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ABSTRAK 

Kebutuhan  akan  energi  listrik  saat  ini  terus  meningkat.  Pembangkit  Listrik 

Tenaga  Nuklir  (PLTN) merupakan salah satu sumber energi listrik yang cukup 

efisien dibandingkan  dengan sumber energi listrik lainnya. PLTN memerlukan 

suatu pengamanan yang lebih, salah  satunya adalah pengamanan kelongsong 

(cladding) bahan bakar nuklir. Dalam kerja praktek  ini, telah diuji ketahanan 

logam  zirkonium  dan  Paduan  Zr-Mo-Fe-Cr  sebagai  kelongsong  bahan  bakar 

terhadap korosi pada temperatur 550
o
C selama 24 jam, dengan dialiri uap air. 

Hasil uji korosi mengunakan Magnetic Suspension Balance (MSB) menunjukkan 

bahwa Paduan Zr-Mo-Fe-Cr  mempunyai  ketahanan korosi lebih  besar 

dibandingkan dengan logam zirkonium. Mikrostruktur  permukaan logam 

zirkonium  dan  Paduan  Zr-Mo-Fe-Cr  yang  terkorosi  dikarakterisasi  dengan 

menggunakan  Scanning Electron Microscope (SEM) dan X-Ray Difractometer 

(XRD). 
 

Kata kunci : PLTN, cladding, korosi, logam zirkonium, Paduan Zr-Mo-Fe-Cr 

 
PENDAHULUAN 

Kebutuhan  akan  energi  listrik  di  Indonesia  saat  ini  terus  meningkat. 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan salah satu alternatif sumber 

energi listrik yang menjanjikan di masa depan, di mana efisiensinya lebih besar 

dibandingkan   dengan   pembangkit-pembangkit   listrik   lainnya.   Energi   yang 

dihasilkan adalah sebesar 17 milyar  kilo  kalori, atau setara dengan energi yang 

dihasilkan dari pembakaran 2,4 juta kilogram  (2.400 ton) batubara. Energi ini 

berasal dari panas yang dikeluarkan dari pembelahan inti satu  kilogram bahan 

bakar nuklir 
235

U (Akhadi, 1997). 

Selain efesiensi yang besar, PLTN juga memiliki resiko yang lebih besar 

dibandingkan   dengan   pembangkit   listrik  lainnya.   Oleh   karena   itu,   PLTN 

memerlukan  suatu  pengamanan  yang  lebih  dibandingkan  dengan  pembangkit 

lainnya. Salah satunya adalah masalah kelongsong (cladding) bahan bakar nuklir. 

Masalah kelongsong  sangat penting karena bahan bakar yang digunakan dalam 

PLTN (
235

U) dapat menghasilkan radiasi sehingga tidak sembarang bahan dapat 

digunakan sebagai kelongsong (Akhadi,1997). 

Syarat utama  suatu  bahan  dapat  digunakan  sebagai  kelongsong  adalah 

harus mampu mengungkung unsur-unsur hasil fisi sehingga unsur-unsur tersebut 

tidak akan larut  dalam air pendingin atau keluar dari teras reaktor. Selain itu, 

bahan yang digunakan harus  tahan terhadap korosi pada temperatur tinggi baik 

dalam kondisi uap dan air. Ini dilakukan  agar efisiensi daya dari bahan bakar 

dapat dicapai dengan mudah. Efisiensi daya akan mudah dicapai jika temperatur 

operasi teras dinaikkan menjadi antara 400-600
o
C (Sugondo dan Futichah, 2005). 
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Saat ini, logam Paduan Zr-Mo-Fe-Cr merupakan salah satu kandidat bahan 

struktur  elemen bahan bakar nuklir di masa mendatang. Paduan zirkonium ini 

dibuat dari campuran serbuk Zr, Mo, Fe, dan Cr dengan persentase berat tertentu 

di dalam tungku, pada kondisi  vakum untuk menghasilkan ingot (bongkahan). 
Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Sungkono, 1999 & 2004, Sugondo 

dan  Futicah,  2005)  diperkirakan  bahwa  penambahan  unsur  Mo  antara  0,3% 

sampai 1,3%, Fe hingga 1,0% dan Cr hingga 1,6% akan meningkatkan ketahanan 
korosi dari Paduan zirkonium dalam uap air jenuh pada temperatur tinggi. 

