kelarutan
atom-atom target dalam substrat. Pada suhu substrat
100 °c, yang memberikan kekerasan maksimum,
kemungkinan besar kelarutan atom-atom target +
nitrogen dalam substrat telah mencapai kondisi
jenuh. Setelah mencapai kondisi jenuh, apabila suhu
substrat dinaikkan lagi sampai suhu 150 °c, pada
waktu yang sarna, ternyata kekerasannya semakin
menurun. Penurunan nilai kekerasan ini disebabkan
oleh karena dengan waktu yang sarna, dan dengan
asumsi jumlah ion Ti + N yang dideposisikan juga
sam a, makajumlah ion Ti + N yang terdeposisi pada
substrat juga akan sarna. Tetapi karena suhu
substrat lebih tinggi, maka jumlah ion tersebut akan
masuk (berdifusi) ketempat yang lebih dalam,
sehingga distribusi konsentrasinya juga berbeda.
Dengan kata lain keadaan jenuhnya bergeser, yang
tadinya jenuh menjadi tidak jenuh, yang artinya
substrat masih mampu menampungimenerima
atom-atom lagi. Dengan berubahnya kondisi jenuh
tersebut, maka kekerasannya juga menUrun dan

temyata proses penurunan angka kekerasannya
selaras dengan meningkatnya suhu substrat. Hal ini
disebabkan semakin tinggi suhu substrat, berarti
difusi atom-atom yang dideposisikan akan semakin
masuk ketempat yang lebih dalam, dengan demikian
kondisi jenuhnya juga akan berubah.

Dari Gambar 2 yang menggambarkan

pengaruh lamanya proses deposisi (t) terhadap
kekerasan paduan aluminium yang dideposisi
dengan ion Ti + N pada tekanan 1,0 x 10-1 torr, suhu
substrat 100 °C dan perbandingan gas N2 : Ar = 3 : 7

terlihat bahwa profil kekerasannya adalah mirip
dengan profit yang didapat pada Tabel 1 ataupun
Gambar I. Fenomena tersebut dapat diterangkan
sebagai berikut: dengan semakin lamanya proses
deposisi berarti jumlah ion T~ + N yang masuk juga
semakin meningkat dan hal ini selaras dengan
kelarutan atom-atom Ti + N dalam atom substrat
dan mencapai nilai kekerasan maksimum pada
proses deposisi selama 3 jam. Pada kondisi tersebut
nilai kekerasannya sebesar sekitar 135, 69 KHN
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demikian kekerasannyapun akan menurun.
Walaupun atom target semakin banyak yang menuju
substrat, tetapi jika hambatan yang dilewati semakin
besar clan atom target yang gagal melewati
hambatan juga cukup banyak, maka kekerasan-
nyapun akan menurun karena hanya sedikit atom-
atom Ti + N yang terdeposisi pada substrat paduan
aluminium. Oari hasil percobaan yang telah
dilakukan terlihat bahwa untuk tekanan 1,0 x 10-1
torr sampai 2,0 x lO-1 torr kekerasannya meningkat,
hal ini berarti sampai pada batas tekanan 2,0 x 10-1
torr semakin banyak atom target yang menuju
substrat clan hambatan jalan bebas rata-rata masih
bisa diatasi oleh atom target sehingga kekerasannya
meningkat. Tetapi pad a pada tekanan 2,5 x lO-1
torr, hambatan jalan bebas rerata semakin besar
sehingga banyak atom target yang gagal
melewatinya clan kekerasannyapun menurun. Dan
pada tekanan 2,0 x lO-1 torr diperoleh kekerasan

yang optimum.

