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ABSTRAK

KARAKTERISASI LAPISAN NITRIDA YANG TERBENTUK PADA PERMUKAAN BESI AKIBAT
IMPLANTASI ION NITROGEN. Implal'J/aJ'iioll adalah sualll cora yang sesual un/uk mengubah sifat-
sifil/ jisllea JaIl Ieill/iupadu daltrah dltka/ pltrll/l//wII/I.Hla/I/bahllll, III/plan/usiIon I/itrogltllkit da/"'I/
bahan besl mumltelah dilalmkan pada suhu kamaI'dengan dosis 1310/1 hlngga I /018 ion/em] don
cncrgi ion 20 hingED /00 kev. Nilai ke/ahanan ails optimum dicapai pada dosi,r 2.23}O17ionlcn';
dengal'Jenergi ion 90 keY, Berda.'arkanpel/gama/an s/rule/urmikro dari SEM don hasi/ ana/i.'is EDX
ditunjukkan bahwa lapisan nitrida terben/uk pada pernlllkaan subs/rat, Profil konsen/rasi ni/rogel'J
diukur mengglmakan EDX yal/g dikombinasikun del/gall /eknik spoto /erUha/ bahwa profil komen/rasi
nitrogen berbentuk Gaussian,

ABSTRACT

CHARACTERIZATION OF NITRIDE LAYERS FORMED BY NITROGEN ION IMPLANTATION
INTO SURFACE REGION OF IRON. Ion imp/alIta/ion is a convenient means of modifying the
physical and chemical properties of the near-surface region of materials, The nitrogen implantation
intopure irol'Jhas been performed at room temperature with ion dose of 131017/0 13/018 ionslcm] and
ion energy of20 to /00 kev. The optimum dose ofnilrogen ions implanted inlo pure iron was around
2,231017ions/em] in order 10getlhe maximum wearreJ'iJ'lanl, SEM micrographs and EDX show Ihal
the nitride layers were found on the surface of subs/role, The nilrogen concenlration profile WaJ'
measured using EDX in combination wilh spollechniqlle. and i/ can be .'hown Iha//he depth profile of
nitrogen imp/anted into subs/role was nearly GallsJ'iall '

PENDAHULUAN

ImPlantasi ion adalah suatu teknik yang sangat
menarik ootuk mengubah sifat-sifatpennukaan
berbagai jenis bahan karena dengan teknik ini
setiap oosur dapat diimplantasikan. JlU11lah

ion yang terimplantasi dapat diatur dan dapat
dilakukan pacta suhu kamar atau suhu rendah:[lj
Dalam proses implantasi tersebut, ion-ion dengan
energi tertentu masuk ke dalam pennukaan bahan
daD berinteraksi dengan bahan yang
mengakibatkan perubahan komposisi dan struktur
pacta daerah dekat pennukaan bahan. Perubahan
komposisi tersebut mengakibatkan terjadinya
pembentukan rase kedua dan meningkatkan nilai
kekerasan bahan.[2)

ApJikasi implantasi ion pacta saat ini telah
digooakan secara luas dan berhasil dalam
pembuatan piranti-piranti semikonduktor,13.4]
sedangkanpactatahoo-tahoo terakhir ini implantasi
ion pacta metal dan paduannya telah memberikan
suatu metode baru ootuk mengubah sifat-sifat

fisika, kimia dan mekanik dari permukaan bahan.
Efek dari beberapa jenis ion yang diimplantasikan
ke dalam stainless-steel pada sifat korosi,

koefisien ~esekan dan ketahanan aus telah
diseJidiki.l" J Implantasi ion nitrogen telah
digooakan ootuk memperbaiki sifat gesekan daD
keausan dari 316L SS sebagai komponen sendi
tulang siku dan tulang lutut buatan,[8,9)

