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ABTRAK
ANALlSIS AKTIVASI LAP/SAN TIP/S (fLA) UNTUK PENYELlDlKAN KEAUSAN KOMPONEN
A UTOMOTIF : Telah dilakukan pengamatan tlngkat keausan komponen automotifberupa ring piston sepeda
motor dengan teknik analisls aktivasi lapisan tipls. Ring piston dlak/lvasl menggunakan sik/otron dengan
berkas proton /2, 5Me V don arus I pA. selama 30 menit. Selanjutnya ring piston dipasang pada mesin motor
dan dloperaslkan pada wak/u tertentu. Metoda analisa keausannya menggunakan metoda konsentrasi, yaitu
dengan cora mengukur tingkat ak/ivi/as dari hasi/ keausan pada minyak pelumas menggunakan
spek/rometri gamma. Untuk menentukan ketebalan keausan digunakan kurva kalibrasi dari Program
Kalibrasi Monitoring A us. Korosi don Erosi Dengan TLA yang dlsusun oleh Utaja untUkfoi/ besl (Fe) yang
diaktivasi dengan berkas proton berenergi /2,5 MeV. Besarnya tlngkat keausan yang terukur setelah motor

dioperasikan selama 50 jam adalah 45,0 J11IIsebelum koreksl waktu para don 57,0 J11IIsetelah koreksi wak/u
para, yang sebanding dengan cacah ak/ivitas minyak pelumas sebesar 9,04 x J(J'4 pCi sebelum koreksi
wak/u para dan/,/2 x /{JJ J1Ciselelah koreksl wak/u para.

ABSTACT

/'

11f1NLAYERACTIVATION(fLA) ANALYS/SFORWEARSTUDYOFAUTOMOTIVECOMPONENT:The
measurement of surface losses of motor cycle piston ring, the alltomotive component was carried out. The
piston ring Is activated byproton beamfrom cyclotron with energy /2.5 MeV and beam current I J1Afor 30
minlltes. The piston ring was installed to the machine and then operatedfor several times. The method to
measured surface loss of piston ring due to wear by concentration, i.e. measured the activity of wear
products in the lubricant oil with gamma spectrometry. 'the measurement the depth layer surface losses
used the calibrationcurvefrom The CalibrationSoftwareWear,CorrosionAnd DegradationMonitoring
With TLA by Utaja of Iron (Fe) roil was activated by energyproton /2. 5 MeV. The surface losses level of
piston ring to be 50 hours operated was be 45.0 IJlIIbefore half-life time correction and 57.0 , J11IIafter half-
life time correction, its corresponding with COlllltrate lubricant oil activity Is 9.04 x / {J4, pCi before half-
life time correction and /./2 x / {JJpCi after half-life time correction

golongan uji tak merusak./IJAktivasi tersebut di alas
dilakukan dengan menggunakan pemacu partikel
bermuatan.

TLA adalah suatu metoda atau cars deteksi,
identifikasi clan penentuan laju keausan atau laju
korosi yang menggunakan ilmu clanteknologi nuklir
pacta alaI, mesin maupun instalasi industrLl2]
Beberapa keunggulan metoda ini adalah lebih
mudah, cepat, murah clandapat dilakukan pada saal
proses berlangsung (on line) sehingga dalam banyak
hal lebih ekonomis clanpenggunaan tingkat radiasi
yang rendah « 370 KBq-10 J.1Ci).I31 .

Ada dun teknik TLA yang dikenal untuk
menyelidiki tingkat keausan komponen automotif
yaitu ,131yakni: metoda perbedaan lapisan tipis (the
thin layer difference method) yaltu pengukuran yang
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PENDAHULUAN

Perawatan clanpemantauan kerusakan material
. logam dari korosi atau nus sehingga slat atau

mesin yang kits miliki mempunyaimasa paksi
(umur produktif) yang panjang merupakan

slIalli hal yang sangat penting. Perawntan tersebut
akan memberikan manfaat ekonomis dari slat
maupun mesin bersangkutan.Upaya penanggulangan
korosi clan keausan telah banyak d:kembangkan
dengan berbagai metoda untuk memantau kondisi
peralatan maupun mesin untuk keperluan program
perawatan clan perbaikan yang dapat
memperpanjang umur produktif slat maupun mesin.
Salah satu metoda yang dikembangkan sekarang ini
adalah Aktivasi Lapisan Tlpis (Thin Layer
Activation disingkat: TLA) yang termasuk dalam
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dilakukan seeara langsung (on-line) tingkat
penurunan aktivitas dari komponen yang telah
diaktivasi dan metoda konsentrasi (the conentration
method) yaitu mengukur hasil keausan dari
penambahan aktivitas dari filter minyak pelwnas
yang khusus atau melalui aliran minyak pelwnas
seeara langsung.