Korosi secara umum didefinisikan sebagai suatu peristiwa kerusakan atau 

penurunan  kualitas suatu bahan yang disebabkan oleh terjadinya reaksi dengan 

lingkungannya. Korosi  pada logam (perkaratan) yaitu peristiwa perusakan pada 

logam yang disebabkan oleh reaksi  oksidasi. Kerusakan terhadap logam-logam 

tersebut dipengaruhi oleh adanya gas oksigen, amonia, klorida, air, larutan garam, 

basa, asam, dan juga akibat arus listrik. Pada umumnya korosi yang paling banyak 

terjadi adalah korosi oleh udara dan air (Fontana, 1986). Banyak cara yang dapat 

dilakukan  untuk  mencegah  korosi  diantaranya  adalah  dengan  pelapisan  pada 

logam, proteksi katodik, penambahan inhibitor, dan membuat Paduan logam yang 

tahan terhadap korosi. 

Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  pada  kerja  praktek  ini  akan  diuji 

ketahanan   korosi  dari  Paduan  Zr-Mo-Fe-Cr  pada  temperatur  tinggi  dengan 

menggunakan  instrumen   Magnetic  Suspension  Balance  (MSB),  dan  sebagai 

pembanding digunakan logam zirkonium standar dengan tanpa penambahan unsur 

logam lainnya. Temperatur proses yang dipilih adalah temperatur 550
O
C. Hal ini 

dikarenakan temperatur 550
O
C merupakan salah satu temperatur yang ideal agar 

efisiensi  daya  dari  bahan  bakar  nuklir  menjadi  tinggi.  Morfologi  dan  lapisan 

oksida  yang  terbentuk  pada  permukaan  Paduan  zirkonium  yang  terkorosi, 

dikarakterisasi  menggunakan Scanning Elektron Microscope (SEM) dan X-Ray 

Difractometer (XRD). 
 

METODE PENDEKATAN 

Waktu dan Tempat 

Kerja Praktek ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2005 di 

Pusat  Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bahan – 

Badan Tenaga Nuklir  Nasional (P3IB-BATAN) Serpong Tangerang. Preparasi 

sampel hingga karakterisasi dilakukan di P3IB-BATAN. 
 

Preparasi Sampel 

Logam standar dan Paduan zirkonium diamplas dengan kertas amplas 

grade 120, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, dan 2000 menggunakan mesin poles 

sampai permukaan logam halus dan bersih dari zat pengotor seperti lemak atau 

oksida yang melekat pada sampel. 

Logam dan Paduan zirkonium yang telah diamplas kemudian direndam 

dalam larutan etanol selama lima menit untuk menghilangkan lemak-lemak yang 

masih melekat pada sampel. Sampel dikeringkan dengan tisu dan diusahakan tidak 

tersentuh oleh tangan atau kotoran yang lain. 
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Oksidasi dengan Magnetic Suspension Balance (MSB) 
Sampel yang telah dibersihkan dan dikeringkan, kemudian dioksidasi 

menggunakan peralatan analisis termal Magnetic Suspension Balance (MSB) 

selama 24 jam pada temperatur 550
o
C dengan dialiri uap air demineralisasi. 

 

Karakterisasi dengan X-Ray Diffractometer (XRD) 

Sampel  logam  zirkonium  standar  dan  Paduan  zirkonium  yang  telah 

mengalami oksidasi dikarakterisasi dengan X-Ray Diffractometer (XRD). Alat ini 

telah  dihubungkan  dengan  sebuah  komputer  yang  dilengkapi  dengan  JCPDS 

database. 
 