Dalam makalah ini disajikan hasil
implantasi ion nitrogen pacta besi murni ootuk
memperbaiki ketahanan ausnya. Selain itu juga
diamati lapisan nitrida yang akan terbentuk oleh
karena implantasi nitrogen dosis tinggi pacta
pennukaan bahan, Suatu keootungan terpenting
dari pembentukan lapisan nitrida dengan teknik ini
adalah mempooyai sifat adhesi yang baik antara
lapisan nitrida yang terbentuk dengan substrat, dan
tanpa terjadi kenaikan suhu yang tinggi pacta
pennukaan substrat. Masalah terjadinya perubahan
struktur pennukaan bahan selama implantasi
nitrogen sangat penting, oleh karena itu dalam
makalah ini juga dilakukan pengamatan tentang
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terbentuknya lapisan nitrida clan komposisi
kimianya menggunakan teknik SEM (Scanning
Electron Microscope) clan EDX (Energy
Dispersive X-ray Spectroscopy). Selain itu profit
konsentrasi nitrogen yang terimplantasi pacta
pennukaan besi diukur menggunakan EDX yang
digabungdengan teknik spot. .

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

Bahan besi mumi (99,5%) yang digunakan
sebagai substrat adalahjenis bahan komersialyang
tersedia di pasaran. Pennukaan substrat
dihaluskan menggunakan pasta intan 1 f.U11hingga
mengkilap seperti cennin, kemudian dibersihkan
menggunakanmetanol, dibilas dengan air distilasi
clan akhimya dikeringkan. Kemudian substrat
tersebut diimplantasi dengan ion nitrogen pacta
suhu kamar pacta dosis 131017hingga 131018
ionlcm2clanenergi ion 20 hingga 100keY.

Setelah proses implantasi ion selesai, uji
ketahanan nus dilakukan pacta berat beban clan
kecepatan gesekan tetap, sedangkan waktu
pengausan divaTiasi. Tingkat keausan cuplikan
dihitung berdasarkan pengurangan berat bahan.
Struktur mikro pennukaan bahan diamati
menggunakan SEM, sedangkan komposisi unsur
dalam daerah permukaan dianalisis dengan EDX.
Profil konsentrasi nitrogen yang terimplantasi ke
dalam pcrmukaan substrat diukur menggunakan
EDX yang dikol11binasikandengan teknik spot.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbaikan nilai kekerasan clan ketahanan
aus dad suatu metal clan paduannya berkaitan
denganperubahan dalam komposisiclankisi kristal
lapisan yang tedmplantasi , maupun peranan dad
atom-atom yang terimplantasi pacta pennukaan
substrat. Untuk mengetahui perubahan sifat yang'

. terjadi pacta substrat tersebut digunakan beberapa
metode analisis pennukaan, yaitu SEM clanEDX.
Dalam Gambar 1 ditunjukkan struktur mikro
tampang lintang daTi substrat besi yang
diimplantasi dengan ion nitrogen pacta dosis ion,
2,231017 ionlcm2. Perubahan struktur mikro
ditunjukkan oleh lapisan tipis nitrida pacta
pennukaan substrat yang berwarna putih dengan
ketebalan sekitar 160 om. Untuk membuktikan
bahwa lapisan tipis tersebut adalah nitrida, maka
dilakukan analisis komposisi unsur menggunakan
EDX.

Analisis komposisi dari ion nitrogen yang
terimplantasi ke dalam pennukaan substrat
dilakukan menggunakan EDX. Hasil analisis
tersebut disajikan dalam Tabel 1, clan Gambar 2
menampilkan spektrum EDX daTi permukaan
substrat yang terimplantasi ion nitrogen dengan
dosis 2,231017 ionlcm2 clan energi 90 keY.
Dengan EDX terdeteksi adanya nitrida yang akan
membentuk interaksi kuat dengan matriks clan
menghambatgerakan dislokasi.

DaTi pengukuran ketahanan nus yang
ditampilkan dalam Gambar 3 dapat dilihat bahwa
ion nitrogen yang terimplantasi ke dalam
pennukaan substrat mempunyai efek yang Bansal
berarti pacta peningkatan ketahanan nus.
Peningkatan ketahanan nus optimum sebesar 8I5
% dicapai pacta dosis ion nitrogen 2,2 x 1017
ionlcm2 dart energi ion 90 keY. Peningkatan
ketahanan aus dapat dijelaskan sebagai berikut.
Masuknya atom-atom aging mengakibatkan
kecenderungan daerah yang terimplantasi
menjadi menggembung clankarena tertahan oleh
atom-atomtetangga, maka akan dihasilkan tekanan
kompresi lateral sangat besar.