Dengan menggunakan TLA, pabrik-pabrik
automatiC memperoleh keuntungan yang besar
karena dapat dikembangkan bentuk komponen
maupun material komponen baru terutama
komponen pembakaran seperti silinder, piston, ring
piston serta komponen lainnya yang mempunyai
mass produktif lebih panjang dan berkualitas tinggi.
Selain itu penggunaan TLA selanjutnya dapat
dikembangkanuntuk menyelidiki pengaruh berbagai
jenis bahan minyak pelwnas terhadap keausan
komponen yang pads akhimya untuk
mengembangkan jenis minyak pelwnas yang lebih
baik. .[3)

Pada sebuah mesin automatiC, ruang
pembakaran merupakan bagian yang menentukan
baik atau tidaknya mesin bekerja. Semakin tinggi
putaranmesin maka akan semakineepat pembakaran
terjadi atau semakin eepat kerja yang dilakukan oleh
komponen-komponen pembakaran. Sehingga akan
menyebabkan terjadiya keausan dari komponcn-
komponenyang mempengaruhikerja mesin.

Berbagai metoda untuk mengontrol tingkat
kerusakan atau keausan khususnya pads mesin
automotif telah dikembangkan seperti teknik
gravimetri,mikrometri, profilometri, metoda replika,
analisis vibrasi clan lain sebagainya. Serous metoda
tersebut dalam pelaksanaannya mesin harus dalam

. keadaan berhenti clan harus dibongkar, clan untllk
bebcrapa metoda, merupakan uji rusak sehingga
tidal<efektif dan memerlukanbiaya besar.

Dalam makalah ini dilaporkan hasil penelitian
yang menggunakan teknik Aktivasi Lapisan Tipis
atau Thin Layer Activation (TLA) untuk memantau
kerusakan akibat aus. Metoda ini termasuk katagori
uji tak merusak yang dimungkinkan untuk
memoRiter seeara langsung kerusakam (keausan)
ketika mesin sedanSberoperasi.

TEOR!

Prinsip Kerja Siklotron CS-30
Akselerator yang dimiliki Batan yang terletak

di kawasan Puspiptek Serpens adalah akselerator
jenis siklik (siklotron) tipe CS-30 buatan
ComputerTechnology & Imaging ,lnc California.
USA yang menghasilkan berkas proton berenergi
tetap (fIXedenergy) dengan partikel yang dipercepat
adalah ion H".

lSSN 14JJ-J349

Pads siklotron CS-30 berkas partikel H- yang
telah dipereepat diekstraksi sebagai proton (Hl.
Ekstraksi ion ff menjadi proton dilakukan dengan
cars melewatkan ion H" ke sebuah striper yang
terbuat dari foil karbon. Ikatan elektron atom karbon
yang sangat kuat terhadap inti karbon dibandingkan
elektron atom hidrogen terhadap inti hidrogen (0,75
eV) menyebabkan ketika ion H" melewati atom
karbon, elektron-elektron atom karbon menolak
kedua elektron atom hidrogen. Interaksi gays yang
terjadi eukup kuat untuk melepaskan kedua elektron
bebas dari ion H". Inti W (proton) melajutkan
melewati foil karbon tanpa tanpa banyak mengalami
hambatan, hal ini disebabkan proton lebih masive
dari pads elektron. Untuk menghindari adanya
perubahan pads proton akibat tumbukan dengan inti
karbon maka striper dibuat sangat tipis.[4J

Proton hasil ekstraksi ini terdetleksikan
arahnya berlawananan dengan arab lintasan lingkar
semula dan masuk ke sistem saluran berkas (beam
line). Kemungkinan pelebaran berkas partikel pads
beam line dijaga oleh magnet kuadrapol, daD
penyesatan arabnya oleh steering magnet. Untuk
memungkinkan beberapa posisi target dapat
diiradiasi dalam waktu yang berlainan, maka
switching magnet dipasang utltuk mengarahkan
berkas ke tujuh posisiPJ

Prinsip Analisa TLA

Untuk memoRitersecara langsung kcrusakall
suatu slat ketika beroperasi adalah teknik aktivasi
lapisan tipis (J'hin layer activation, TLA) yang telah
digunakan scjak tahun I970-an .(6Jpadatcknik TLA.
untukmemperoleh aktivasi pada ketcbalan yang tipis
dipilih partikel bermuatan seperti proton, deutron
stall alpha yang dipcroleh dari pcmerccpat partikcl
(akselerator) seperti siklotron.

