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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 

2.1 Alat Penukar Kalor  

Alat penukar kalor adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan 

panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya, 

medium pemanas dipakai uap lewat panas (super heated steam) dan air biasa 

sebagai air pendingin (cooling water). Penukar panas dirancang sebisa mungkin 

agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Pertukaran 

panas terjadi karena adanya kontak, baik antara fluida terdapat dinding yang 

memisahkannya maupun keduanya bercampur langsung begitu saja. 

Perpindahan panas pada alat penukar kalor biasanya melibatkan konveksi 

masing-masing fluida dan konduksi sepanjang dinding yang memisahkan kedua 

fluida. Laju perpindahan panas antara kedua fluida pada alat penukar kalor 

bergantung pada besarnya perbedaan temperatur pada lokasi tersebut, dimana 

bervariasi sepanjang alat penukar kalor. 

Berdasarkan kontak dengan fluida, alat penukar kalor tersebut dapat 

dibedakan menjadi dua macam, antara lain : 

a. Alat penukar kalor kontak langsung Pada alat ini fluida yang panas akan 

bercampur secara langsung dengan fluida dingin (tanpa adanya pemisah) 

dalam suatu bejana atau ruangan. Salah satu contohnya adalah deaerator. 

b. Alat penukar kalor kontak tak langsung Pada alat ini fluida panas tidak 

berhubungan langsung (indirect contact) dengan fluida dingin. Jadi proses 

perpindahan panasnya itu mempunyai media perantara, seperti pipa, plat, 

atau peralatan jenis lainnya. Salah satu contohnya adalah kondensor.  

Berdasarkan tipe aliran di dalam alat penukar panas ini,  ada 4 macam aliran yaitu : 

1. Counter current flow (aliran berlawanan arah) 

2. Paralel flow/co current flow (aliran searah) 

3. Cross flow (aliran silang) 

4. Cross counter flow (aliran silang berlawanan) 
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Selain itu, alat penukar kalor ini  juga memiliki 4 jenis antara lain : 

1. Tubular Heat Exchanger 

2. Plate Heat Exchanger 

3. Shell and Tube Heat Exchanger 

4. Jacketed Vessel [1] 

 

2.2 Kondensor 

Kondensor adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan 

bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya, medium 

pemanas dipakai uap lewat panas (super heated steam) dan air biasa sebagai air 

pendingin (cooling water). Penukar panas dirancang sebisa mungkin agar 

perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Pertukaran panas 

terjadi karena adanya kontak, baik antara fluida terdapat dinding yang 

memisahkannya maupun keduanya bercampur langsung begitu saja. Pada PT. 

Siemens Indonesia, kondensor digunakan pada sebuah sistem tertutup. Sistem 

tertutup ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Sistem tertutup PT. Siemens Indonesia. 

 

Pada sistem tertutup di Gambar 2.1, kondensor berguna untuk 

mengkondensasi uap keluaran dari turbin. Hal ini terjadi karena uap 
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bersentuhan langsung dengan pipa-pipa yang di dalamnya dialiri oleh air 

pendingin. Air pendingin yang digunakan berasal dari air Laut Jawa. Air laut 

dibersihkan dengan sistem pembersih air dingin (20) dan disirkulasi oleh 

pompa-pompa air dingin (21) menuju kondensor sebelum kembali lagi ke laut 

melalui saluran air (23). Uap setelah kondensasi kemudian mengalir melewati 

beberapa pemanas awal (16) dan dibawa dengan pompa air umpan (18) 

melewati pemanas awal lebih lanjut menuju generator uap [9]. 

Kondensor yang digunakan di PT. Siemens Indonesia merupakan jenis 

kondensor horizontal seperti pada Gambar 2.2.  

 
Gambar 2.2 Kondensor horizontal [2]. 

