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Abstrak
Telah dilakukan sintesis bahan superkonduktor Bi1,9Pb0,2Sr1,9Ca1,05Cu2O8 dengan komposisi molar awal offstoikhiometri pada superkonduktor sistem BiPb-2212. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi lama waktu
sintering proses sintesis superkonduktor BiPb-2212 komposisi molar awal off-stoikhiometri untuk
mendapatkan titik kritis tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
eksperimen dengan mengatur lama waktu sintering pada saat proses sintesis bahan superkonduktor BiPb2212. Sintesis bahan superkonduktor BiPb-2212 menggunakan metode reaksi padatan. Pada proses sintesis,
bahan superkonduktor sistem Bi-2212 dikalsinasi dengan suhu 800º C selama 20 jam dan disintering pada
suhu 825º C. Pada proses sintering menggunakan variabel waktu 40 jam, 80 jam dan 120 jam. Dari analisis
data dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada lama waktu sintering 80 jam diperoleh
impuritas terendah yaitu 11,84 % dan terbentuk fraksi volum bahan superkonduktor 88,16%. Suhu kritis
tertinggi juga diperoleh untuk lama waktu sintering 80 jam yaitu Tc nol = 61 K.
Kata kunci : Reaksi Padatan, BiPb-2212, off-stoikhiometri

Pendahuluan
Bahan superkonduktor merupakan
bahan yang dapat mengalirkan arus listrik
dalam jumlah besar tanpa mengalami
hambatan sama sekali (resistivitas nol),
sehingga bahan superkonduktor dapat
digunakan untuk membuat medan magnet
yang
besar
tanpa
mengalami
efek
pemanasan.
Di
samping
itu
bahan
superkonduktor mempunyai
kemampuan
menolak fluks magnet yang mengenainya
pada suhu di bawah suhu kritisnya (Tc),
sehingga dapat dimanfaatkan untuk kereta api
magnet yang melayang di atas rel kereta api.
Manfaat bahan superkonduktor lainya adalah
sebagai media penyimpanan data, penstabil
tegangan, komputer cepat, penghasil medan
magnet tinggi pada reaktor nuklir fusi, dan
SQUID. Kelemahan bahan superkonduktor
saat ini adalah masih rendahnya suhu kritis
(suhu kritis tertinggi sementara ini adalah
sistem Hg mempunyai Tc 133K), sehingga
banyak ilmuwan berusaha membuat bahan
superkonduktor suhu kritis tinggi.
Bahan superkonduktor suhu kritis tinggi
pada umumnya merupakan senyawa multi
komponen yang memiliki sejumlah fase
struktur yang berbeda dan struktur kristal
yang
rumit.
Sistem
BiPb-2212
juga
merupakan senyawa oksida keramik yang
mempunyai struktur berlapis-lapis dengan ciri
khas sisipan lapisan CuO2. Proses sintesis
senyawa multi komponen superkonduktor
juga ditentukan oleh komposisi awal bahan
pembentuk
superkonduktor.
Sebagai

