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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MANUFAKTUR NITRIDASI PLASMA/ION UNTUK PENINGKATAN 
KEKERASAN PERKAKAS DAN KOMPONEN MESIN.  Telah dilakukan pengembangan teknologi 
manufaktur nitridasi plasma/ion untuk peningkatan kekerasan perkakas dan komponen mesin.  
Pengembangan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat nitridasi plasma bejana ganda 
dan dilakukan dengan penambahan perisai radiasi termal.  Pengujian dilakukan dengan uji operasi untuk 
pemanasan awal (start-up), uji operasi untuk kondisi nitridasi dan uji untuk proses nitridasi.  Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa: perangkat nitridasi plasma dapat dioperasikan untuk proses nitridasi pada suhu sekitar 
500 oC selama 6 jam, dengan menggunakan perisai radiasi termal didapatkan suhu dinding luar sekitar 65 
oC dan mempersingkat waktu start-up menjadi sekitar 60 menit.  Penggunaan perisai radiasi termal juga 
dapat meningkatkan efisiensi penggunaan catu daya listrik dan meningkatkan suhu operasi untuk proses 
nitridasi.  Uji untuk nitridasi diperoleh peningkatan kekerasan 1,33 kali untuk camshaft asli (genuine parts) 
dan 1,8 kali untuk camshaft imitasi (imitation parts), hasil tersebut dibandingkan dengan setelah proses 
temper pada suhu 600 oC.  Untuk cuplikan SS 304 adalah 2,45 kali dibandingkan dengan sebelum dinitridasi  
Hasil ini mengindikasikan bahwa pengembangan teknologi manufaktur nitridasi plasma/ion untuk 
peningkatan kekerasan perkakas dan komponen mesin telah berhasil dapat meningkatkan kekerasan 
walaupun masih perlu dioptimalkan.  Disamping itu, perangkat ini dapat dikembangkan penggunaannya 
untuk proses karburasi dan karbonitridasi. 

Kata kunci: perlakuan permukaan, pemanfaatan nitridasi, nitridasi plasma/ion 

ABSTRACT 
MANUFACTURING TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF PLASMA/ION NITRIDING FOR 
IMPROVEMENT OF HARDNESS OF MACHINE COMPONENTS AND TOOLS.  The manufacturing 
technology development of plasma/ion nitriding to improve of hardness of machine components and tools has 
been done.  The development of this technology aims to improve device performance plasma nitriding double 
chamber and conducted with the addition of thermal radiation shield.  Testing was done by testing for pre-
heating operation (start-up), test operation for conditions nitriding and test for nitriding process.  The results 
show that: the plasma nitriding device can be operated for nitriding process at the temperature of about 500 
oC for 6 hours, using the thermal radiation shield obtained outside wall temperature of about 65 oC and 
shorten start-up time to about 60 minutes.  The use of thermal radiation shield can also improve the efficiency 
of the electric power supply and increase the operating temperature for nitriding process.  Test for nitriding 
obtained increase of hardness 1.33 times for the original camshaft (genuine parts) and 1.8 times for the 
imitation camshaft (imitation parts), the results are compared with after the tempering process at a 
temperature of 600 oC.  For sample SS 304 was 2.45 times compared with before nitrided  These results 
indicate that the development of manufacturing technology of plasma/ion nitriding to increase hardness of 
machine components and tools have been successfully able to increase the hardness, although still need to be 
optimized.  Besides that, these devices can be developed to use for the process of carburizing and 
carbonitriding. 

Keyword: surface treatment, the use of plasma, ion/plasma nitriding. 

 
 
 

PENDAHULUAN 
ahan logam khususnya yang berbasis besi (Fe) 
merupakan jenis logam yang paling banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena 

harganya yang murah dan mudah didapatkan.  
Penggunaan ini antara lain untuk konstruksi 
bangunan, peralatan rumah tangga, komponen mesin 
baik untuk transportasi maupun industri dan pisau 
potong (tools steel).  Penggunaan untuk komponen 

