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ABSTRAK
DEPOS/S/ LAP/SAN T/P/S Zn UNTUK LAP/SAN PEUNDUNG PADA Fe DENGAN TEKN/K
SPUTTERINGBENTUK S/UNDER. Telah dilakukan deposisilapisan tipis Zn pada substrat Fe dengan
teknik sputtering bentuk silinder. Tujuanpenelitian ini adalah memberikanperlindungan Fe terhadap
korosi denganlapisan tipis Zn. Metodesputteringini dikhususkanuntuk memberikanperlindungan suatu
komponendengan bentukyang rumit. Tempatsubstrat berfungsijuga sebagai anoda, sedangkantarget
bentuk silinder dari Zn sebagaikatoda.Ion argon dari anoda menembakibahan Zn denganenergi yang
CUkzlp
kuat untuk melepaskanatom Zn. Atom Zn akan terhamburkesegalaarah dan sebagiandtarik oleh
anoda membentuklapisan tipis Zn pada permukaanFe. Untuk mengetahuiunsur Zn telah merekatpada
substrat Fe dilakukan pengamatanunsur denganXRF dan laju korosi denganpotensiostat.Dari hasil
pengukuranyang dilakukan diperolehpenurunan laju korosi dari 0,05/ mpy menjadi 0,03/ mpypada
kandunganZn pada substratFe 0,63%.

ABSTRACT
Zn THIN FILM DEPOSITIONFOR Fe LAYERSHIELDING USE THE SPUTTERINGTECHNIQUE ON
CYLINDRYCALFORM. Deposition ofthinfilm on Fe substratusesputteringtechniqueon cylindrycalform
was carried out. The purpose of this researchis to protect Fe due to the corrosion with Zn thin film.
Sputteringmethodewasproposedto protect a componentofcomplexform. Substrathasfunction as anode.
meanwhiletarget in cylindrycalform as a cqrhode.Argon ion from anoda bombardZn with enoughenergy
for releasingZn. Zn atomwould scatterand some ofthenwasfocusedon theanode.For testingZn atomon
Fe by usingXRF and corrosionrate with potensiostat.It wasfound that corrosion rate was decreasedfrom
0.051 mpyto 0,031 mpyOn0,63 % ofFe substrat.
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badan mobil, menara transmisi, komponen bentuk
tidak beraturan perlu dilakukan suatu proses supaya
komponen tersebut tidak mudah terkena korosi.
Selama ini untuk meningkatkan ketahanan korosi
kerangka mobil menggunakan bahan Zn atau Cd
sebagai pelindung kerangka menggunakan teknik
cair yaitu elektro plating (penyepuhan) Pada teknik
ini bahan Cd akan mengeluarkan polusi beracun
yang berbahaya bagi lingkungan(I,Z).
Pada elektro plating bahan Fe dan bahan Zn
direndam pada cairan elektrolit yang mengandung
garam-garam penyulut. Bahan Zn diberi potensial
positif (anoda), sedangkan bahan Fe diberi potoosial
negatif (katoda) maka pada elektrolit akan timbul
arus yang akan melarutkan bahan Zn pada bahan Fe.
Dengan mengatur kekentalan elektrolit dan bentuk
dari anoda dan katoda dapat dikendalikan ketabalan
pelapisan bahan Zn pada bahan Fe.