Teknik aktivasi lapisan tipis dengan
menggunakan siklotron dilakukan dengan
menembak bahan yang akan diselidiki dengan
berkas partikel bermuatan dengan energi tertentu.
Keradioaktifanyang terjadi pads material tidak akan
mengubah sifat fisik maupun kimianya. Hal ini
terjadi karena hanya bagian yang sangat tipis yaitu
dalam orde puluhan mikrometer yang menjadi
radioaktif. [7)

Satu hal yang sangat penting dari
kelengkapan TLA ini adalah distribusi kedalaman
radionuklida yang ditampilkan dalam bentuk kurva
kalibrasi. Kurva kalibrasi ini akan digunakan untuk
mengkonversikan aktivitas terukur menjadi
ketebalan bagian yang terkikis.

Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan
penembakan foil material yang sesuai dengan
komponen yang akan diselidiki keausannya. Untuk
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foil besi (Fe) dapat mewakili semua jenis baja,
campuran tembaga-perunggu selia kuningan.(') Hal
ini dikarenakan besi merupakan material dasa!'
pembuatan komponen mesin-mesin modem. Akan
tetapi akan lebih baik hila foil untuk kalibrasi yang
digunakan adalah sarna dengan bahan untuk
pembuatan komponen. Kurva kalibrasi dapat dibuat
dengan dua carl (I)yang pertama adalah hubungan
antara sisa aktivitasA denganketebalan lapisan x:

A = f(x) = Ni(x) - Nb -XI
No-Nb e

(I)

dengan No clanNb adalah laju cacah daTicuplikan
yang telah di iradiasi clancaeah lataI',Ni adalah laju
caeah dari sampel ketebalan xi clan t adalah waktu
interval pencacahan antara No clanNi sedangkan A.
merupakankonstanta pelW'Uban.

Carl yang kedua adalah hubungan langsung
ketebalanxi clanaktivitasa, dalam hat ini x = f(a)

( N i ( x) - N b) - No - N b ) -A r (2)a = e
(No - Nb)

dimana hubungankeduanya adalah A =1- a. Melalui
kurva kalibrasi dapat ketebalan sebagai fungsi
aktivitas diperoleh kurva yang menurun dimana
semakin kedl aktivitas yang terukur maka semakin
besar keausanyang terjadi. Sedangkanpada aktivitas
sebagai fungsi ketebalan dimana semakin besar
aktivitas yang terukur maka semakin besar keausan
yang terjadi.

Jangkauan Partikel (range) di dalam
material

Sebuah partikel bermuatan akan kehilangan
energinya hila memasuki sebuah material.
Kehilangan energi untuk partikel bermuatan
kebanyakan melalui ionisasi clan eksitasi dari
atom,sedangkan kehilangan energi partikel akibat
tumbukan nuklir diabaikan. Hal ini dikarenakan
kebolehjadian interaksi antara partikel dengan inti
atom dibandingkan dengan elektron atom sangat
kecil yaitu sekitar 1/3600 .(8)Jadi untuk partikel
cepIt kehilangan energi diperhitungkan hanya pada
tumbukan elektronik dimana pada tumbukan nuklir
diabaikan.