Gambar 1. Tampang I1ntang struktur mikro
substrat besi pacta dosis 2,231017
ionlcm2clanenergi ion 90 keY.
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Kerusakan atau cacat kisi tersebut akIn merintangi
gerakan dislokasi. Sellin itu, selama proses
implantasi juga akan dihasilkan dislokasi barn
pacta substrat oleh karena akibat penyerahan energi
pacta tumbukan ion-ion yang
diimplantasikandengan matriks atom-atom kisi.
Dislokasi barn tersebut menyebabkan
pembentukan dislokasi yang sangat rapat.

Kerapatan dislokasi bervariasi dengan perbedaan
dosis yang terimplantasi, Wltuk dosis ion yang
tinggi akan menghasilkan kerapatan dislokasi
terbesar. Pembentukan lapisan pennukaan yang
terkompresi sangat tinggi dan dislokasi yang
sangat rapat mengakibatkan peningkatan
kekerasan dan ketahanan IUSpennukaan bahan,
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Gambar 2. Spektrum EDX dari pennukaan substrat yang terimplantasi ion nitrogen dengan dosis 2,231017
ionlcm2dan energi ion 90 keY.

Gambar 3. Grafik hasH uji ketahanan IUSdari
besi yang diimplantasi dengan ion
nitrogen Wltukbeberapa nilai dosis
ion dan pactaenergi ion 90 keY,
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Gambar 4, Profil distribusi konsentrasi nitrogen
dalam lapisan nilrida pada
perl11ukaan besi.
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KESIMPULAN
Tabel 1. Distribusi konsentrasi ion nitrogen pada

lapisan tipis nitrida besi yang
diimplantasi pada dosis 2,231017
ionlem2,dan energi 90 keY.

Ion dengan energi tertentu menembus
permukaanbahan metal akan kehilangansebagian
dari energinya dalam tumbukan elastik dengan
atom-atom bahan, dan juga oleh eksitasi
elektronik dan ionisasi. Profil distribusi
kedalaman dari ion-ion nitrogen dalam lapisan
permukaan besi dittmjukkan dalam Gambar 4.

. Profil ini diukur dengan menggunakanEDX yang
dikombinasikan dengan teknik spot. Gambar 4
tersebut memperlihatkan profil konsentrasi
nitrogen yang terimplantasi ke dalam substrat
berbentuk Gaussian pada dosis 2,231017ionlem2
dan energi ion 90 keY. Konsentrasi nitrogen
maksimum adalah sekitar 0,304% atom yang
terjadi pada kedalaman penetrasi sekitar 160 nm.
Data eksperimen ini membuktikan bahwa
penetrasi ion nitrogen sangat dangkal, meskipun
demikian lapisan tipis nitrida yang terjadi pads
permukaan bahan eukup besar pengaruhnya pada
ketahanan BUSbesi.

8erdasarkan basil dan pembahasan
tersebut di alas dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut.

I. Ion nitrogen yang terimplantasi pads
permukaan besi menghasilkan efek yang
berarti pads peningkatan ketahanan BUS.
Dosis ion optimum adalah 2,231017ionlem2
dapat menghasilkan peningkatan ketahanan
BUSmaksimum815%.

2. Setelah implantasi ion. nitrogen akan
terbentuk lapisan tipis dengan konsentrasi
nitrogen tinggi yang terletak pads daerah
dekat permukaan bahan, yang berhubungan
dengan pembentukan rase metastabil nitrida.
Pembentukan fase tersebut menghasilkan
perubahan struktur mikro dari permukaan
bahan yang dittmjukkan oleh lapisan putih
dekat permukaanbahan. .