Bahan Zn merupakan bahan yang mudah
terkorosi karena bahan Zn lebih anodik dari pada
besi pada deret galvanik. Selain itu bahan Cd dan
Mg juga mudah terkorosi, tetapi bahan Zn akan
membentuk lapisan tipis yang melindungi dari
korosi hila membentuk senyawa oks ida, hidroksida
dan karbon at basa. Ketahanan korosi bahan Zn
setelah terbentuk senyawa akan lebih tahan terhadap
korosi dari pada bahan Fe().
Lapisan tipis Zn ini akan melindungi bahan
Fe dengan waktu yang cukup panjang. Tetapi juga
berfungsi sebagai tumbal hila lapisan tip is tesebut
mengalami retak atau pecah. Lapisan tipis Zn ini
akan diserang terlabih dahulu sebelum bahan Fe
diserang korosi. Ketahanan lapisan tipis Zn
terhadap korosi tidak tergantung dari metode
pelapisannya. Ketahanan korosi lapisan tipis Zn
akan bertambah baik dengan perlakuan panas
setelah proses palapisan. Perlakuan panas ini untuk
merangsang proses difusi memintas antara muka
logam yang dilapis dan pelapis.
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Peningkatan ketahanan korosi bahan Zn
selain disebabkan karena terjadi dari senyawa
dengan unsur lain juga tergantung ketebalan lapisan
tipis Zn. Umur efektif dari lapisan tip is Zn
tergantung pada ketebalan lapisan tipis dan
lingkungan yang dihadapi. Untuk ketebalan lapisan
tipis Zn 30 ~m pada lingkungan terbuka di daerah
pedesaan dapat bertahan sekitar 12 tahun,
lingkungan laut dapat bertahan sekitar 8 tahun clan
di lingkungan kawasan industri yang udaranya
mengandung belerang oksida hanya dapat bertahan
4 tahun(I).
Metode pelapisan bahan Zn
s~lain
menggunakan teknik cair elektro plating dapat.juga
dilakukan dengan teknik
sputtering. Untuk
mendeposisikan bahan Zn pacta substrat, bahan
target yang berbentuk silinder yang tertutup bagian
ujung-ujungnya ditembaki dengan ion argon dari
tempat substrat (anoda). Ion argon ini berasal dari
gas argon yang diionisasikan dengan tegangan
tinggi DC mempunyai energi yang cukup besar.
Sebagian atom pacta target akan terpental keluar
melalui transfer momentum. Atom yang terhambur
ini akan bergerak ke segala arah, diantaranya ditarik
menuju anoda. (substrat) dan merekat dengan kuat
pacta substrat. Besamya hamburan atom target
tergantung dari jarak elektroda, daya elektroda dan
tekanan gas. Untuk mendapatkan hasil lapisan tipis
yang optimal dilakukan variasi daya elektroda,
waktu deposisi dan tekanan gas(4).

TA1fA KERJA
Dalam penelitian ini dilakukan beberapa
tahapan yang meliputi : penyiapan cuplikan,
pendeposisian lapisan tip is, pengukuran laju k6rosi
clan pengukuran kandungan Zn pada Fe.

PenyiapanCuplikan dan Target
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah target Zn bentuk silinder diameter 180 mm,
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panjang 250 mm, tebal I mm, sedangkan substrat Fe
berbentuk bulat dengan diameter 14 mm tebal I

mm.

PendeposisianLapisan Tipis
Peralatan sistem sputtering bentuk silinder
yang digunakan terdiri daTi : tabung reaktor plasma
daTi kaca pyrex dengan target Zn, pompa vakum
rotari, kran gas pengatur aliran gas, vakum meter,
sumber tegangan tinggi DC dan sumber gas argon.
Target Zn yang berbentuk silinder yang
tertutup pada ujung-ujungnya berfungsi sebagai
katoda ditempatkan pada pinggir tabling reaktor
plasma. Sedangkan substrat Fe diletakkan pada
tempat substrat di tengah target Zn yang berfungsi
juga sebagaianoda(2.S).
Tabung reaktor plasma divakumkan sampai
4.10-2 Torr dengan pompa vakum rotari, kemudian
gas argon dialirkan ke dalam tabung reaktor plasma
melalui kran yang digunakan untuk mengatur
tekanan gas. Tekanan gas dinaikkan menjadi 6. I 0-2
Torr. Sumbertegangan tinggi DC dihidupkan, maka
gas argon akan terionisasi, ion argon akan
menembaki target Zn. Atom Zn akan terlepas dan
terhambur ke segala arah diantaranya menuju
substrat.
Partikel Zn ditarik oleh anoda sehingga
bergerak menuju substrat dengan energi yang cukup
besar, sehingga ion Zn akan menumbuk pada
substrat Fe. Sebagian atom Fe meninggalkan
tempatnya karena didesak atom Zn. Tempat yang
ditinggalkan oleh atom substrat kemudian ditempati
oleh atom Zn secara substitusi (diameter Zn lebih
besar daTi Fe)<6). Untuk mendapatkan lapisan tipis
Zn yang paling baik, maka dilakukan variasi waktu
deposisi 10 menit sampai 30 menit, variasi tegangan
elektroda daTi 500 Volt sampai dengan 1.500 Volt
dan tekanan gas daTi 6.10-2Torr sampai dengan I .1
Torr.
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Pengujian Laju Korosi Dengan Potensiostat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju korosi diukur dengan potensiostat
galvanostat merk Tacussel tipe PGS 201 T Pada
alat ini sebagai elektroda standard adalah larutan
kalomel jenuh daD sebagai elekttoda pembanding
adalah batang karbon, sedangkan sebagai elekttoda
kerja adalah Fe yang belum dideposisi (sebagai
referensi) daDyang sudah dideposisi dengan lapisan
tipis In. Alat ini dilengkapai dengan tempat
cuplikan diameter 15 mm daDbagian yang terkorosi
diametemya 10 rom. Waktu untuk mengkorosi suatu