Seeara sederhana mekanisme kehilangan
energi dart partikel bermuatan dapat dilihat pada
GambaI' 1. Kehilangan energi melalui penghentian
elektronik 6Ein. 6E. merupakan kehilangan energi
melalui pembelokan elastis, AE out merupakan
penghentian elektronik ketika partikel keluar. Pada
partikel berat seperti proton partikel ini tidak

0.3 0.2 0.1

Kedalarnan (~)

0

Eo

Ei

Gambar I. Mekanisme kehilangan energi dari
partikel bermuatan ketika memasuki
material

mengalami pembelokan karena adanya perbedaan
massa clanmuatan yang besar dengan elektron.(9)

Kedalaman atau jangkauan yang dapat
dicapai oleh partikel bemuatan dalam sasaran sangat
tergantung pada jenis selia tingkat energi partikel
tersebut clan nomoI' atom inti sasaran.range (
jangkauan) didefinisikan sebagai ketebalan minimun
suatu bahan (em) untuk menyerap seluruh energi
kinetik partikel apabila partikel tersebut melewati
suatu bahan. Range dirumuskan sebagai berikut,[IO]

R = j(dE)_ldE
0 dx

(3)

Dengan R adalah jangkauan ataurange dengan
satuan J.U11.Satu hat last yang perlu diperhatikan
yaitu daya henti (stoping power)yang merupakan
besarnya energi suatu berkas partikel yang melewati
bahan tersebut dalam kerapatan bahan sebesar 1
gram / em3. Seeara matematis dapat dirumuskan
sebagai berikut,(IO)

s = dE
dx

(4)

dengan S adalah stopping power (MeV J.U11°I).
Pada tahun 1913, Bohr telah menghitung

besarnya ,stopping power untuk partikel bermuatan.
Kemudian disempumakan oleh Bethe dengan
mempergunakan mekanika kuantum menurut
perumusan. (9)

dE 41l'k2Z2e4n

( 2mc2/32 2

)- = In - /3
dx mc2/32 1(1- /3)

(5)

dengan k =8 99 x 109Nm2C"2,Z adalah nomoI' atom
partikel, e adalah muatan elektron,adalah banyaknya

ANA LlSIS AKT/VASI LAP/SAN TIP/S (THIN LAYER ACTIVATION) UNTUK
PENYELlDIKAN KOMPONEN AUTOMOTfF
E.B. Hendiko, dkk

99



Y%~~rne2,Nomor 1. N°l!..ember 2000
_/

elektron per unit volwn dalam bahan, m adalah
massa diam. elektron, e adalah kecepatan eahaya
diruang hampa, ,/3 = VIe adalah kecepatan relatif
partikel terhadap e daDladalah energi eksitasi bahan.

Ketebalan Lapisan Radioaktif

Ketika partikel bemuatan memasuki material,
partikel akan mengalami perlambatan akibat adanya
twnbukan baik elastik maupWl non elastik. Jika
energi partikel masih di alas energi ambang yang
dibutuhkan maka partikel akan mengalami reaksi
nuklir. Unsur basil yang terjadi dapat merupakan
isotop yang radioaktif daD dapat pula bukan
radioaktif. .

Bila R(Eo) adalah panjangjangkauan partikel
bemuatan dalam material Wltuk tingkat energi Eo
daDR(th) adalah panjangjangkauan partikel tersebut
Wltuk energi ambangnya dalam material sasaran
yang sarna. Maka kctcbalan r'cldioaktif yang
diperoleb adalah.IJ)

d = [R(Eo) + R(th)]sin e = Ro sin e (6)

dimana d (em) adalah tebal lapisan radioaktif, e
adalah sudut penembakan terhadap permukaan
material, Ro adalah jangkauan partikel untuk energi
Eo yang menghasilkanradioaktif

Ketebalan dari target radioaktif akan
berbeda-beda tergantWlg dari tingkat energi daD
jenis target. Informasi yang paling penting guna
penembakanyang efektif adalah fungsi eksitasi yaitu
vadasi tampang lintang (O'E ) terhadap energi
partikel penembak dimana Wltuk best (Fe56)
mempWlyaitampang lintang sekitar 400 mb pacta
energi partikel proton 12 -13 MeV.[6)

TATA KERJA PERCOBAAN

Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui
keausan pacta komponen automotif berupa ring
piston pada sekat minyak pelumas produksi F.J.
Piston Ring Industrial Co.LTD, Wltukmesin bakar
empat langkah dengan kapasitas 80 cc, dengan
material dominan Fe56, yang diaktivasi melalui
reaksi pengaktifan Fe56+p-+CO56+ n. Ring piston
ini dipilih bagian permukaan yang akan diiradiasi
kemudian disuSWl pacta largel holder yang acta.
Target juga diset sedemikian rupa pactajarak sekitar
3.5 cm dari permukaan degrader dengan sudut
tembak dipilih e sebesar 90° terhadap permukaan
target. Untuk mengaktivasi digWlakanberkas proton

1SSN 1411-1349

berenergi 12,5 MeV melalui siklotron CS-30 buatan
Computer Technology & Imaging Inc, California.
USA. Selama 30 menit dengan arus berkas sebesar
IJ,1A.Sebenamya energi yang dihasilkan siklotron
CS-30 sekitar 25,6 MeV Wltukmendapatkan proton
berenergi 12,5 MeV digWlakansuatu sistem penUfWl
energi (degrader). Degrader ini terbuat dari bahan
Al yang berupa roil dengan ketebalan 2.29 mm.