senyawa multi komponen sistem BiPb-2212
memerlukan beberapa komponen-komponen
penyusun sebagai bahan pembentuk lapisanlapisan struktur yang kompleks. Pada proses
sintesis BiPb-2212 dengan komposisi molar
awal
stoikhiometric
sering
dijumpai
kekurangan unsur-unsur tertentu senyawa
superkonduktor
BiPb-2212
yang
telah
terbentuk. Hal ini disebabkan molekul-molekul
pembentuk senyawa superkonduktor BiPb2212 mempunyai titik leleh yang berbedabeda, sehingga dalam proses sintesis ada
beberapa molekul menguap dan tidak
membentuk reaksi padatan yang semestinya
(Ming Xu, dkk : 1993). Untuk mengatasi
kekurangan unsur pembentuk superkonduktor
akibat titik leleh bahan pembentuk yang
berbeda-beda, maka diperlukan komposisi
molar awal bahan penyusun senyawa
superkonduktor
yang
dilebihkan
(offstoikhiometric) agar dapat membentuk fase
murni BiPb-2212 (BSCCO) (Huashan Liu,
dkk : 1999).
Salah satu sifat paling menarik dari
bahan superkonduktor pada suhu rendah
adalah resistivitasnya nol (ρ = 0) pada suhu
tertentu. Suhu tersebut dikenal sebagai suhu
kritis (Tc) atau suhu transisi yaitu suhu
terjadinya transisi dari keadaan normal ke
keadaan superkonduktif. Transisi tersebut
reversibel artinya apabila dipanaskan akan
kembali memiliki resistivitas normal pada
suhu Tc. Pada superkonduktor konvensional,
misalnya Hg harga ∆Tc = Tc on – Tc nol ≅
0.01K. Sedangkan superkonduktor suhu tinggi
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(SKST) mempunyai harga ∆Tc
Tc ≅ 9K . Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor
intrinsik dan faktor ekstrinsik.
sik. Faktor intrinsik
antara lain: sifat anisotropi karena struktur
kristal yang berlapis, fluktuasi termal (struktur
vortek superkonduktor suhu tinggi sangat
dipengaruhi oleh suhu) serta komposisi dan
struktur dari senyawa yang dibuat. Faktor
ekstrinsik antara
ntara lain: akibat adanya impuritas
yaitu senyawa lain yang tidak diinginkan serta
adanya cacat struktur.
Superkonduktor
merupakan
suatu
material yang mempunyai karakteristik dapat
mengalirkan arus listrik tanpa mengalami
hambatan, di mana resistivitas menjadi
me
nol
(transisi fase orde kedua) (gambar 1) dan
dapat menolak fluks magnet eksternal yang
melewatinya atau mengalami diamagnetisme
sempurna (efek Meissner – Ochsenfeld)
(gambar 2).
2212 termasuk
Superkonduktor BiPb-2212
dalam golongan superkonduktor tipe II dan
merupakan oksida keramik yang mempunyai
suhu tinggi. Dalam superkonduktor tipe II
terdapat dua medan kritis, yaitu: medan kritis
bawah Hc1 dan medan kritis atas Hc2. Di
bawah Hc1 fluks magnetik ditolak secara
sempurna dan di atas Hc1 fluks magnet
sebagian
gian dapat menembus interior bahan
sampai batas medan kritis Hc2. Di atas Hc2
bahan akan kehilangan sifat superkonduksuperkonduk
tivitasnya (gambar 3).

T
T
Gambar 1. cResistivitas bahan superkonduktor
0

Gambar 2. Efek Meissner pada bahan
superkonduktor
Medan magnet yang diperlukan untuk
menghilangkan
superkonduktivitas
atau
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memulihkan resistivitas normalnya disebut
medan kritis (Hc). Hubungan Magnetisasi
dengan Tc adalah :
2
Hc (T) = H (0) [ 1 – (T/Tc) ] , H(0)
adalah medan kritis pada T = 0 K

Gambar 3. Medan kritis pada superkonduktor
tipe II
Bahan superkonduktor juga mempumempu
nyai sifat efek isotop, di mana suhu kritis
bahan superkonduktor bergantung isotop
massa suatu unsur (gambar 4)

Gambar 4. Efek Isotop pada bahan
superkonduktor
Dalam superkonduktor sistem Bi-SrBi
Ca-Cu-O
O (BSCCO) dikenal tiga fase
superkonduktor masing-masing
masing berkaitan
dengan komposisi yang dinyatakan dengan
rumus (BiPb)2Sr2Can-1CunOy dengan n =
1,2,3. Ketiga fase tersebut adalah fase 2201
dengan Tc = 10 K, fase 2212 dengan Tc = 80
K dan fase 2223 dengan Tc = 110 K, masingmasing
masing memiliki struktur kristal yang
ditunjukkan dalam gambar 5 di bawah. (P.
Strobel, dkk : 1992).
nduktor Tc tinggi
Semua superkonduktor
dengan dasar tembaga (Cu) memiliki struktur
kristalografi yang terdiri dari blok-blok
blok
perovskite. Blok-blok
blok ini tersusun sedemikian
rupa dengan bidang-bidang
bidang CuO2 yang
berfungsi
sebagai
lapisan
konduksi.
Superkonduktor Tc tinggi sistem kuprat pada
umumnya diperoleh dengan dopan lubang.
BiPb (BSCCO) merupakan superkonduktor
oksida keramik yang mempunyai struktur
berlapis-lapis
lapis dengan ciri khas sisipan lapisan
CuO2 yang menyebabkan sistem tersebut
mempunyai kecenderungan bersifat metalik
pada suhu kamar. Struktur sistem BSCCO
seperti terlihat dalam gambar 5. juga
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mempunyai sifat fisik yang berlapis-lapis
berlapis
sehingga
menyebabkan
bahan
superkonduktor sistem BiPb mudah patah
pat dan

sangat rapuh karenanya sulit untuk diterapkan
pada pembuatan kabel aliran listrik.