B 
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mesin antara lain poros mesin, roda gigi, bantalan 
(bearing), poros engkol (crankshaft), katup (valve), 
camshaft.  Untuk pisau potong antara lain mata bor, 
pahat bubut, pisau frais dan daun gergaji.  Besi 
mempunyai sifat mekanik yang terkait dengan 
ketahanan aus, gesekan dan korosi kurang baik 
sehingga perlu ditingkatkan terutama yang terkait 
dengan ketahanan aus, gesekan dan korosi pada 
permukaannya[1].  Peningkatan sifat-sifat mekanik 
permukaan ini dapat dilakukan dengan metode 
konvensional seperti karburasi, nitridasi, 
karbonitridasi dan nitrokarburasi[1,2,3].  Kelemahan 
dengan metode konvensional adalah selama proses 
dilakukan pada suhu tinggi dan dengan waktu 
yang cukup lama, akibatnya saat material 
didinginkan akan timbul thermal stress dan 
deformasi[4,5].  Hal ini tidak diinginkan karena 
material menjadi getas dan mungkin terjadi 
perubahan bentuk.  Untuk mengurangi thermal 
stress harus dilakukan pemanasan ulang pada 
suhu yang lebih rendah (annealing) dan 
pendinginan yang lambat.  Dengan adanya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
telah dikembangkan metode perlakuan permukaan 
yaitu dengan teknologi plasma yang diterapkan 
untuk nitridasi ion/nitridasi plasma[2-7].  Nitridasi 
adalah suatu proses pengerasan permukaan dengan 
menambahkan unsur nitrogen pada permukaan benda 
kerja.  Pada proses nitridasi secara konvensional 
dibedakan menjadi 2 (dua) cara yaitu proses nitridasi 
dengan gas (gas nitriding) dan proses nitridasi 
dengan cairan (liquid nitriding), sedangkan proses 
nitridasi ion/plasma adalah gas nitrogen diplasmakan 
sehingga terbentuk ion nitrogen dan ion tersebut 
dideposisikan pada permukaan logam yang dinitri-
dasi[1].  Dengan teknologi ini (teknologi nitridasi 
ion/plasma) mempunyai banyak keuntungan 
dibandingkan dengan proses nitridasi dan proses 
pengerasan lainnya secara konvensional.  Keuntung-
an ini diantaranya adalah: proses nitridasi 
berlangsung dalam waktu dan suhu relatif rendah, 
tidak memerlukan quenching sehingga mengurangi 
distorsi, efisiensi pemakaian gas dan energi listrik, 
dan tidak menimbulkan polusi.  PSTA telah 
melakukan rancangbangun perangkat nitridasi 
plasma/ion, namun kemampuan membangkitkan 
panas baru mencapai suhu 411 oC, pada hal untuk 
dapat dimanfaatkan dalam proses nitridasi komponen 
mesin ataupun perkakas dengan baik suhu yang 
diperlukan adalah sekitar 500 oC.  Untuk mencapai 
suhu tersebut metode yang digunakan adalah dengan 
cara mengisolasi panas di dalam ruang plasma dan 
mengujinya.  Teknologi mengisolasi panas ini dapat 
dilakukan dengan sistem perisai radiasi termal, 
selanjutnya dilakukan pengujian pemanasan awal 
(start-up), uji operasi pada kondisi nitridasi dan uji 
untuk proses nitridasi komponen mesin (camshaft) 
maupun cuplikan SS 304.  Dalam uji untuk proses 

nitridasi komponen mesin maupun cuplikan, 
parameter yang akan menentukan hasil sesuai dengan 
yang diinginkan adalah tekanan, suhu maupun waktu 
proses nitridasi.  Tujuan utama dari penelitian ini 
adalah meningkatkan kinerja dari perangkat nitridasi 
plasma yang dibuat pada tahun sebelumnya serta 
memanfaatkannya untuk treatment komponen mesin 
maupun cuplikan untuk berbagai parameter proses 
nitridasi. 

Pembangkitan Plasma 
Pada perangkat nitridasi plasma, plasma akan 

terbentuk di dalam ruang bejana plasma yaitu 
diantara anoda dan katoda.  Plasma ini terbentuk 
karena adanya ionisasi molekul/atom gas dengan 
kerapatan elektron (ne) dan ion (ni)  hampir sama 
yang dituliskan dengan persamaan[8,9] 
 

ne  ≈  ni            (1) 
 
sedangkan rapat arus elektron (Je) dan ion (Ji) 
ditentukan dengan persamaan[11] 
 

Je  =  e ne ve        (2.a) 

Ji  =  qi ni vi        (2.b) 
 
Je adalah rapat arus elektron, e muatan elektron, ne 
kerapatan elektron dan ve kecepatan elektron, 
sedangkan Ji  adalah rapat arus ion, qi muatan ion, ni 
kerapatan ion dan vi kecepatan ion.  Kecepatan ion 
akan sangat lambat karena massanya jauh lebih besar 
daripada elektron, untuk atom hidrogen maka 
perbandingan mp/me  ≈ 5,5 × 10-4,  dimana mp adalah 
massa proton dan me adalah massa elektron.  Secara 
umum karakteristik tipikal lucutan plasma 
ditunjukkan pada Tabel 1.  Untuk menentukan rapat 
arus ion (Ji) dengan menggunakanan persamaan (2.b) 
juga dipengaruhi oleh rapat atom gas yang 
diplasmakan (ng) dan derajat ionisasi (α) yang mana 
ni = α.n, sehingga persamaan (2.b) menjadi[9]: 
 