Pada Gambar 2 disajikan grafik hubungan
antara tegangan anoda dengan laju korosi bahan Fe
dengan media air. Untuk bahan Fe yang belum
dideposisi dengan lapisan tipis Zn laju korosinya
0,051 mpy, tetapi laju korosi cenderung naik sampai
0,168 mpy dengan naiknya tegangan anoda. Hal ini
disebabkan karena dengan naiknya tegangan anoda,
maka energi ion argon menumbuk target Zn
semakin besar, sehingga akan dihasilkan percikan
atom Zn semakin banyak dengan energi ham bur
atom Zn yang lebih besar.

bahan, tegangan anoda daD katoda dapat diatur
sesuai dengan yang dikehendaki.
Metode
pengukurannya adalah bahwa
tegangan anoda diskan dari tegangan negatip
menuju Dol daD Dol menuju tegangan positip secara
otomatis dengan rentang potensial selama waktu
tertentu, dengan laju yang tidak berubah. Kemudian
dibuat plot antara potensial dengan arus polarisasi.
Untuk pengukuran potensio dinamik polarisasi
anodik, setiap cuplikan yang ada di dalam' sel
korosi pada media air, pada alat ini diperlukan
media air sebanyak 200 mi. Pada setiap pengukuran
diamati pada E awal =-800 mV lawan Ekorosi dan
berakhir pada 1.600 m V lawan Ere! Kecepatan
polarisasi yang dipakai adalah 20 m V/dt

Pengamatan Kandungan Zn Pada Substrat
Fe DenganXRF
Pengamatan prosentase kandungan unsur
dalam substrat menggunakan XRF Prinsip dari alat
ini adalah meradiasi substrat dengan sumber radio
isotop.IOOCdsehingga pada substrat timbul sinar X.
dan dideteksi oleh detektor yang menghasilkan
sinyal. Sinyal ini dimasukkan pada analisator
saluran ganda yang berfungsi untuk memisahkan
sinyal menurut tinggi energi sinar X yang dihasilkan
oleh substrat.
.

Lapisan tip is yang terbentuk akan lebih cepat
bertambah tebal dan penyisipan ion Zn secara
substitusi pactasusunan atom Fe semakin dalam Hal
ini bisa terjadi walaupun diameter atom Zn hanya
lebih besar 12 % diameter atom Fe, atom Zn dapat
menemepati atom Fe secara substitusi(6,7).Apalagi
pacta saat ditumbuki ion Zn atom Fe bergetar karena
pengaruh peningkatan suhu, sehingga jarak antar
atom semakin lebar. Peningkatan laju korosi
disebabkan karena substrat Fe lebih tahan terhadap
korosi dibandingkan dengan Zn, sehingga untuk
substrat yang lapisan tipis Zn nya semakin tebal
akan semakin mudah terkorosi. Selain itu acta
kemungkinan lapisan tipis yang terbentuk tidak
merata, sehingga menimbulkan banyak anoda dan
katoda yang akan menambah laju korosi. Tetapi
pactategangananoda 1.250 Volt dan 1.500 Volt laju
korosi turun lagi. Hal ini kemungkinan disebabkan
karena dengan bertambahnya tegangan anoda,
energi ion argon akan semakin besar.Atom Zn yang
terlepas dan terhambur energinya juga besar,
sehingga tidak seluruhnya merekat pacta substrat Fe
tetapi terpantul lagi. Dengan demikian lapisan tips
Zn yang terbentuk akan berkurang ketebalannya.
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Gambar 2. Grafik hubunganantara tegangandun laju koros;
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Gambar 3. Grafik hubunganantara waktudeposisidenganlaju korosi.