Gambar 5. Struktur superkonduktor sistem Bi (BSCCO)
Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan
dalam
penelitian
ini
adalah
metode
eksperimen, di mana pada sintesis sistem
BiPb-2212
2212 menggunakan metode reaksi
padatan dengan molekul pembentuk awal
yaitu Bi2O3 , SrCO3 , CaO , dan CuO. Proses
awal dimulai dengan penimbangan bahanbahan
bahan pembentukk senyawa BiPb-2212
BiPb
dengan variabel bebas unsur Bismuth yang
komposisi awal molarnya dibuat berbedaberbeda
beda dengan unsur Bismuth yang diubahdiubah
ubah molar secara off-stoikhiometri.
stoikhiometri. Bahan
sudah siap dilarutkan dalam HNO3 agar
senyawa campuran homogen, lalu dianneling
diann
di atas hot plate dengan panas sedang untuk
menguapkan HNO3. Bahan campuran awal
kemudian digerus sampai halus kemudian
dipres dan dicetak dalam bentuk pelet/pil,
0
selanjutnya dikalsinasi dengan suhu 800 C
selama 20 jam untuk menguapkan senyawa
CO2 dalam
alam campuran awal bahan pembentuk
senyawa BiPb-2212.

Bahan campuran awal digerus lagi
sampai halus kemudian dipres dan dicetak
dalam bentuk pelet/pil, yang kemudian
dilakukan proses sintering dengan suhu
0
825 C selama 40 jam, 80 jam, dan 120 jam
untuk merekatkan
katkan bahan-bahan
bahan
awal agar
membentuk senyawa BiPb-2212
BiPb
(proses
pembuatan bahan superkonduktor terdapat
pada gambar 6) (S. Koyama , dkk :1988).
Karakterisasi
pertama
yang
digunakan adalah efek Meissner, untuk
mengetahui secara sederhana apakah
senyawa yang
g terbentuk sudah menjadi
senyawa
superkonduktor.
Karakterisasi
berikutnya berupa XRD untuk mengetahui
apakah senyawa superkonduktor yang
terbentuk sudah mempunyai fase BiPb-2212,
BiPb
dan pengukuran resistivitas dengan metode
four point probe untuk mengetahui temperatur
kritis (Tc) bahan superkonduktor. Data sampel
ada di tabel 1

bahan-bahan
bahan dicampur dalam pelarut HNO3 sampai berwarna biru jernih/homogen
laluu dianneling di atas hot plate untuk menguapkan HNO3
digerus sampai halus lalu dipres/dicetak dalam bentuk pelet/pil
pelet
kalsinasi
digerus sampai halus lalu dipres/dicetak dalam bentuk
bent pelet/pil
sintering
karakterisasi XRD, Tc
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Gambar 6. Proses pembuatan bahan superkonduktor
Reaksi pembentukan bahan superkonduktor sistem BiPb-2212 secara stoikhiometri :
Bi2Sr2Ca1Cu2O8 + 3CO2
Bi2O3 + 2SrCO3 + CaCO3 + 2CuO
Data Sampel
Tabel 1. Bahan BiPb-2212 yang di sintering dengan variasi waktu yang berbeda-beda
Sampel
Molaritas senyawa awal
Suhu sintering
Waktu sintering
0
111
Bi1,9Pb0,2 Sr1,9Ca1,05Cu2O8
825 C
40 jam
0
222
Bi1,9Pb0,2 Sr1,9Ca1,05Cu2O8
825 C
80 jam
0
333
Bi1,9Pb0,2 Sr1,9Ca1,05Cu2O8
825 C
120 jam
0