 

2.3 Unsur-unsur Kimia Logam 

Unsur-unsur didapatkan dalam berbagai wujud dan dapat berupa atom, ion, 

serta senyawa.  Suatu unsur dapat memiliki beberapa isotop dengan nomor atom 

yang sama.  Bila unsur-unsur dikelompokkan atas dasar kemiripan sifat, baik sifat 

atom maupun senyawanya, dihasilkanlah sistem periodik. Sistem periodik unsur 

telah memainkan peran yang sangat  penting dalam penemuan zat baru, serta 

klasifikasi dan pengaturan hasil akumulasi pengetahuan kimia. Sistem periodik 

merupakan tabel terpenting dalam kimia dan memegang peran kunci dalam 

perkembangan sains material [3]. 
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Logam (bahasa Yunani: Metallon) adalah sebuah unsur kimia yang siap 

membentuk ion (kation) dan memiliki ikatan logam, dan dikatakan bahwa ia mirip 

dengan kation di awan elektron. Metal adalah salah satu dari tiga kelompok unsur 

yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan, bersama dengan metaloid 

dan nonlogam. Dalam tabel periodik, garis diagonal digambar dari boron (B) 

ke polonium (Po) membedakan logam dari non logam. Unsur dalam garis ini 

adalah metaloid, terkadang disebut semi-logam; unsur di kiri bawah adalah logam; 

unsur ke kanan atas adalah non logam.  Non logam lebih banyak terdapat di alam 

daripada logam, tetapi logam banyak terdapat dalam tabel periodik. Beberapa 

logam terkenal adalah alumunium, tembaga, emas, besi, timah, perak, 

titanium, uranium, dan zinc.  

Logam biasanya cenderung untuk membentuk kation dengan 

menghilangkan elektronnya, kemudian bereaksi dengan oksigen di udara untuk 

membentuk oksida basa. Contohnya: 

4 Na + O2 → 2 Na2O (natrium oksida)   

2 Ca + O2 → 2 CaO (kalsium oksida) 

4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3 (aluminium oksida) 

Logam-logam transisi seperti besi, tembaga, seng, dan nikel, membutuhkan waktu 

lebih lama untuk teroksidasi. Lainnya, seperti palladium, platinum dan emas, tidak 

bereaksi dengan udara sama sekali. Beberapa logam seperti alumunium, 

magnesium, beberapa macam baja, dan titanium memiliki semacam "pelindung" 

di bagian paling luarnya, sehingga tidak dapar dimasuki oleh molekul oksigen. 

Proses pengecatan, anodisasi atau plating pada logam biasanya merupakan 

langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. 

Logam pada umumnya mempunyai angka yang tinggi dalam konduktivitas 

listrik, konduktivitas termal, sifat luster dan massa jenis. Logam yang mempunyai 

massa jenis, tingkat kekerasan, dan titik lebur yang rendah (contohnya logam 

alkali dan logam alkali tanah) biasanya bersifat sangat reaktif. Jumlah elektron 

bebas yang tinggi di segala bentuk logam padat menyebabkan logam tidak pernah 

terlihat transparan.  
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Paduan logam merupakan pencampuran dari dua jenis logam atau lebih 

untuk mendapatkan sifat fisik, mekanik, listrik dan visual yang lebih baik. Contoh 

paduan logam yang populer adalah baja tahan karat yang merupakan 

pencampuran dari besi (Fe) dengan Krom (Cr) [4]. 

2.4 Baja 

Baja adalah besi  karbon campuran logam yang dapat berisi konsentrasi dari 

elemen campuran lainnya, ada ribuan campuran logam lainnya yang mempunyai 

perlakuan bahan dan komposisi berbeda. Sifat mekanis pada baja bergantung 

kepada kandungan karbon, dimana secara normal kandungan karbonnya kurang 

dari 1,0%. Sebagian dari baja umumnya digolongkan menurut konsentrasi 

karbonnya, yaitu jenis karbon rendah, karbon sedang dan karbon tinggi [5]. 

Baja merupakan bahan dasar vital untuk industri. Semua segmen kehidupan, 

mulai dari peralatan dapur, transportasi, generator pembangkit listrik, sampai 

kerangka gedung dan jembatan menggunakan baja. Besi baja menduduki 

peringkat pertama di antara barang tambang logam dan produknya melingkupi 

hampir 90% dari barang berbahan logam [6]. 

2.4.1 Proses Pembuatan Baja 

Besi kasar diproduksi dengan menggunakan dapur bijih besi (blast 

furnace) yang berisi kokas pada lapisan paling bawah, kemudian batu kapur 

dan bijih besi. Kokas terbakar dan menghasilkan gas CO yang naik ke atas 

sambil mereduksi oksida besi. Besi yang telah tereduksi melebur dan 

terkumpul dibawah tanur menjadi besi kasar yang biasanya mengandung 

Karbon (C), Mangan (Mn), Silicon (Si), Nikel (Ni), Fosfor (P), dan Belerang 

(S). Kemudian leburan besi dipindahkan ke tungku lain (converter) dan 

diembuskan gas oksigen untuk mengurangi kandungan karbon. 