Jenis minyak pelwnas yang digooakan adalah
Mesran Super SAE 20W-50 karena paling banyak
digooakan. Penelitian dilakukan pacta waktu operasi
tertentu sampat terdeteksi adanya keausan. Metoda
yang digooakan adalah metoda konsentrasi dan
diaswnsikan bahwa butiran keausan terdistribusi
merata di dalam minyak pelwnas daD basil
pencacahan merupakan total aktivitas dart butiran
keausan dari awal percobaan. .

Setelah ring piston diaktivasi daDdinyatakan
amiD olch petugns proteksi radiasi untuk digunnkan.
maka ring piston dicacah tingkat aktivitas mula-mula
setelah diiradiasi. Kemudian ring piston dipasang
kembali kedalam mesin motor. Selelah sistem slap,
motor dijalankan daD mulai dilakukan pencacahan
terhadap aktivitas gamma dari kikisan ring piston

yanf terbawa oleb minyak pelwnas Wltuk isotop
C05 dengan energi 846.7 keV sampat terdeteksi
adanya keausan. Proses pencacahan ini dilakukan
dengan menggWlakan detektor Nal(TI) buatan
Canbera Industries, USA dengan, software MCA
GENIE 2000 VDM. Diagram dart eksperimen
keausan ini ditWljukkanpactaGambaI'2

Dari basil pencacahan dapat diperoleh
penambahan aktivitas yang terukur dalam bak
penampWlg sesuai dengan ]ama operasi motor.
Sehingga dapat dibuat grafik penambahan aktivitas
terhadap waktu operasi daD laju keausan terhadap
waktu operasi

Kalibrasi detektor sangat renting dilakukan
karena selama penelitian ini detektor merupakan alat
yang dominan. Kalibrasi detektor dilakukan dengan
menggWlakanswnber standar padat (E.l. du Pont de
Nemours & Co.) daD swnber standar calf
(Amersham International pic). Set up detektor pacta
kalibrasi ini dengan HV 700 Volt, coarse gain 100,
fine gain 1184 dan shaphing time 4 J.IS.Teknik
penkalibrasian dapat dilihat dalam [11)Ringpiston
yang telah diiradiasi dicacah gooa diketahui tingkal
aktivitasnya. Set up detektor Wltukpencacahan ring
piston sesuai dengan set up kalibrasi standar padal
daD dengan waktu cacah selama 1800 s. Nel area
counts yang diperoleh diberi tanda ROI pacta
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Gambar 2, Diagram model eksperimen keausan dengan teknik TLA untuk metoda konsentrasi.

spektrum gamma yang dipilih yaitu energi gamma
untuk isotop COS6dengan energi 8467 keY,

Ring piston yang telah dicacah kemudian
dipasang pacta mesin motor yang telah dipasang
instalasi seperti pacta Gambar 2, Motor yang telah
siap selanjutnyadihidupkan dalam keadaan stasioner
dan dijaga supaya mesin motor tidak mati. Setelah
operasi selama 10, 20, 30, 40 clan 50 jam dengan
pompa sirkulasi minyak pelumas disirkulasikan ke
b,ak penampung untuk mulai dicacah aktivitas dart
isotop CO56hasil pengikisan ring piston selama
Waktu operasi. Hasil pencacahan selanjutnya
dimasukan kedalam program hitung keausan
Aktivitas CO56yang tercacah dalam minyakpelumas Pactapenelitian keausan komponen automotif
dapat dikonversikan menjadi tebal keausan dengan dengan analisa aktivasi lapisan tipis (TLA) ini
menggunakan perangkat lunak kalibrasi monitoring dipilih komponen automotif berupa ring piston.
BUS,korosi clanerosi dengan TLA.[12] Pemilihan ini didasari karena pactakomponen inilah. . 56 . banyak terjadi keausan clan merupakan komponen