Dari Gambar 4 yang menggambarkan
pengaruh perbandingan gas N2 : Ar terhadap
kekerasan paduan aluminium yang dideposisi
dengan ion Ti + N pada, suhu substrat 100 °C,
lamanya proses (t) 2 jam clan tekanan P = 1,0 x 10-1

torr, terlihat bahwa temyata perbedaan perban-
clingan gas dapat mempengaruhi hasil kekerasan

substrat. Banyak gas nitrogen N2 maupun Argon
Ar yang masuk dalam tabung reaktor plasma akan
mempengaruhi lapisan tipis TiN yang terbentuk
pada substrat. Lapisan tipis TiN ini mempunyai
sifat yang lebih keras clan tahan korosi dibanding
dengan material induknya. Gas argon Ar akan
mempengaruhi ban yak atom titanium yang me-
numbuk target sedangkan gas N2 akan mempeng-
aruhi banyaknya atom nitr6gen yang bergbaung
dengan atom titanium clan selanjutnya bersama-
sarna akan terdeposisi pada paduan aluminium.
Agar bisa membentuk senyawa TiN, maka
diperlukan perbandingan gas N2 clan Ar yang tepat.

Dari hasil percobaan yang telah dilakukan
diperoleh hasil bahwa perbandingan yang cukup
tepat, artinya yang memberikan kekerasan optimal
terlihat pada perbandingan antara N2 : Ar = 5 : 7.

Terlalu ban yak gas argon akan menyebabkan sedikit
saja atom Ti + N yang terbentuk karena komposisi
yang tidak tepat. Pad a hasil pengujian terlihat
bahwa semakin ban yak gas argon maka kekerasan
akan semakin menurun clan semakin ban yak gas
nitrogen, maka kekerasannya juga akan semakin
menurun. Hal ini terjadi karena komposisi gas
nitrogen clan argon yang tidak tepat, maka hanya
sedikit atom Ti + N yang terdeposisi pada substrat.

Jika gas nitrogen semakin sedikit, maka
pcrbandingan gas akan semakin didominasi oleh gas

argon sampai akhirnya hanya gas argon saja yang
berada didalam tabung reaktor plasma. Hal ini
berarti hanya mendeposisi aluminium dengan atom
titanium saja, bukannya atom atom TiN yang
terbentuk. Karena atom Ti lebih lunak dibanding
dengan senyawa TiN, maka hasil kekerasannya juga
akan semakin menurun. Begitu juga jika gas argon
semakin sedikit, maka perbandingan gas akan
semakin didominasi oleh gas nitrogen. Hal ini juga
berarti hanya atom-atom nitrogen saja yang
terdeposisi pacta substrat sehinga tidak terbentuk
senyawa TiN yang sifatnya jauh lebih keras. Hal
tersebut yang menyebabkan kekerasannya menurun.
Kekerasan optimal sebesar 130,95 KHN dicapai
pacta perbandingan N2 : Ar = 5 : 7.

Oari Tabel 1 yang menggambarkan pengaruh
parameter proses sputtering pacta kondisi optimal
yaitu pacta suhu substrat 100 °C, lamanya proses (t)
3 jam, tekanan P = 2,5 X 10-1 torr, dan perbandingan
gas N2 : Ar = 5 : 7 terlihat bahwa kekerasannya

meningkat menjadi 149,59 KHN atau terjadi
peningkatan sekitar 24,32 %.

Hasil uji keausan yang dikenakan pacta benda
uji yang tanpa disputtering dan untuk yang
disputtering pacta kondidi optimum (dengan
kekerasan optimum) disajikan pacta Gambar 5.
Gambar tersebutmenyajikan pengaruh waktu
pengausan terhadap berat yang teraus untuk wakuk
pengausan 15, 30, 40, dan 60 detik menyajikan
pengaruh waktu pengausan terhadap berat yang
teraus. Oari Gambar 5 tersebut terlihat bahwa garis
pengausannya ternyata tidak begitu linier. Hal ini
membuktikan bahwa permukaan yang digesek tidak
begitu rata. Hal ini didukung oleh data uji keras
yang juga tidak merata. Oari data uji keras juga
terlihat bahwa pacta kondisi optimum terjadi
peningkatan ketahanan aus sekitar 43,22 %.