Untuk menghilangkan kembali kandungan oksigen dalam baja cair, 

ditambahkan Al, Si, Mn. Proses ini disebut dioksidasi. Setelah dioksidasi, 

baja cair dialirkan dalam mesin cetakan kontinu berupa slab atau dicor dalam 

cetakan berupa ingot. Slab dan ingot itu diproses dengan penempaan panas, 

rolling panas, penempaan dingin, perlakuan panas, pengerasan permukaan, 
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dan lain-lain untuk dibentuk menjadi sebuah produk atau kerangka dasar dari 

sebuah produk. 

Baja merupakan paduan besi (Fe) dengan karbon (C), dimana kandungan 

karbon tidak lebih dari 2%. Baja banyak digunakan karena baja mempunyai 

sifat mekanis lebih baik dari pada besi, sifat baja pada umumnya antara lain: 

     a.  Tangguh dan ulet. 

      b.     Mudah ditempa. 

   c.     Mudah diproses. 

         d.     Sifatnya dapat diubah dengan mengubah karbon. 

         e.     Sifatnya dapat diubah dengan perlakuan panas. 

 f.     Kadar karbon lebih rendah dibanding besi. 

 g.    Banyak dipakai untuk berbagai bahan peralatan. 

Walaupun baja lebih sering digunakan, namun baja mempunyai 

kelemahan yaitu ketahanan terhadap korosinya rendah. Baja dapat juga 

dipadu, baik dua unsur atau lebih sehingga menghasilkan sifat lain. Hasil 

pemaduannya antara lain: 

a. Larutan padat atau solid solution (dapat memperbaiki sifat fisik atau 

kimia). 

b. Senyawa (lebih keras dari larutan padat, dapat memperbaiki sifat 

mekanik) [5]. 

2.4.2 Klasifikasi Baja 

Berdasarkan tinggi rendahnya prosentase karbon di dalam baja, baja 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Baja Karbon Rendah (low carbon steel) 

Baja jenis ini mempunyai kandungan karbon di bawah 0,25%. Baja 

karbon rendah tidak merespon pada perlakuan panas (heat treatment) yang 

bertujuan untuk mengubah struktur mikronya menjadi martensit. Penguatan 

(strengthening) dapat dilakukan dengan perlakuan dingin (cold work). 

Struktur mikro baja karbon rendah terdiri dari unsur pokok ferit dan perlit, 

karena itu baja ini relatif lunak dan lemah tapi sangat bagus pada 
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kelenturannya dan kekerasannya serta baja jenis ini machinable dan 

kemampulasan yang baik [7]. Baja karbon rendah sering digunakan pada: 

 Baja karbon rendah yang mengandung 0,04% - 0,10% C untuk 

dijadikan baja-baja plat atau strip. 

 Baja karbon rendah yang mengandung 0,05% C digunakan untuk 

keperluan badan-badan kendaraan. 

 Baja karbon rendah yang mengandung 0,15% - 0,30% C digunakan 

untuk konstruksi jembatan, bangunan, membuat baut atau dijadikan 

baja konstruksi. 

Biasanya karbon jenis ini memiliki sifat-sifat mekanik antara lain memiliki 

kekuatan luluh 275 MPa (40.000 psi), kekuatan maksimum antara 415 dan 

550 MPa (60.000 sampai 80.000 psi), dan kelenturan 25% EL (elongation) 

[5]. 

b. Baja Karbon Sedang (medium carbon steel) 

Baja karbon sedang memiliki kandungan karbon antara 0,25 dan 0,60%. 