Ji  =  q α ng vi            (3) 

Sedangkan 

vi  =  √(2 Ei/Mnitrogen)      (3.a) 
dan 

Mnitrogen  =  14 mp       (3.b) 
dengan mp adalah massa proton 

Rapat atom gas yang diplasmakan di dalam ruang 
plasma yang berhubuangan dengan tingkat 
kevakuman atau tekanan di dalam bejana reaktor 
plasma dapat ditentukan dengan persamaan[10] 
 

n  =  (NA/Ro) (P/T)         (4) 
 
dengan n adalah rapat atom/molekul (molekul/cm3), 
NA bilangan Avogadro = 6,023 . 1023 molekul/mole, 
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Ro konstanta universal = 6,236 Torr cm3/K, P 
tekanan (Torr) dan suhu (K).  Jika bilangan 
Avogadro dan konstanta universal dimasukkan pada 
persamaan (4) diperoleh 
 

n  =  9,656 . 1018 (P/T)        (5) 
 
 

Tabel 1.  Karakteristik tipikal lucutan plasma[11]. 

Besaran Kuantitas 

Tekanan 0,01 - 10 Torr 

Ukuran 0,1 – 10 cm 

Tegangan 100 – 2000 V 

Arus 0,1 – 100 mA 

Suhu 300 – 1000 K 

Kerapatan partikel ber-
muatan 

106 – 1013 cm-3 

Energi elektron 1 – 4 eV 

Energi ion plasma 0,01 eV atau kT gas 

Energi ion di katode 1 – 1000 eV 

Derajad ionisasi (α) 10-7 – 10-4 
 
 

Proses Nitridasi Dengan Nitridasi Ion/ 
Plasma 

Teknik nitridasi ini termasuk teknologi terkini 
yang digunakan untuk proses pengerasan permukaan 
yang merupakan satu diantara pengembangan 
pemanfaatan teknologi plasma.  Pada nitridasi ini, 
proses nitridasi dilakukan dengan mendeposisikan 
ion nitrogen pada permukaan yang dikeraskan.  
Untuk membentuk ion nitrogen dilakukan dengan 
cara memplasmakan gas nitrogen di dalam tabung 
reaktor plasma sehingga terbentuk pasangan ion 
nitrogen dan elektron.  Untuk memplasmakan ini 
digunakan tegangan tinggi DC dengan polaritas 
positip pada anoda dan polaritas negatip pada katoda 
sehingga terjadi lucutan pijar dan terbentuk plasma.  
Pada saat terjadi lucutan pijar terjadi reaksi antara 
elektron dan atom nitrogen membentuk ion nitrogen 
sebagai berikut[1]. 
 

e  +  N2      N+  +  N  +  2e-        (6) 

 
Pada proses nitridasi, benda kerja/cuplikan 

ditempatkan pada katoda sehingga ion-ion nitrogen 
yang terbentuk terdeposisi pada permukaan cuplikan.  
Ion-ion nitrogen yang terdeposisi pada permukaan 

selanjutnya berdifusi dan larut secara interstisi 
membentuk lapisan nitrida.  Jika yang dinitridasi 
adalah baja dengan unsur utama Fe maka akan 
terbentuk lapisan nitrida besi (FeN) pada permukaan.  
Nitrida besi (FeN) mempunyai sifat sangat keras 
sehingga membentuk lapisan keras pada permukaan 
baja yang dinitridasi. 
 