Hasil uji korosi untuk benda uji yang tanpa
disputtering maupun untuk yang disputtering pacta
kondisi optimum disajikan pacta Tabel 2 atau
Gambar 6 dan Gambar 7. Dari data tersebut terlihat
bahwa pad a kondisi optimum telah terjadi
peningkatan sifat ketahan korosi bahwa kerapatan
arus korosi lcorr. sebelum disputtering sebesar 4,65
f.1A/cm2 atau laju korosinya sebesar 6,22 mpy (mi/i
inchi per years). Sedangkan setelah disputlering
pacta kondisi optimal arus korosinya Icorr menjadi
0,51 f.1A/cm2 atau laju korosinya sebesar 0,68 mpy.

I Dengan demikian terjadi peningkatan sifat
ketahanan korosi sekitar 9 kalinya

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diiakukan.
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
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Oari basil uji kekerasan diperoleh basil bahwa
kekerasan paduan aluminium (95% AI, 4% Cu,
0,5% Mg clan 0,5% Mn) meningkat dari 12.0,33
KHN menjadi 149,59 KHN, setelah dideposisi
dengan ion Ti + N pada kondisi optimal. Berarti
ada peningkatan kekerasannya sebesar 24,32 %.

Kondisi optimal tersebut dicapai pada kondisi
parameter proses sputtering sebagai berikut;
perbandingan antara gas Ar : N = 5 : 7,

temperatur substrat 100 °C, tekanan 2,0 x 10-1
torr clan lamanya proses sputtering 3 jam. Pada
kondisi tersebut parameter lainnya seperti jarak
antara elektroda clan tegangan antara elektroda
dibuat tetap yaitu masing-masing sebesar 4 cm

clan 2,5 kV.

Oari basil uji keausan untuk benda uji yang
dideposisi pad a kondisi optimal, sifat ketahanan
ausnya meningkat sebesar 43,22 %.

Oari hasil uji korosi diperoleh basil bahwa
kerapatan arus korosi 100'" sebelum disputtering
sebesar 4,65 ~A/cm2 atau laju korosinya sebesar
6,22 ropy (mili inchi per years). Sedangkan
setelah disputteing pacta kondisi optimal arus
korosinya Icorr menjadi 0,51 ~A/cm2 atau .laju
korosinya sebesar 0,68 mpy. Oengan demikian
terjadi peningkatan sifat ketahanan korosi

sebesar 9 kalinya.
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DAFTAR PUSTAKA .
TANYAJAWAB

Suryadi
-Berapa kali dilakukan pengukuran kekerasan

pacta kondisi optimal? Sehingga kita dapat yakin

dengan hasilnya.

Tjipto Sujitno
-Pengukuran di/akukan 3 kG/i. kemudian diambi/

rata-ratanya.
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Microhardness of Nitrogen Implanted Ti-AI-4 V
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Farid W. Machmud

-Apakah digunakan DC/RF sputtering?

-Skala/satuan hasil uji korosi?

-Belum dilihat mikrostruktur?

Tjipto Sujitno
-Percobaan dilakukan dengan DC-sputtering.

-Skala satuan pada hasi/ uji korosi ada/ah sumbu
datar tegangan da/am satuan m V sedangkan
untuk sumbu tegak kerapatan arus korosi da/am

.uAJcrn2.

-Be/urn.

Prosiding Pertemuan dan Presentasi IImiah Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir

P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Juni 2002


	DAFTAR ISI
	OPTIMASI P i\.RAMETER PROSES SPUTTERING P ADA DEPOSISI L~PIS TIPIS TITANIUM NITRIDA (:riN) P ADA BAHAN ALUMINIUM
	ABSTRAK
	PENDAHULUAN
	METODOLOGI PENELITIAN
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA
	TANYAJAWAB