Pada Gambar 3 disajikan grafik hubungan
antara waktu deposisi dengan laju korosi substratFe
yang dikorosi dengan media air. Bahan Fe sebelum
dideposisi dengan lapisan tipis Zn laju korosinya
0,051 mpy clan laju korosinya cenderung naik
dengan bertambahnya waktu deposisi. Untuk
tegangan anoda, tekanan gas yang sarna clan waktu
deposisi yang divariasi, maka semakin lama waktu
deposisi maka akan semakin tebal lapisan tip is In.
Dengan demikian substrat Fe lebih cenderung
bersifat Zn yang mempunyai ketahanan korosi yang
lebih rendah (laju korosinya lebih tinggi). U~tuk
waktu deposisi 25 menit laju korosi turun tajam, hal
ini disebabkan karena untuk waktu deposisi ini
lapisan tipis Zn bersenyawa dengan oksigen yang
berasal dari kebocoran pada pipa saluran gas atau
setelah substrat dikeluarkan dari tabung reaktor
plasma. Dengan terbentuknya lapisan tipis ZnO.
yang dapat memisahkan permukaan substrat secara
listrik dengan media air. Dengan demikian aliran

elektron dari substrat Fe air ke media air akan
berkurang.
Pada Gambar 4 disajikan grafik hubungan
antara tekanan gas dengan laju korosi. Variasi
tekanan gas akan mempengaruhi jalan bebas ratarata ion dalam perbandingan jarak antara substrat
dan target. Semakin rendah tekanan gas maka akan
diperoleh jalan bebas rata-rata yang semakin besar.
Pada grafik terlihat bahwa semakin tinggi tekanan
gas laju korosi cenderung turun. Hal ini disebabkan
karena pada tekanan rendah jalan bebas rata-ratanya
besar tetapi gas argon yang masuk hanya sedikit,
sehingga jumlah ion argon yang menembaki target
Zn hanya sedikit. Pada akhimya lapisan Zn yang
terbentuk hanya tipis. Tetapi untuk tekanan 9.10-2
Torr laju korosi naik lagi, yang disebabkan karena
lapisan tipis Zn yang terbentuk semakin leba!
(Iapisan tipis Zn lebih mudah terkorosi bila tidak
bersenyawa dengan oksigen).
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Lapisan tipis Zn yang dideposisikanpada
substratFe yang menghasilkanlaju korosi paling
kecil, diamati unsurnya dengan XRF. Pada
pengamatanini didapat basil yaitu semakintinggi
tegangananoda , semakintinggi tekanan gas dan
semakinlama waktu deposisiprosentaseunsur Zn
menunjukkanpeningkatan.Hal ini berarti semakin
tinggi besar prosentaseunsur Zn yang diperoleh
maka lapisantipis Zn yang terbentuksemakintebal.
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KESIMPULAN
Dari hasil percobaan dan pengamatan yang
telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan
bahwa dengan menggunakan target Zn bentuk
silinder , maka dapat dilakukan pelapisan Zn pada
substrat Fe dengan bentuk tidak beraturan. Untuk
tujuan peningkatan ketahanan korosi bahan Fe yang
sering digunakan pada kerangka mobil. Dalam hal
ini parameter yang penting pada proses pelapisan
tersebut adalah waktu deposisi, tegangan anoda dan
tekanan gas. Dengan menggunakan sistem
sputtering bentuk silinder diperoleh penurunan laju
korosi pada kondisi parameter variasi waktu
deposisi 25 menit, tekanan 10-1 Torr, tegangan
anoda 1.250 Volt dan kandungan Zn 0,63 % dari
0,051 mpy menjadi 0,031 mpy. Pengaruh tegangan
anoda daD tekanan gas juga memberikan kontribusi
pada penurunan laju korosi, terjadi penurunan laju
korosi dari 0,051 mpy menjadi 0,039 mpy dan dari
0,051 mpy menjadi 0,043 mpy.
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