Karakterisasi dengan Scanning Elektron Microscope (SEM) 

Permukaan logam zirkonium standar dan Paduan zirkonium yang telah 

terkorosi  dikarakterisasi  menggunakan  Scanning  Electron  Microscope  (SEM). 

Sebelum dianalisis, logam zirkonium standar dan Paduan zirkonium harus dilapisi 

dengan bahan pelapis (coating) yang dapat menghantarkan panas (konduktor). 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Oksidasi dengan Magnetic Suspension Balance (MSB) 

Pengaruh temperatur terhadap laju korosi logam zirkonium standar dan 

Paduan zirkonium dilakukan dengan menggunakan Magnetic Suspension Balance 

(MSB) pada temperatur 550
o
C selama 24 jam dengan dialiri uap air. 

Dari Gambar 1, diketahui bahwa Paduan logam Zr-Mo-Fe-Cr mempunyai 

laju korosi yang lebih lambat dibandingkan dengan logam zirkonium standar, hal 

ini  dapat  dilihat  dari  perubahan  massa  terhadap  waktu  korosi.  Pada  Paduan 

zirkonium  produk  korosi  yang  terbentuk  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan 

zirkonium standar, sehingga Paduan zirkonium  mengalami pertambahan massa 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan zirkonium standar. Hal  ini disebabkan 

oleh adanya unsur Mo dalam Paduan zirkonium yang dapat membentuk lapisan 

oksida  (MoO2).  Lapisan  oksida  ini  dapat  menghambat  peristiwa  oksidasi, 

sehingga  semakin banyak lapisan oksida yang terbentuk maka laju korosi akan 

semakin menurun. 
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Gambar 1.  Grafik hasil oksidasi logam zirkonium standar dan Paduan 

zirkonium pada suhu 550
o
C selama 24 jam dalam suasana uap air 
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Karakterisasi dengan X-Ray Difractometer (XRD) 
Senyawa oksida yang terbentuk pada permukaan logam zirkonium dan 

Paduan Zr-Mo-Fe-Cr dikarakterisasi dengan XRD. Puncak-puncak dari logam dan 

senyawa oksidanya yang terbentuk dapat dilihat pada gambar 2 dan 3. 

Logam zirkonium dan Paduannya yang telah dioksidasi ditembakkan oleh 

sinar-X  pada sudut tertentu. Berdasarkan hasil dari difraksi sinar-X terbentuk 

puncak-puncak  yang  menunjukkan  adanya  logam  zirkonium  dan  Paduannya 

beserta senyawa-senyawa oksida  yang  terbentuk dengan intensitas yang tinggi. 

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 dituliskan unsur-unsur  atau senyawa-senyawa oksida 

yang terbentuk  dari difraksi sinar-X terhadap logam zirkonium dan Paduannya. 

Dalam Tabel 1 dan 2 dituliskan   bahwa hasil dari difraksi sinar-X pada 

logam Zr standar, terdapat puncak dari logam zirkonium dan oksidanya. Senyawa 

oksida yang terbentuk hanya satu macam yaitu ZrO2, sedangkan pada Zr-Mo-Fe- 

Cr terdapat lebih dari satu senyawa  oksida yang terbentuk. Senyawa oksida itu 

diantaranya adalah ZrO2  dan MoO2. Senyawa-senyawa oksida ini bersifat isolator 

(tidak  menghantarkan  arus),  yang  membentuk  lapisan  film  fasif  yang  akan 

menghambat  laju  korosi.  Selain  dari  ZrO2   dan MoO2,  senyawa  oksida  yang 

kemungkinan terbentuk adalah Cr2O3, Fe2O3, Fe3O4, dan FeO. 