Dengan mengetahui akt1V1tasCo pacta nng yang paling Beringdiganti
piston sebelum dioperasikan clan aktivitas CO56 .
dalam minyak pelumas sesudah operasi maka dapat Ring piston diiradiasi dengan menggunakan
dihitung ftaksi aktivitas CO~6dalain minyakpelumas berkas proton dengan energi 1,25 MeVdengan ams
terhadap aktivitas COS6dalam ring piston. Adapun berkas 1 ~ pacta sudut iradiasi sebesar 900 terhadap
nilai keausan ring piston yang sebenarnya adalah permukaan. Hasil iradiasi ring piston merupakan
nilai keausan an telah dikoreksiwaktu arc. isotop COS6(TlI2= 77.3 d E = 846 7 keY) melalui
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Metoda yang digunakan adalah metoda
konsentrasi yaitu penambahan konsentrasi butiran
logam yang terauskan di dalam minyak pelumas
yang kemudian dicacah aktivitasnya. Pemilihan
metoda ini karena lebih mudah dalam
pengamatannya dibandingkan dengan metode
perbedaan lapisan tipis. Kemudahan in! karena
komponen yang akan diukur selalu bergerak
sehingga hila menggunakan metoda perbedaan
lapisan akan mengalamikesulitan teknis.

BASIL DAN PEMBAHASAN
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reaksi FeS6+ p ~ COS6+ n dengan aktivitas sebesar
. 0,2968 ~Ci. AdapWljangkauan proton (range) di,

dalam ring piston Wltuk energi 12,5 MeV sebesar
385,49,.unclanWltuk energi ambangnya (5,5 MeV)
sebesar 84,16 ,.un sedangkan ketebalan radioakti[
ring piston yang dihasilkan adalah 301,33 ,.un
dengan stoping power proton pacta energi
maksimum (12,5 MeV) Wltuk ring piston adalah
1,9235x 10.2MeVJ.UU.

Ring piston yang telah diiradiasi dipasang
pacta piston motor Wltuk mulai dilakukan
pengamatan. Motor yang sudah siap dengan ring
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piston yang telah diiradiasi mulai dihidupkan dalam
keadaan stasioner clan dijaga supaya mesin tidak
mati. Setelah motor dihidupkan kurang lebih 10jam,
minyak pelumas pacta mesin motor disirkulasikan
dengan pompa sirkulasi menuju bak penampWlg.
Minyak pelumas yang sudah masuk ke dalam bak
penampWlg kemudian dianalisa (dicacah) tingkat
aktivitas dari isotop COS6basil dari pengikisan ring
piston selama waktu operasi. Pencacahan aktivitas
minyak pelumas dilakukan tiap motor telah
dioperasikanselang 10 jam hingga diperoleh waktu
operasi 50 jam.

1000 1500 2aJO Z5OO

Encr¥iKey

Gambar 3. HasHpencacahan minyakpelumas sclama 50jam

Sebagai contoh pacta Gambar 3 dapat dilihat
spektrum gamma basil pencacahan minyak pelumas
setelah motor dioperasikan selama 50 jam. Daerah
yang diarsir pacta gambar spektrum tersebut
menWljukanpWlcak spektrum pacta energi 846 7
keV yang merupakanenergi gamma WltukCOS6
dengan net area counts sebesar 2952.

Laju Aktivitas Terhadap Waktu Operasi

Dalam pemantauan keausan variabel yang
dipantau adalah laju penambahan aktivitas pacta
minyak pelumas terhadap waktu operasi motor
selama 50 jam. Hasil yang diperoleh seperti terlihat
pacta Gambar 4.

Kenaikan aktivitas lebih cepat pacta operasi
sampai dengan 20 jam pertama dibandingkan antara
operasi 30 jam sampai 50 jam. Kenaikan aktivitas
pacta 20 jam pertama karena pacta permukaan
komponen (ring piston) mempWlyai jumlah atom
FeS6yang teraktivasi menjadi COS6lebih banyak
dibandingkan dengan bagian dalam. Selain itu
komponen yang digWlakan masih barn sehingga
permukaankomponenyang bersinggunganlebih
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Gambar 4. Kurva laju penambahan aktivitas
terhadap waktu operasi motor.