Suhu kalsinasi sampel 820 C selama 20 jam

Hasil Dan Pembahasan
Data pola Difraksi Sinar-X (XRD)
Pengukuran pola difraksi sinar-X pada
tiap-tiap
sampel
BiPb-2212
digunakan
difraktometer Shimadzu type 6000XRD
dengan spesifikasi sinar-X K
dari Cu,
0
tegangan 40 kV, arus 30mA, divergensi slit 1 ,
0
0
receiving slit 0,3 , scattering slit 1 serta tipe
scan countinuous.
Pembahasan Hasil
Pembuatan
fase
murni
bahan
superkonduktor sistem BiPb-2212 sangat
bergantung pada suhu sintering dan lama
waktu sintering serta komposisi molar awal
bahan-bahan pembentuk superkonduktor.
Sintesis superkonduktor BiPb-2212 pada
proses sintering dengan suhu yang tidak tepat
dapat memunculkan fase-fase lain yang
masih dalam satu sistem Bi yaitu fase Bi-2212
atau
fase
Bi-2201.
Pada
sintesis
superkonduktor BiPb-2212 umumnya juga
terdapat fraksi impuritas sebagai hasil reaksi
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padatan yang tidak terbentuk secara merata
dan sempurna, kecuali pembentukan kristal
tunggal BiPb-2212 yang tingkat kemurniannya
tinggi. Hasil perhitungan fraksi volume
(Gambar
10)
menunjukkan
bahwa
peningkatan
fraksi
volume
BiPb-2212
mencapai titik maksimum pada suhu sintering
825º C dan lama waktu sintering 40 jam yaitu
88,16 %.. Semakin tinggi fraksi volum BiPb2212 terbentuk maka semakin tinggi tingkat
kemurnian bahan. Setelah lama waktu
sintering 80 jam terjadi penurunan fraksi
volum BiPb-2212. Sedangkan impuritas
mengalami
penurunan
bersamaan
bertambahnya lama waktu sintering dan
mencapai titik minimum pada waktu tertentu.
Hasil perhitungan fraksi volume impuritas
(Gambar 11) menunjukkan bahwa penurunan
fraksi volume impuritas mencapai titik
minimum pada lama waktu sintering 80 jam
yaitu 11,84 % dan mengalami peningkatan
fraksi volum impuritas setelah lama waktu
sintering 80 jam.
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Gambar 7. Pola difraksi sinar–X
sinar
sampel BiPb-2212
2212 hasil scanning difraktometer
Data Resistivitas Bahan Superkonduktor BiPb-2212
BiPb

Gambar 8. Kurva Resistivitas bahan superkonduktor BiPb-2212
B
2212
Analisis Data
Tabel 2. Fraksi volume BiPb-2212
BiPb
dan Impuritas
Sampel

Molaritas senyawa awal

Waktu sintering

BiPb-2212 (%)

Impuritas (%)

111

Bi1,9Pb0,2Sr1,9Ca1,05Cu2O8

40 jam

83,47

16,53

222

Bi1,9Pb0,2Sr1,9Ca1,05Cu2O8

80 jam

88,16

11,84

333

Bi1,9Pb0,2Sr1,9Ca1,05Cu2O8

120 jam

85,18

14,82

Tabel 3. Suhu kritis masing-masing
masing
variasi waktu sintering
Sampel

Molaritas senyawa awal

Waktu sintering

Tc nol

Tc on

111

Bi1,9Pb0,2Sr1,9Ca1,05Cu2O8

40 jam

44 K

50

222

Bi1,9Pb0,2Sr1,9Ca1,05Cu2O8

80 jam

61 K

70

333

Bi1,9Pb0,2Sr1,9Ca1,05Cu2O8

120 jam

49 K

55
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Suhu Kritis BiPb-2212
SuhuKritis(K)
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Gambar 9. Suhu kritis sampel terhadap waktu sintering
Fraksi Volum BiPb-2212
Fraksi Volum(%)
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Gambar 10. Perubahan fraksi volume BiPb-2212 terhadap waktu sintering
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Gambar 11. Perubahan fraksi volume impuritas terhadap waktu sintering

Suhu kritis sampel yang diteliti,
mengalami peningkatan terhadap variasi lama
waktu sintering (gambar 9) sampai mencapai
nilai Tc nol tertinggi yaitu 61 K dan Tc on
tertinggi yaitu 70 K pada suhu sintering 825º
C dan variasi lama waktu sintering 80 jam lalu
menurun bersamaan dengan meningkatnya
lama waktu sintering. Sedangkan kemiringan
kurva transisi resistivitas dan suhu transisi
bagian atas kurva (Tc-on) berbeda-beda nilai
tiap sampel.

Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
Dari analisis data dan pembahasan
dari data suhu kritis dan fraksi volume
terhadap variasi lama waktu sintering dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Suhu kritis tertinggi (Tc nol) bahan
superkonduktor BiPb-2212 hasil penelitian ini
yaitu 61 K dengan fraksi volume tertinggi
88,16% dapat tercapai jika suhu sintering
825º C dan lama waktu sintering 80 jam..
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Saran
Studi lebih lanjut diperlukan penelitian
variasi komposisi molar awal unsur-unsur lain
bahan pembentuk superkonduktor sistem
BiPb-2223.
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