 
 

Gambar 2. Pola difraksi sinar-X dari logam zirkonium setelah 

dioksidasi pada suhu 550
o
Cselama 24 jam dalam uap air 

 

 

Gambar 3. Pola difraksi sinar-X dari Paduan logam Zr-Mo-Fe-Cr 

Setelah dioksidasi pada suhu 550 C
o 

selama 24 jam dalam uap air 
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Tabel 1. Karakterisasi XRD pada Zr standar 
 

2θ I Unsur/Senyawa 

34,001 1000 ZrO2 

36,331 510 Zr 

71,067 130 ZrO2 

73,397 200 ZrO2 

63,426 870 Zr 

82,338 180 Zr 
 

Tabel 2. Karakterisasi XRD pada Paduan Zr-Mo-Fe-Cr 
 

2θ I Unsur/Senyawa 

33,838 265 ZrO2 

36,331 400 Zr 

63,480 360 MoO2 
 

Karakterisasi dengan  Scanning Elektron Microscope (SEM) 

Mikrostruktur logam zirkonium standar dan Paduan logam zirkonium yang 

telah  dioksidasi pada suhu 550 
o
C selama 24 jam dalam uap air, ditunjukkan 

dalam Gambar 4 dan  5 yang merupakan hasil pengamatan menggunakan SEM 

dengan perbesaran 1,25 x 10
3  

kali. 
 

 

 
 
 

Gambar 4. Mikrostruktur logam zirkonium standar yang telah 

dioksidasi pada temperatur 550
o
C selama 24 jam dalam suasana 

uap air 
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Gambar 5. Mikrostruktur dari Paduan logam Zr-Mo-Fe-Cr yang 

telah  dioksidasi  pada temperatur 550
o
C selama 24 jam dalam 

suasana uap air 
 

 
 

Gambar 4 dan 5 dengan jelas memperlihatkan bahwa logam zirkonium 

standar  mempunyai  permukaan  yang  lebih  kasar  dan  terdapat  butiran–butiran 

yang merupakan produk oksidasi dari zirkonium. Sedangkan pada Paduan logam 

Zr-Mo-Fe-Cr, permukaannya terlihat lebih halus. Ini disebabkan adanya unsur Mo 

yang dapat memperhalus ukuran butir dan membentuk senyawa intermetalik 

(ZrMo2) dengan  zirkonium.  Selain  itu,  Paduan  logam  zirkonium  yang  telah 

mengalami oksidasi juga membentuk lapisan–lapisan oksida yang dapat 

menghambat laju korosi seperti Fe2O3, MoO2, dan Cr2O3. 

Pada analisis EDAX, komposisi kimia yang terdapat pada Paduan logam 

Zr-Mo-Fe-Cr yaitu 96,84 persen berat Zr dan 3,16 persen berat Fe. Sementara itu 

unsur Cr dan Mo tidak terdeteksi, ini dimungkinkan oleh 2 hal yaitu, (1) jumlah 

unsur Cr dan Mo pada Paduan sangat kecil, sehingga tidak dapat dideteksi oleh 

peralatan EDAX, (2) semua unsur Mo dan Cr telah membentuk senyawa oksida. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil   percobaan   dan   uraian   pembahasan,   maka   dapat 

disimpulkan bahwa Paduan Zr-Mo-Fe-Cr mempunyai ketahanan yang lebih baik 

terhadap  korosi  pada  temperatur  tinggi  (550
o
C) dibandingkan  dengan  logam 

zirkonium  standar.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  logam-logam  yang  tahan 

korosi  pada  Paduan  zirkonium  seperti  Mo  dan  Cr.  Selain  itu  juga  lapisan 

pelindung (senyawa oksida) yang terbentuk pada Paduan zirkonium lebih banyak 

daripada  logam  zirkonium  standar.  Oleh  sebab  itu  Paduan  zirkonium  dapat 

digunakan sebagai kelongsong (cladding) bahan bakar nuklir pada PLTN. 
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