Baja jenis ini dapat diberi perlakuan panas austenizing, quenching, dan 

tempering untuk memperbaiki sifat-sifat mekaniknya. Baja karbon sedang 

memiliki kemampukerasan yang rendah serta dapat berhasil diberi 

perlakuan panas hanya di bagian-bagian yang sangat tipis dan dengan rasio 

quenching yang sangat cepat. Penambahan kromium, nikel dan 

molybdenum dapat memperbaiki kapasitas logam ini untuk diberikan 

perlakuan panas, untuk menaikkan kekuatan-kelenturannya yang berdampak 

pada penurunan nilai kekerasannya. Baja karbon sedang ini biasa dipakai 

untuk roda dan rel kereta api, gears, crankshafts, dan bagian-bagian mesin 

lainnya yang membutuhkan kombinasi dari kekuatan tinggi, tahan aus dan 

keras [5]. 

c. Baja Karbon Tinggi 

Baja karbon tinggi biasanya memiliki kandungan karbon antara 0,60 dan 

1,40%. Baja karbon tinggi adalah adalah baja yang paling keras dan kuat 

serta paling rendah kelenturannya di antara baja karbon lainnya [3]. Baja ini 

mempunyai tegangan tarik paling tinggi dan banyak digunakan untuk 

material tools. Salah satu aplikasi dari baja ini adalah pembuatan kawat baja 
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dan kabel baja. Berdasarkan jumlah karbon yang terkandung di dalam baja 

maka baja karbon ini banyak digunakan dalam pembuatan pegas, alat 

perkakas seperti palu, gergaji, atau pahat potong. Selain itu baja jenis ini 

banyak digunakan untuk keperluan industri lain seperti pembuatan kikir, 

pisau cukur, mata gergaji dan lain sebagainya [6]. 

2.5 Pengaruh Unsur Paduan 

 Baja memiliki kandungan utama  Fe dan C, kemudian di tambahkan unsur 

paduan dengan jumlah tertentu. Jumlah unsur paduan sangat rendah biasanya 

sedikit mempengaruhi sifat mekanik atau sifat-sifat khusus dari baja tersebut. Baja 

yang memiliki unsur paduan rendah dalam penggunaanya tanpa 

mempertimbangkan sifat mekanis atau sifat khusus, baja ini di kenal dengan baja 

karbon biasa atau sering di sebut dengan plain carbon steel, tetapi untuk 

meningkatkan sifat-sifat mekanis dan sifatsifat khusus sesuai dengan yang di 

inginkan maka di dalam baja di tambahakan unsur paduan dalam persentase yang 

relatif tinggi. Setiap unsur paduan yang di tambahkan memiliki pengaruh yang 

berbeda dan pada prinsipnya adalah memperbaiki kekurangan dari sifat-sifat yang 

di miliki oleh baja karbon. Berikut adala pengaruhnya terhadap paduan baja :  

2.5.1 Karbon (C) 

Logam baja ditambahkan dengan unsur karbon akan meningkatkan 

kekerasan dan kekuatan melalui perlakuan pemanasan tapi penambahan 

karbon dapat memperlebar range nilai kekerasan dan kekuatan bahan. Selain 

itu, karbon larut dalam ferit dan membentuk sementit, perlit dan bainit, 

mempermudah dalam proses permesinan dan pengelasan [7]. 

 

2.5.2 Silikon (Si) 

Mempunyai sifat elastis / keuletannya tinggi. Silikon mampu 

menaikkan kekerasan dan elastisitas akan tetapi menurunkan kekutan tarik 

dan keuletan dari baja. Tapi penambahan silicon yang  berlebihan akan 

menyebabkan baja tersebut mudah retak. Silicon berupa massa hitam mirip 

logam yang meleleh pada 1410°C . Unsur ini mempunyai kecenderungan 

yang  kuat untuk berikatan dengan oksigen dan sifat seratnya tahan api. [7] 
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2.5.3 Mangan (Mn) 

Mempunyai sifat yang tahan terhadap gesekan dan tahan tekanan 

(impact load). Unsur ini mudah berubah kekerasannya pada kondisi 

temperatur yang tidak tetap dan juga digunakan untuk membuat alloy mangan 

tembaga yang bersifat ferromagnetic Selain itu mangan berfungsi sebagai 

bahan oksidiser (mengurangi kadar O dalam baja), menurunkan kerentanan 

hot shortness pada aplikasi pengerjaan panas. Mangan dapat larut, 

membentuk solid solution strength dan hardness. Dengan S membentuk 

Mangan Sulfida, meningkatkan sifat pemesinan (machineability). 

menurunkan sifat mampu las (weldability) dan keuletannya serta 

meningkatkan hardenability baja [8]. 