3. Profil konsentrasi nitrogen pads permukaan
bahan berbentuk Gaussian dan
memperlihatkanpenetrasinya sangat dangkal,
walaupun demikianeukup besar pengaruhnya
pads ketahanannus permukaanbesi.

-
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No. Kedalaman Unsur % Atom
(Drn)

1 0 C 0,296
N 0,206
Si 2,404
Fe 97,095

2 150 C 0,158
N 0,304
Si 1,205
Fe 98,333

3 300 C 0,145
N 0,298
Si 1,177
Fe 98,379

4 450 C 0,089
N 0,223
Si 2,174
Fe 97,514

5 603 C 0,783
N 0,157

. Si 2,377
Fe 96,683
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TANYAJAWAB

M. Thoifur. Dengan terbentuknya lapisan nitrida berarti
tidak niemasukkan ion nitrogen tetapi
pelapisan di permukaan. Jika demikian
bisakah teknik ini dikombinasikan dengan
metoda sputtering?

Seberapa akurat tingkat kemumian masing-
masing lapisan terbebas dari pengaruh
kontaminasi ion-ion dari lapisan yang lebih
besar ?

.

Sudjatmoko
. Lapisan tipis nUrida pada permukaan

cuplikan terbentuk karena penembakcln ion-
ion nitrogen dengan leknik implan/asi ion,
Teknik implantasi ion lersebut dapa/
dikombinasikan dengan leknik ~'plillering
dalam proses pemben/ukan lapisan lipis
pada permukaan sualu bahan,

/Jellmn /eknik illlplcmlasi ion, lillgkal
kemurnian masing-masing lapisan sanga/
linggi (sec(lra /eorilis bisa mendeka/i 100%)
yang dapat dilakukan dengan menggunakan
sistem magnet pemisah massa.

.

Syarip

. Secara logika semakin tinggi energi ion,
semakin tinggi days tembusnya, apakah hal
ini dapat dilihat dari penelitian ini ? (Kenapa
yang paling optimum pacta energi 90 keV,
bukannya 100 keV).

Profil konsentrasi N adalah Gaussian.
Apakah berkas ionnya sandin tidak Gaussian
? Mohon penjelasan.

.

Memang betul, semakin tinggi energi ion
yang ditembakkan FacIapermukaan bahan
maka daya tembusnya semakin besar pula,
Kekerasan optimum bahan tidak terjadi
pada energi ion yang semakin besar, akan
tetapi pada suatu energi ion /er/en/u. Salah
satu alasannya karena FacIa energi yang
semakin besar,FacIapermukaan bahan akan
ter}adi amorfisasi karena kerusakan radiasi
(radiation damage) akan menjadi saling
tumpang-tindih, kejadian ini akan
menurunkan nilai kekerasan permukaan
bahan.

. Berkas ion secara fists dibentuk menjadi
berkas se}ajar menggunakan sebuah lensa .
kuadrupol dengan diameter orde millimeter,
alan Wapi dalam berkas ion sendiri
memang belul alan mempunyai sifa/
Gaussian (ditinjau berdasarkan phase
space-nya).

R. Sukarsono

.

. Apa plus dan minus proses implantasi ion
dibandingkan dengan teknik CVD (Chemical
Vapor Deposition)?. Bagaimana mengukur ketahanan alls ?

Sudjatmoko

. Keungglilan proses implanlasi ioll
dibandingkan dengan teknik CVD teru/ama
aclalah dosi.I' iO/1 dun ked,1/aman pene/msi
iO/1 dapa/ dikontrol secara akul'a/ clengall
menga/ur besarnya arus clan energi ion,
serlo kemurnian uro'ur yang diimplan/asikan
dapat dibua( sangat tinggi hingga orde
99,998% dengan menggunakan magnet
pemisah massa. Sedangkan kekurangannya
adalah nilai awal inveslasinya cukup mahal.

. Ketahanan aus diukur menggunakan
pengurangan berat cuplikan sebagai lungsi
waktu pengausan FacIa suatu beban
pengausan tetap.

Sabat Simbolon. Ion nitrogen positif atau negatif?