rapat oleh karena itu keausanya mudah terjadi. Pacta
30 jam terakhir dimana sebagian permukaan sudah
terauskan pacta operasi 20 jam pertama maka
kenaikan ak-ivitas yang terpantau tidak secepat pacta
kenaikan 20 jam pertama operasi dimana pacta
bagian ini pula jumlah atom FeS6yang teraktivasi
menjadi COS6 lebih sedikit dari pacta bagian
permukaan. Kurva laju aktivitas setelah dikoreksi
waktu para mengalami kenaikan dibandingkan
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ANALISIS AKTIVASI LAP/SAN TIP/S (THINLAYER ACTIVATION) UNTUK
PENYELlDlKANKOMPONENAUTOMOTIF
E.B. Hendiko, dkk

sebelum dikoreksi hal ini dikarenakan adanya
peluruhan dari sampel sehingga setelah dilakukan
koreksi terjadi kenaikan.

Laju Keausan Terhadap Waktu Operasi

Adapun laju keausan yang terjadi
menunjukansarna seperti penambahan aktivitas. Hal
ini dapat di lihat pads Gambar 5 dimana laju
keausan yang terjadi balk sebelum maupun sesudah
koreksi waktu paro dimana pads 20 jam pertama
keausan terjadi lebih cepat dibandingkandengan laju
keausan yang terjadi pads 30 jam terakhir. Hal ini
ditunjukan adanya titik belok pada kurva untuk
waktu operasi 20 jam ini hiss disimpulkanterjadinya
keausan pads awal operasi lebih cepat dibandingkan
dengan diakhir operas!.
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Gambar 5. Kurva laju keausan terhadap waktu
operasi

Kecepatan keausan pads awal operasi terjadi
karena komponen yang masih barn sehingga
permukaan gesek yang terjadi lebih besar bukan
karena jeleknya motu minyak pelumas yang dipaka!.
Keausan yang terjadi pacta 30 jam terakhir masih
mengalamikenaikan walaupuntidak secepat pads 20
jam pertama menurunya kenaikan ini terjadi karena
menurunya tingkat gesekan antara dindlng sillnder
dengan ring piston dibandingkan dengan 20 jam
pertama operas!.

KESIMPULAN

Dari basil penelitian ini diperoleh beberapa
kesimpulansebagaiberikut:

1. Analisa aktivasi lapisan tipis atau thin layer
activation (disingkat TLA) dapat digunakan
untuk mcnguji keausan komponenautomotif.

2. Aktivitas keausan setelah 50 jam operasi
diperoleh 9.04 x 10-4 l.tCi sebelum koreksi
waktu paro dan 1.22 x 10,3 ,!-tCi sesudah
koreksi untuk isotop CO56energi 846.7 keV

3. Tingkat keausan ring piston yang diperoleh
setelah operasi 50 jam adalah sebesar 57 I!ffi
sesudah koreksi waktu paro.
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Sabat Simbolon
* Bagaimana dengan Fe yang dominan di dalam

bagian mesin.
* Apakah dengan Fe bereaksi dengan bahan oiL

E.D. Hendiko
* Penyusun komponen aulomolif yang dom/nan

memang FeJ6 lapi dengan perubahan Fej6

denfan prolan yang menghasi/kan COj6dimana
CoJ iniJahyang dianalisa, mala berapapun Fe
yang aus dari komponen lain tidal alan
mengganggu ana/isa keausan komponen
tersebut.

* Co56 yang lerell/skan tidal (Item bereaksi

ISSN 1411-1349

pelumas hanyadengan minyak
lerlarulkan.

M. Toifur
* Seperti kita ketahui pelwnas itu dapat mengenai

sembarang komponen dalam mesin tidak hanya
piston Baja.Apakah kadar Co56 yang terukur
tidak merupakan konstribusi daribagian-
bagianyang lain.

E.D Uendiko
. Co56 yang lereaeah merupakan isolop yanK

radioaklif. Jodi Co56 yang ado selanru
pengamalan adalah basil perubahan Fe56
dengan proton Fe56 (p,n) Co56. maka dari i/ll
lidak mungkin dari komponen lain alan muneul
Co56 bi/a komponenlersebul tidal diakliY(Jj'i.
Dengan kala lain lidak mungkin ada
konslribu.l'lCo56 dari komponen lain walallpun
minyakpelumw,'mengenai komponenyang lain.

lelapi
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