 

2.5.4 Posfor (P) 

Dengan penambahan sedikit unsur fosfor, maksimum 0,04% dapat 

membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan korosi. Kehadiran fosfor di 

dalam stainless steel austenitik dapat meningkatkan kekuatan. Penambahan 

fosfor juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap crack saat pengelasan[8]. 

2.5.5 Belerang (S)  

Sulfur dimaksudkan untuk memperbaiki sifat-sifat mampu mesin. 

Keuntungan sulfur pada temperatur biasa dapat memberikan ketahanan pada 

gesekan tinggi [9].  

 

2.5.6 Chromium (Cr) 

Chromium dengan karbon membentuk karbida dapat menambah dan 

menaikkan daya tahan korosi dan daya tahan terhadap oksidasi yang tinggi 

dan berdampak keuletan paduannya berkurang. Selain itu, dapat digunakan 

untuk meningkatkan mampu las dan mampu panas baja. Kekuatan tarik, 

ketangguhan serta ketahanan terhadap abrasi juga bisa meningkat. Bisa juga 

meningkatkan hardenability material jika mencapai kandungan 50% [8]. 
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2.5.7 Nikel (Ni) 

Nikel memberi pengaruh sama seperti Mn yaitu menurunkan suhu kritis dan 

kecepatan pendinginan kritis. Ni membuat struktur butiran menjadi halus dan 

menambah keuletan. Nikel sangat penting untuk kekuatan dan ketangguhan 

dalam baja dengan cara mempengaruhi proses tranformasi fasanya. Jika 

kandungan Ni banyak maka austenit akan stabil hingga mencapai temperatur 

kamar. Selain itu nikel juga mampu menaikkan kekuatan, ketangguhan dan 

meningkatkan ketahanan korosi [8]. 

 

2.5.8  Molibdenum (Mo) 

Molibdenum mengurangi kerapuhan pada baja karbon tinggi, 

menstabilkan karbida serta memperbaiki kekuatan baja  Meningkatkan 

kemampukerasan baja, menurunkan kerentanan terhadap temper 

embrittlement (400 – 500 0C), meningkatkan kekuatan tarik pada temperatur 

tinggi dan kekuatan creep [8]. 

 

2.5.9 Titanium (Ti) 

Titanium adalah logam yang lunak, tapi bila dipadukan dengan nikel 

dan karbon akan lebih kuat, tahan aus, tahan temperatur, dan tahan korosi 

Unsur titanium (Ti) dapat berfungsi sebagai deoksidiser dan pengontrolan 

dalam pertumbuhan butir [8]. 

 

2.5.10 Wolfram/Tungsten 

Wolfram dapat membentuk karbida yang stabil dan yang keras, 

menahan suhu pelumasan dan mengembalikan perubahan bentuk atau struktur 

secara perlahan-lahan Selain itu, wolfram juga memberikan peningkatan 

kekerasan, menghasilkan struktur yang halus, dan menjaga pengaruh 

pelunakan selama proses penemperan [8]. 
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2.5.11 Vanadium (V) 

Fungsi dari vanadium ini antara lain menaikkan titik luluh dan kekuatan, 

membentuk karbida yang kuat dan stabil. Dengan penambahan sedikit 

Vanadium menaikkan kekerasan pada temperatur tinggi dan mengurangi 

pertumbuhan butir. Vanadiun (Va) memberikan pengaruh positf terhadap 

kekuatan tarik, kekuatan dan kekerasan pada temperatur tinggi serta 

meningkatkan batas mulur juga. Biasanya digunakan untuk perkakas 

kontruksi yang akan menerima tegangan tinggi [8]. 

 

2.6 Baja Tahan Karat (Stainless Steel) 

Baja tahan karat atau stainless steel adalah paduan baja yang terdiri dari 

minimal 10,5% Cr. Beberapa baja tahan karat mengandung lebih dari 30% Cr atau 

kurang dari 50% Fe. Kemampuan tahan karat diperoleh dari terbentuknya lapisan 

film oksida kromium, dimana lapisan oksida ini menghalangi lapisan oksida besi 

(Ferum). Unsur-unsur lain ditambahkan untuk memperbaiki sifat-sifatnya antara 

lain ditambahkan nikel, tembaga, titanium, aluminium, silikon, niobium, nitrogen, 

sulfur dan selenium. Karbon biasanya diberikan dengan besar antara kurang dari 

0,03% sampai lebih 1,0% pada tahap martensit. 