TATA KERJA 
Langkah-langkah dalam melakukan 

pengembangan pemanfaatan teknologi manufaktur 
nitridasi plasma/ion untuk peningkatan kekerasan 
perkakas dan komponen mesin digambarkan dengan 
diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 1.  
Proses pengembangan pemanfaatan teknologi 
manufaktur dimulai dengan persiapan yaitu 
konstruksi perisai radiasi termal, pengkondisian 
perangkat nitridasi serta persiapan cuplikan yaitu 
pemotongan dan pemolesan bahan/cuplikan dan 
komponen mesin yang akan dinitridasi.  Konstruksi 
perisai radiasi termal merupakan suatu pembuatan 
dan perakitan perisai radiasi termal pada perangkat 
nitridasi plasma.  Bersamaan dengan konstruksi 
tersebut juga dilakukan konstruksi ulang bagian-
bagian perangkat nitridasi plasma yang terdiri dari 
bejana reaktor plasma, catu daya, sistem vakum, 
instrumen kendali dan sumber gas untuk nitridasi 
serta casis sehingga menjadi satu kesatuan yaitu 
sistem perangkat nitridasi plasma.  Pengujian 
pemanasan awal untuk mengetahui waktu yang 
diperlukan untuk mencapai suhu kondisi proses 
nitridasi yaitu sekitar 500 oC.  Dari hasil uji ini 
dilanjutkan uji pada kondisi proses nitridasi untuk 
mengetahui kinerja perangkat jika digunakan untuk 
proses nitridasi yaitu kemampuan membangkitkan 
plasma dan suhu yang dapat dicapai pada rentang 
waktu selama proses nitridasi.  Setelah diketahui 
kinerjanya dilanjutkan untuk proses nitridasi 
komponen mesin (camshaft) dan cuplikan SS 304 
serta dilanjutkan uji keras untuk mengetahui 
perubahan kekerasan sebelum dan sesudah proses 
nitridasi.  Perangkat untuk proses nitridasi dengan 
teknik nitridasi ion/plasma dengan bejana ganda 
ditunjukkan pada Gambar 2.  Perangkat tersebut 
dibuat di PSTA yang merupakan aplikasi plasma 
untuk proses perlakuan permukaan khususnya 
dengan teknik nitridasi.  Dalam pengembangan 
pemanfaatan teknologi manufaktur ini juga dilakukan 
untuk nitridasi cuplikan dan komponen mesin 
khususnya camshaft otomotif.  Proses pengembangan 
teknologi manufaktur perangkat nitridasi plasma/ion 
dengan menggunakan 2 bejana reaktor plasma yang 
berfungsi secara bergantian (sequential), sedangkan 
untuk proses nitridasi dilakukan dengan 
menggunakan gas N2. 
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Gambar 1.  Diagram alir pengembangan tekno-logi manufaktur nitridasi plasma/ion. 
 
 
 

a.  Perangkat nitridasi plasma bejana ganda b.  Panel operasi perangkat nitridasi 

Gambar 2.  Sistem perangkat nitridasi ion/plasma bejana ganda. 
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Pemanfaatan Perangkat Nitridasi 
Pemanfaatan perangkat nitridasi nitridasi 

ion/plasma bejana ganda adalah untuk perlakuan 
permukaan (surface treatment) khususnya nitridasi 
material dalam bentuk cuplikan dan camshaft 
otomotif.  Cuplikan dibuat dari SS 304, sedangkan 
untuk camshaft adalah suku cadang imitasi (imitation 
parts) dan suku asli (genuine parts).  Pengujian 
dilakukan dengan mengamati perubahan kekerasan 
dari cuplikan dari camshaft tersebut.  Pengamatan 
perubahan kekerasan dilakukan dengan mengukur 
kekerasan hasil nitridasi dan untuk material sebelum 
dinitridasi agar dapat diketahui perubahan ke-
kerasannya.  Alat yang digunakan untuk pengukuran 
kekerasan adalah Digital Micro Hardness Tester 
jenis Matsuzawa MMT-X7. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Pembentukan Plasma dan 
Pemanasan Ruang Plasma 

Berdasarkan rancangan detil, rapat arus ion (Ji) 
ditentukan dengan persamaan (3) dengan luas 
elektroda 706,5 cm2, tegangan operasi Vop = 0,6 
Vdadal, dan Ei = 0.01 eV dan dengan mengasumsikan 
derajat ionisasi (α) ≈ 10-5, diperoleh hasil perhitungan 
seperti ditunjukkan pada Tabel 2.  Didasarkan hasil 
perhitungan dalam rancangan (Tabel 2) dilanjutkan 
dengan pembuatan dan konstruksi serta pengujian 
yaitu pengamatan dan penyempurnaan kinerjanya 
yang hasilnya ditunjukkan pada Gambar 3 sampai 
dengan Gambar 5.  Kinerja perangkat ini ditunjukkan 
dalam bentuk berbagai hasil pengujian yang terkait 
dengan pengoperasian untuk proses nitridasi.  Pada 
Gambar 3 ditunjukkan kondisi panel operasi saat 
nitridasi plasma dioperasikan pada suhu 555 oC 
setelah perisai radiasi termal dipasang. 

 
 

Tabel 2.  Hasil perhitungan daya, arus, dan rapat arus pada berbagai tekanan gas 
operasi dan luas permukaan anode pada nitridasi plasma[12].  