Distribusinya Gaussian, maka acta
penumpukan ion nitrogen disuatu tempat
(daerah), bagaimana hal ini dapat
diterangkan 'I

.
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Jon nitrogen positif (atom nitrogen yang
kehi!angan hanya satu atau mungkin duo
elektronnya)

Memang betul terjadi penumpukan unsur
nitrogen (bukan ion nitrogen) pada suattl
tempat tertentu dekat permukaan bahan.
Hal ini secara teoritis telah dijelaskan oleh
Lindhard, Scharff don Schiott dalam
teorinya yang dikenal dengan teori LSS,
dimana ion-ion mempunyai distribusi
jangkauan ion Gaussian di sekitar
jangkauan terproyeksi rata-rata Rp dengan
deviasi standar Lmp. Secara eksperimen
dapat diu!cur don dibuktikan bahwa
distribusinya adalah Gaussian,yaitu dengan
beberapa metode atoll teknik, yaitu teknik
RES (Rutherford Backscattering), atoll
dengan carll seperti yang komi lakukan
dalampenelitian info

Wury:mto

Arah penelitian untuk memperbaikisifat mekanik
bahan dengan teknik implantasi ion nitrogen,
yang dipilih bahannya Fe mumi. diuji sifat aus
yang dihubungkan dengan komposisi nitrogen
danvariasi dosis. Pertanyaan:

.

.

. Perlu kelengkapan data XRO untuk
mengetahui struktur nitrida yang terbcntuk,
sifat kekerasan dan sifat korosi. mohon
dijelaskan.

Mengapa yang dipilih Fe mumi. padahal
yang sudah umum dipakai di industri adalah
baja karbon rendah, menengah clan stainless
steels. Mohon penjelasan.

.

Sudjatmoko

. Untuk mengetahui struktur nitrida yang
terbentuk memang memerlukan data XRD,
don sifat-sifat kekerasan don korasi juga
perlu ditentukan. Semuanya ini sudah komi
lakukan don mempunyai data-datanya
(LaporanlengkapRUT3). Padapeneli/ian
ini lebih ditekankan pada mrafologi atoll
struktur mikro permukaan bahan, analisis
komposisi unsur nitrogen pada permukaan
cuplikan, peningkatan ke/ahanan au.mya
terhadap nilai dosi.I' ion, dun pengukuran
distribusi nitrogen yang /erimplan/asi pada
permukaan bahan.

Dipilih Fe murni agar supaya dike/ahui
besarnya sumbangan lapisan tipis nitrida

.

terhadap peningkatan ketahanan ausnya.
Apabila digunakan bola karbon rendah don
menengah a/au stainless steels, bahan-bahan
/ersebut /elah mendapat perlakuan /er/entu
untuk peningka/an ketahanan ausnya,
sehingga kurang tepa/ un/uk /ujuan
peneli/ian komi saul info

Suryanto

. Bagaimana Saudara mengukur keausan ?
Mohon penjelasan.

Bagaimana Saudara tahu kalau lapisan yang
terbentuk metastabil? Mohon dijelaskan.

.

. Dari spektrum BOX yang ditampilkan
tampaknyapuncak sebelah kiri bukan berasal
dad nitrogen. Apakah ads unsur Jain dad
substrat. Mohon penjeJasan.

Sudjatmoko. Telah kami jelaskan seper/i tersebu/ di a/as
(per/anyaan Sdr. R. Sukar.rono).

Pada peneli/ian lainnya /elah komi lakukan
ekJperimen yang menunjukkan bahwa
lapisan ni/rida yang terbentuk adalah
lapisan me/as/abi!.

.

. Memang be/Ill dart spektrum EDX juga
ditunjukkan adanya unsur karbon, hal ini
/erjadi mungkin dart substratnya sendir;
/elah mengandung unsur karbon don
mungkinjuga pada proses implantasi ruang
pemegang target kehampaannya !curlIng
linggi sehingga masih terdapat unsur
karbon, atau mungkin juga kemurnian Juri
gas nitrogen sebagai bahan dopan kurang
tinggi sehingga masih mengandung unsur
karbon.
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