Baja tahan karat biasanya dibagi lima jenis, yaitu: baja tahan karat 

martensit, baja tahan karat feritik, baja tahan karat austenitic, baja tahan karat 

duplex, dan baja tahan karat pengerasan presipitasi. 

2.6.1 Baja Tahan Karat Martensit (Martensitic Stainless Steels) 

Baja tahan karat martensit adalah paduan dari kromium dan karbon 

yang memiliki penyimpangan struktur kristal body-centered cubic (bcc) atau 

martensit ketika kondisi dikeraskan. Baja tahan karat ini ferromagnetic dan 

dapat dikeraskan melalui perlakuan-perlakuan panas serta biasanya tahan 

korosi hanya pada kondisi lingkungan yang sejuk. Biasanya baja tahan karat 

jenis ini mengandung kromium antara 10,5% sampai 18% dan karbon lebih 

dari 1,2%. Kandungan kromium dan karbon sebanding agar memastikan 

strukturnya menjadi martensit setelah dikeraskan. Kelebihan karbida berguna 

untuk menambahkan ketahanan aus atau menjaga kekuatan potong, 



16 
 

 
 

contohnya pada kasus mata pisau. Unsur-unsur seperti niobium, silikon, 

tungsten, dan vanadium bisa ditambahkan untuk memodifikasi respon 

tempering setelah dikeraskan. Sedikit nikel bisa ditambahkan untuk 

memperbaiki ketahanan korosi di beberapa media dan meningkatkan 

kekerasan. Sulfur atau selenium ditambahkan untuk meningkatkan 

machinability [10]. 

2.6.2  Baja Tahan Karat Feritik (Feritic Stainless Steels) 

Baja tahan karat feritik adalah paduan yang mengandung kromium 

sebagai unsur utamanya dengan struktur kristal bcc. Kandungan kromiumnya 

biasanya antara 10,5% - 30 %. Pada beberapa jenis, baja tahan karat jenis ini 

dapat mengandung molybdenum, silikon, aluminium, titanium, dan niobium 

untuk memperbaiki sifat-sifatnya. Sulfur atau selenium bisa ditambahkan, 

contohnya pada jenis austenite, untuk meningkatkan machinability. Paduan 

feritik merupakan ferromagnetic. Baja tahan karat jenis ini mempunyai 

kelenturan dan kemampuan dibentuk yang sangat baik, tapi kekuatan pada 

temperatur tinggi relatif buruk dibandingkan dengan jenis austenite. 

Kekerasan dapat terbatas pada temperatur rendah dan di bagian yang berat 

[10]. 

2.6.3 Baja Tahan Karat Austenitik (Austenitic Stainless Steels) 

Baja tahan karat austenitik memiliki struktur face-centered cubic (fcc). 

Struktur ini dapat menggunakan secara bebas unsur-unsur penyebab austenit 

seperti nikel, mangan, dan nitrogen. Baja ini nonmagnetic di kondisi anil dan 

dapat dikeraskan hanya dengan pengerjaan dingin (cold working). Biasanya 

memiliki sifat-sifat cryogenic dn kekuatan di temperatur tinggi yang baik. 

Kandungan kromium biasanya bervariasi antara 16% sampe 26%; nikel, bisa 

mencapai 35%; dan mangan, bisa sampai 15%. Molybdenum, tembaga, 

silikon, aluminium, titanium, dan niobium dapat ditambahkan untuk 

mendapatkan sifat-sifat yang dibutuhkan seperti tahan akan oksidasi. Sulfur 

atau selenium dapat ditambahkan untuk meningkatkan machinability [10]. 
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2.6.4  Baja Tahan Karat Duplex (Duplex Stainless Steels) 

Baja tahan karat duplex memiliki perpaduan antara bcc ferrite dan fcc 

austenite. Unsur utama pada baja tahan karat jenis ini adalah kromium dan 

nikel, tapi nitrogen, molybdenum, tembaga, silikon, dan tungsten dapat 

ditambahkan untuk mengontrol agar strukturnya seimbang dan menguatkan 

ketahanan korosinya. 