P 
(torr) 

P 
(mbar) ng (cm-3) Voperasi (V) ne=ni   

(cm-3) Ji(A/cm2) Ii(A) Daya (W) 

0,6 0,80 2,0943E+16 288,333388 2,09E+11 0,001239661 1,557014 448,9392 

0,7 0,93 2,4433E+16 315,073852 2,44E+11 0,001446271 1,816517 572,3369 

0,8 1,07 2,7923E+16 341,348215 2,79E+11 0,001652881 2,076019 708,6454 

0,9 1,20 3,1414E+16 367,165269 3,14E+11 0,001859492 2,335521 857,5223 

1 1,33 3,4904E+16 392,552204 3,49E+11 0,002066102 2,595024 1018,682 

1,5 2,00 5,2356E+16 514,100112 5,24E+11 0,003099153 3,892536 2001,153 

2 2,67 6,9809E+16 628,843213 6,98E+11 0,004132203 5,190048 3263,726 

2,5 3,33 8,7261E+16 738,721116 8,73E+11 0,005165254 6,487559 4792,497 

3 4,00 1,0471E+17 844,896498 1,05E+12 0,006198305 7,785071 6577,579 

4 5,33 1,3962E+17 1048,91782 1,4E+12 0,008264407 10,3801 10887,87 

5 6,67 1,7452E+17 1244,63618 1,75E+12 0,010330509 12,97512 16149,3 

6 8,00 2,0943E+17 1434,12288 2,09E+12 0,01239661 15,57014 22329,5 

7 9,33 2,4433E+17 1618,67721 2,44E+12 0,014462712 18,16517 29403,54 

8 10,67 2,7923E+17 1799,18194 2,79E+12 0,016528814 20,76019 37351,36 

9 12,00 3,1414E+17 1976,27171 3,14E+12 0,018594915 23,35521 46156,25 

10 13,33 3,4904E+17 2150,42233 3,49E+12 0,020661017 25,95024 55803,97 
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Pada proses nitridasi dilakukan di dalam ruang 
bejana plasma biasanya untuk nitridasi bahan yang 
mempunyai bahan dasar (base material) besi (Fe) 
umumnya berkisar pada suhu antara 400 oC s/d. 560 
oC[1] dan juga dapat dilakukan pada kisaran suhu 
antara 350 oC s/d. 600 oC[6].  Pada penelitian yang 
terkait dengan proses nitridasi ion/plasma kebanyak-
an dilakukan pada suhu antara 400 oC s/d. 550 oC 
atau pada sekitar suhu 550 oC dengan waktu nitridasi 
hingga 6 jam[12-15].  Pengamatan kinerja pada suhu 
operasi 555 oC adalah cukup untuk proses nitridasi 
karena pada daerah suhu batas atas proses nitridasi.  
Jika proses nitridasi diinginkan pada suhu yang lebih 
rendah maka kondisi operasi perangkat nitridasi akan 
lebih mudah tercapai karena diperlukan kondisi arus 
dan tegangan catu daya yang lebih rendah.  Dari data 
operasi pada panel tersebut menunjukkan bahwa 
untuk mencapai suhu ruang plasma 555 oC 
diperlukan arus dan tegangan catu daya masing-
masing 4,7 A dan 639 V serta hasil pengukuran suhu 
dinding bejana bagian luar adalah 63 oC.  Perbedaan 

suhu ruang plasma dan suhu dinding sangat tinggi 
yaitu 492 oC, ini menunjukkan bahwa perisai radiasi 
termal yang dipasang di dalam bejana reaktor plasma 
berfungsi dengan baik.  Adapun hasil pengujian 
pengukuran suhu ruang plasma dan dinding reaktor 
plasma tanpa dan dengan perisasi radiasi termal 
ditunjukkan pada Gambar 4.  Perisai radiasi termal 
berfungsi untuk memantulkan kembali panas yang 
dipancarkan secara radiasi dari ruang plasma di 
sekitar katode sehingga sebagian besar panas tersebut 
tidak diteruskan ke dinding bejana reaktor plasma 
namun dipancarkan kembali ke ruang plasma.  
Akibat penggunaan perisai radiasi termal ini 
berdampak pada pemanasan ruang plasma (tempat 
benda kerja) yaitu di sekitar katode yang sekaligus 
sebagai tempat benda kerja menjadi terfokus dan 
lebih cepat.  Dengan demikian, maka panas tidak 
terbuang ke sekitar dan termanfaatkan di dalam ruang 
plasma sehingga dapat mengurangi pemakaian catu 
daya listrik dan meningkatakan efisiensi pemakaian 
catu daya listrik. 

 
 

           
Gambar 3.  Panel operasi nitridasi plasma saat dioperasikan. 