Ketahanan korosi dari baja tahan karat duplex adalah seperti baja tahan 

karat austenitik dengan kandungan paduan yang sama. Meskipun begitu, baja 

tahan karat duplex memiliki kelenturan dan kekuatan luluh yang tinggi serta 

lebih baik ketahanannya akan retak (crack) yang disebabkan tegangan-korosi 

dibandingkan jenis austenitik. Nilai kekerasan dari baja tahan karat ini di 

antara baja tahan karat austenitik dan feritik [10]. 

 

2.6.5  Baja Tahan Karat Pengerasan Presipitasi 

Baja tahan karat pengerasan presipitasi adalah paduan kromium-nikel 

yang mengandung unsur-unsur pengerasan presipitasi seperti tembaga, 

aluminium, atau titanium. Baja tahan karat jenis ini dapat berubah menjadi 

austenitik atau martensitik pada kondisi anil. Ketika menjadi austenitik di 

kondisi anil, sering bertransformasi menjadi matensit ketika diberi perlakuan 

panas. Pada kebanyakan kasus, baja tahan karat jenis ini dapat mencapai 

kekuatan yang tinggi dengan cara struktur martensitnya diberikan pengerasan 

presipitasi [10]. 

 

2.7     Mechanical Properties dan Komposisi Unsur Kimia pada ASTM 249 

        tipe 316 

Pada pengujian ini digunakan sambungan las kondensor dengan bahan 

stainless steel ASTM 249 tipe 316. Baja tipe 316 ini adalah baja tahan karat 

austenitik kromium-nikel yang mengandung molybdenum, yang merupakan baja 

yang memiliki ketahanan karat yang cukup baik, khususnya ketahanan terhadap 

korosi lubang yang biasanya terjadi akibat adanya kontaminasi dengan larutan 

klorida. Tipe 316 ini didesain untuk meminimalisasi terjadinya pengendapan 
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karbida selama proses pengelasan. Berikut adalah komposisi, mechanical 

properties dari tipe 316 berdasarkan Product Data Sheet 316/316L Stainless 

Steel UNS S31600 dan UNS S31603 [31]. 

 
Gambar 2.3 Komposisi Unsur Kimia pada 316/316L 

Gambar 2.3 Temperature Properties 316/316L 

 

Gambar 2.4 Spesifikasi untuk 316/316L 
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Sifat Fisik (Physical Properties) 

 Densitas : 0.29 lbs/in³ (7.99 g/cm³) 

 Electrical Resistivity, microhm-in (microhm-cm) 68°F (20°C) – 29.4 (74) 

 Specific Heat, BTU/hr/lbf/°F (kJ/kg•K)  

32-212°F (0-100°C) – 0.12 (0.50) 

 Thermal Conductivity, BTU/hr/ft²/ft/°F (W/m•K)  

at 212°F (100°C) – 9.4 (16.2) 

at 932°F (500°C) – 12.4 (21.4) 

 Modulus of Elasticity, ksi (Mpa) 

28.0 x 10³ (193 x 10³) in tension 

11.2 x 10³ (77 x 10³) in torsion 

 Mean Coefficient of Thermal Expansion, in/in/°F (μm/m•K) 

32-212°F (0-100°C) – 8.9 x 10-6 (16.0) 

32-600°F (0-100°C) – 9.0 x 10-6 (16.2) 

32-1000°F (0-100°C) – 9.7 x 10-6 (17.5) 

32-1200°F (0-100°C) – 10.3 x 10-6 (18.5) 

32-1500°F (0-100°C) – 11.1 x 10-6 (19.9) 

 Magnetic Permeability, H = 200 

Oersted, Annealed – 1.02 max 

 Melting Range, °F (°C) – 2500-2550 (1371-1399) 

 Heat Treatment  

Annealing : Heat to 1900-2100°F (1038-1149°C), then rapidly quench. 

 

Sebelum dilakukan pengujian korosi dan mikrografi, telah dilakukan uji 

komposisi kimia di Laboratorium Logam Politeknik Manufaktur Ceper dengan 

menggunakan emission spectrometer. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

komposisi kimia penyusun spesimen pengelasan yang terdiri dari pipa dan plat. 

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui plat memiliki kandungan Fe sebesar 

93,9% dan kandungan C sebesar 0,374%. Dengan diketahuinya kedua unsur 

tersebut, maka plat dapat diklasifikasikan sebagai baja karbon sedang karena 
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baja karbon sedang adalah baja yang memiliki kadar karbon antara 0,25%-

0,60% [7]. 