 
 

 
Gambar 4.  Kurva  suhu sebagai fungsi waktu hasil uji fungsi operasi untuk bejana 2 

pada saat start-up (tanpa dan dengan perisai radiasi termal). 
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Hal ini terbukti dari hasil pengamatan kenaikan 
suhu tanpa dan dengan perisai radiasi termal pada 
saat dioperasikan yang sangat nampak perbedaannya.  
Kenaikan suhu ruang plasma tanpa perisai radiasi 
termal lebih lambat dibandingkan dengan mengguna-
kan perisai radiasi termal, namun untuk kenaikan 
suhu dinding lebih cepat.  Jika tanpa menggunakan 
perisai radiasi termal, setelah dioperasikan dalam 
waktu 90 menit dicapai suhu ruang plasma 411 oC 
dan suhu dinding luar 70 oC.  Tetapi jika mengguna-
kan perisai radiasi termal, setelah dioperasikan dalam 
waktu 90 menit dicapai suhu ruang plasma 543 oC 
dan suhu dinding luar 40 oC (Gambar 4).  Di samping 
itu, untuk waktu start-up 60 menit dapat mencapai 
suhu sekitar 500 oC (dengan perisai radiasi termal) 
dan sekitar 400 oC (tanpa perisai radiasi termal).  Jadi 

berdasarkan hasil ini sangat nampak fungsi perisai 
radiasi termal dan dapat meningkatkan efisiensi 
pemakaian catu daya listrik. 

Kondisi operasi perangkat nitridasi jika 
digunakan untuk proses nitridasi pada suhu sekitar 
500 oC dengan waktu dapat mencapai 6 jam maka 
dilakukan pengujian (uji fungsi) yang hasilnya 
ditunjukkan pada Gambar 5.  Dari uji fungsi tersebut 
yaitu pada suhu 555 oC dengan waktu operasi 6 jam 
diperoleh suhu dinding sekitar 65 oC.  Pada saat awal 
operasi yaitu selama waktu start-up sampai pada 
kondisi suhu ruang plasma 543 oC diperoleh suhu 
dinding luar 40 oC, namun dengan berjalannya waktu 
operasi terjadi kenaikan suhu dinding hingga 
mencapai sekitar 65 oC pada suhu ruang plasma 555 
oC. 

 
 

 
a.  Uji fungsi dengan kenaikan suhu landai 

 
 

 
b.  Uji fungsi dengan kenaikan suhu dipercepat 

Gambar 5.  Kurva suhu sebagai fungsi waktu hasil uji fungsi operasi perangkat nitridasi 
plasma double chamber. 
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Kenaikan suhu dinding hingga mencapai sekitar 
65 oC diperlukan waktu 165 menit.  Hal ini 
disebabkan dengan kenaikan suhu ruang plasma 
maka makin besar panas yang diradiasikan ke 
dinding sehingga makin tinggi suhu dinding (terjadi 
kenaikan suhu/transient) dan belum diimbangi 
dengan laju konveksi panas ke sekitar dinding.  
Setelah mencapai sekitar 65 oC, terjadi kesetimbang-
an antara radiasi panas dari ruang plasma dan 
konveksi panas dari dinding ke udara sekitar 
sehingga suhu dinding sudah mencapai kondisi tunak 
(steady state condition).  Di samping itu, selama 
operasi dalam kurun waktu 6 jam tidak terjadi 
gangguan yang terkait dengan pengoperasian 
sehingga perangkat ini diharapkan mampu 
dioperasikan untuk proses nitridasi dalam kurun suhu 
dan waktu tersebut.  Perangkat nitridasi plasma ini 
dapat dikembangkan penggunaannya yang tidak 

hanya untuk proses nitridasi melainkan juga untuk 
proses karburasi dan karbonitridasi, karena proses 
plasma karburasi dapat dilakukan pada suhu 475 
oC[15] dan  untuk proses plasma karbonitridasi dapat 
dilakukan pada suhu 550 oC[6].  

Proses Nitridasi Cuplikan dan Camshaft 
Dalam proses nitridasi camshaft baik dari suku 

cadang imitasi (imitation parts) maupun suku cadang 
asli (genuine parts) dilakukan proses temper serta 
sebelum dan sesudah proses dilakukan pengukuran 
kekerasan.  Hasil pengukuran kekerasan tersebut 
ditunjukkan pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5.  Pada 
Tabel 3 ditunjukkan hasil pengukuran kekerasan 
untuk camshaft imitasi, sedangkan pada Tabel 4 
ditunjukkan hasil pengukuran kekerasan untuk 
camshaft asli. 

 
Tabel 3.  Kekerasan camshaft (imitasi) pada kondisi awal, setelah ditemper dan setelah 

dinitridasi. 

No. Kondisi awal Temper 600 oC, 1 jam Setelah Nitridasi 
1 219,8 143,8 259,7 
2 247,8 159,4 254,2 
3 256,3 186,1 253,9 
4 216,0 165,3 327 
5 227,6 149,6 279,1 
6 260,9 143,7 340,9 
7 259,7 165,1 265,7 
8 284,7 166,7 268,2 
9 216,7 163,1 279,1 
10 242,4 135,2 312,3 

Rerata 243,19 157,8 284,01 
Peningkatan terhadap kondisi awal 1,17 

Peningkatan terhadap setelah ditemper 1,80 
 
 

Tabel 4.  Kekerasan camshaft (genuine) pada kondisi awal, setelah ditemper dan setelah 
dinitridasi. 

No. Kondisi awal Temper 600 oC, 1 jam Hasil Nitridasi 
1 286,8 242,3 309,9 
2 289,7 277,2 352,3 
3 223,4 262,2 321,6 
4 207,2 266,6 336,7 
5 347,5 264,6 330,9 
6 346,0 236,1 353,3 
7 335,9 263,6 366,3 
8 387,2 273,6 318,2 
9 352,7 266,8 381,2 
10 388,3 286,1 449,5 

Rerata 316,47 263,91 351,99 
Peningkatan terhadap kondisi awal 1,11 

Peningkatan terhadap setelah ditemper 1,33 
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Tabel 5.  Kekerasan  cuplikan  SS 304 pada 
kondisi awal dan setelah dinitridasi. 

No. Kondisi awal Hasil Nitridasi 

1 165,9 369,9 

2 132,2 386,1 

3 179,6 411,2 

4 182,5 359,7 

5 175,6 488,6 

6 140,2 480,8 

7 153,8 359,7 

8 157,3 449,9 

9 176,1 430,9 

10 175,9 329,2 

Rerata 165,7 406,6 
Peningkatan setelah dinitridasi 2,45 

 
 

Untuk Tabel 4 ditunjukkan hasil pengukuran 
kekerasan untuk cuplikan SS 304.  Dari hasil tersebut 
menunjukkan bahwa baik untuk camshaft imitasi 
maupun camshaft asli setelah proses nitridasi 
mengalami kenaikan kekerasan.  Kekerasan rerata 
awal untuk camshaft imitasi adalah 243,19 VHN dan 
setelah proses temper 157,8 VHN serta setelah proses 
nitridasi plasma 284,01 VHN.  Untuk camshaft asli 
kekerasan awal rerata 316,47 VHN dan setelah 
proses temper 263,91 VHN serta setelah proses 
nitridasi plasma 351,99 VHN.  Berdasarkan hasil ini 
menunjukkan bahwa material yang digunakan untuk 
membuat camshaft asli lebih baik dibanding 
camshaft imitasi yang diindikasikan kekerasan 
setelah ditemper pada suhu 600 oC jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan camshaft imitasi.  Proses 
temper untuk kedua camshaft ini diperlukan karena 
dimungkinkan bahwa camshaft tersebut dijual di 
pasaran bebas telah dilakukan proses heat treatment.  
Proses temper diperlukan untuk membuktikan 
dugaan jika kedua camshaft tersebut telah dilakukan 
proses heat treatment dan untuk memper-
baiki/mengembalikan struktur logam mendekati ke 
keadaan semula (sebelum proses heat treatment) 
serta menghilangkan tegangan sisa yang terjadi 
karena proses tersebut sehingga kekerasannya juga 
mendekati ke kondisi semula.  Perubahan kekerasan 
sebelum dan sesudah proses temper untuk suku 
cadang asli adalah 52,56 VHN, sedangkan untuk 
suku cadang imitasi adalah 85,39 VHN.  Perbedaan 
ini mengindikasikan bahwa untuk camshaft asli 
sudah menggunakan kualitas bahan jauh lebih bagus 

dan kemungkian baja paduan sehingga peran proses 
heat treatment tidak begitu signifikan, namun untuk 
camshaft imitasi kemungkinan menggunakan baja 
karbon yang jauh lebih murah sehingga peran proses 
heat treatment atau proses perlakuan lainnya sangat 
signifikan.  Untuk menentukan jenis bahan yang 
digunakan seharusnya dilakukan uji komposisi unsur 
dari material camshaft tersebut, namun karena 
kesulitan dalam membuat cuplikan uji tersebut 
sehingga belum dilakukan.  Perubahan kekerasan 
hasil proses nitridasi dibandingkan setelah proses 
temper untuk camshaft asli adalah 88,08 VHN atau 
peningkatan kekerasannya 1,33 kali, sedangkan 
untuk camshaft imitasi adalah 126,21 VHN atau 
peningkatan kekerasannya adalah 1,8 kali.  
Didasarkan hasil ini menunjukkan bahwa peran 
nitridasi plasma sangat penting untuk camshaft 
imitasi.  Di samping itu juga menunjukkan bahwa 
perangkat nitridasi plasma bejana ganda telah 
berfungsi untuk perlakuan/meningkatkan kekerasan 
komponen mesin khususnya camshaft baik camshaft 
asli maupun camshaft imitasi. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk 
cuplikan SS304 setelah proses nitridasi mengalami 
kenaikan kekerasan cukup signifikan.  Kekerasan 
rerata awal cuplikan SS 304 adalah 165,7 VHN dan 
setelah proses nitridasi plasma 406,6 VHN, maka 
peningkatan kekerasan 240,9 VHN.  Berdasarkan 
hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kekerasan 
untuk cuplikan SS 304 jauh lebih besar dibandingkan 
dengan camshaft baik camshaft asli maupun 
camshaft imitasi.  Hal ini dikarenakan untuk cuplikan 
SS 304 belum dilakukan proses heat treatment 
sehingga setelah dinitridasi mengalami peningkatan 
kekerasan yang signifikan.  Untuk camshaft baik 
camshaft asli maupun camshaft imitasi diperkirakan 
telah dilakukan heat treatment, walaupun telah 
dilakukan temper pada suhu 600 oC dimungkinkan 
tidak dapat kembali hingga mencapai kekerasan 
awal.  Dengan demikian peningkatan kekerasan hasil 
nitridasi lebih rendah dibanding jika material yang 
dinitridasi belum dilakukan heat treatment. 
 

KESIMPULAN 
Hasil pengembangan teknologi manufaktur 

nitridasi plasma/ion untuk peningkatan kekerasan 
perkakas dan komponen mesin dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Perangkat nitridasi plasma dapat dioperasikan 

untuk proses nitridasi pada suhu sekitar 500 oC 
selama 6 jam serta dengan menggunakan perisasi 
radiasi termal didapatkan suhu dinding luar 
sekitar 65 0C dan mempersingkat waktu start-up 
menjadi sekitar 60 menit. 

2. Penggunaan perisai radiasi termal juga dapat 
meningkatkan efisiensi penggunaan catu daya 
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listrik dan meningkatkan suhu operasi untuk 
proses nitridasi. 

3. Uji untuk nitridasi diperoleh peningkatan 
kekerasan 1,33 kali untuk camshaft asli (genuine 
parts) dan 1,8 kali untuk camshaft imitasi 
(imitation parts), hasil tersebut dibandingkan 
dengan camshaft setelah proses temper pada suhu 
600 oC.  Untuk cuplikan SS 304 adalah 2,45 kali 
dibandingkan dengan sebelum dinitridasi. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa pengembangan 
teknologi manufaktur nitridasi plasma/ion untuk 
peningkatan kekerasan perkakas dan komponen 
mesin telah berhasil dapat meningkatkan kekerasan 
walaupun masih perlu dioptimalkan.  Disamping itu, 
perangkat ini dapat dikembangkan penggunaannya 
untuk proses karburasi dan karbonitridasi. 
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TANYA JAWAB 
Jumari 
− Suhu untuk nitridasi plasma didalam bejana 

maksimum berapa dan untuk di luar bejana 
berapa? 

Suprapto 
− Suhu untuk nitridasi maksimum 590 oC (material 

Fe), untuk dinding luar dapat mencapai 70 oC 
(jika lebih rendah lebih baik). 

 
Subroto 
− Untuk mengisolasi agar panas di luar tidak tinggi 

dan panas yang dibutuhkan di dalam cukup yang 
diperlukan.  Apa bahan yang digunakan dan 
bagaimana teknik yang digunakan, mohon 
penjelasan. 
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Suprapto 
− Bahan untuk mengisolasi aluminium dann teknik 

yang digunakan sistem perisai radiasi termal 
yaitu panas yang dipancarkan/diradiasikan 
dipantulkan.  Jadi panas terkungkung di dalam 
reaktor plasma/tempat benda kerja. 

 

Bambang Siswanto 
− Apakah kinerja dari nitridasi plasma ini sudah 

sesuai dengan yang direncanakan mengingat 

bahwa alat ini dirancang untuk operasi yang 
serial? 

Suprapto 
− Dalam perancangan direncanakan dengan 

dengan 2 bejana sehingga dapat dioperasikan 
secara bergantian, namun pengoperasian ini 
belum dioperasikan dan perlu ditinjak lanjuti. 

 

 
 