Sedangkan pada pipa dapat terlihat kandungan Cr sebesar 17% sehingga 

termasuk klasifikasi baja tahan karat austenitik. Ini juga diperkuat dari penamaan 

yang tertera di pipa bahwa pipa berjenis ASTM A 249, tipe 316. Berikut adalah 

hasil pengujian komposisi kimia pada plat 

Tabel 2.1  Komposisi Unsur 

No. 
Plat Pipa 

Unsur Persentase Berat (%Wt) 

Kandungan 

Unsur Persentase Berat (%Wt) 

Kandungan 
1 Fe 93,9 Fe 69,4 
2 C 0,374 C 0,0574 

3 Si 0,290 Si 0,437 

4 Mn 1,14 Mn 0,957 
5 P > 0,125 P < 0,0050 

6 S 0,0630 S < 0,0050 

7 Cr 0,0482 Cr 17,0 

8 Mo 0,0726 Mo 1,30 
9 Ni 0,201 Ni 10,1 

10 Al 0,0423 Al 0,0161 

11 Co 0,0720 Co 0,148 
12 Cu 0,139 Cu 0,283 

13 Nb 0,333 Nb 0,0648 

14 Ti > 0,500 Ti 0,0241 

15 V 0,0744 V 0,0953 
16 W 0,196 W < 0,0250 

17 Pb < 0,0100 Pb 0,0344 

18 Ca > 0,0015   
19 Zr 0,0328   
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2.8    Pengertian Korosi  

Korosi atau pengkaratan didefinisikan sebagai penghancuran  pemburukan 

material karena reaksi antara logam dengan lingkungannya. Adanya reaksi redoks 

antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan 

senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Selain itu, korosi juga dapat 

didefinisikan sebagai perusakan material tanpa perusakan mekanis (Non 

destructive). Korosi dapat terjadi dengan cepat atau  lambat, tergantung dari 

pengaruh lingkungan sekelilingnya [11].   

Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena 

logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Definisi lain 

dari korosi yaitu proses pengembalian logam ke keadaan termodinamika material. 

Untuk sebagian besar material, ini berarti pembentukan oksida atau sulfida dari 

awal mula mereka berasal dimana ketika mereka diambil dari perut bumi sebelum 

diproses menjadi material teknik yang berguna.  

Korosi pada larutan encer adalah proses korosi yang paling umum terjadi. Air, 

air laut, dan berbagai macam uap proses dalam industri termasuk dalam medium 

larutan encer, begitu pula dengan embun dan air tanah. Salah satu dari reaksi dasar 

korosi melibatkan oksidasi dari logam murni ketika terkena asam keras, seperti 

asam hidroklorin [12]. 

Sebetulnya semua keadaan lingkungan bersifat korosif, hanya saja terbagi 

dalam beberapa tingkatan. Beberapa contohnya antara lain udara dan kelembapan; 

air tawar, air sulingan, air garam; uap dan gas lainnya seperti klorin, amoniak, 

hidrogen sulfida, sulfur dioksida; asam mineral; asam organik. Secara umum, 

material anorganik lebih korosif dibandingkan material organik. Contohnya korosi 

pada industri perminyakan lebih dikarenakan sodium klorida, sulfur asam sulfur 

dan air, dibandingkan oleh minyak, naphtha ataupun minyak gas.  Korosi akibat 

pengaruh lingkungan dapat dibagi menjadi berbagai hal berbeda. Salah satu 

metode pembagian korosi menjadi korosi temperatur rendah dan temperatur tinggi. 

Temperatur dan tekanan tinggi biasanya mempengaruhi proses terjadinya korosi 

[11]. 
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2.8.1 Proses Terjadinya Korosi 

Pada proses korosi  ada dua reaksi yang menyebabakan terjadinya 

korosi yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Pada reaksi oksidasi akan 

terjadi pelepasan elektron oleh material yang lebih bersifat anodik. 

Sedangkan reaksi reduksi adalah pemakaian elektron oleh material yang lebih 

bersifat katodik [11]. 

a. Anodik 

Reaksi anodik pada korosi metalik sangatlah sederhana. Reaksi yang 

selalu terjadi bahwa logam teroksidasi ke valensi yang lebih tinggi. 

Selama korosi umum, ini akan menghasilkan dalam bentuk ion metalik 

untuk semua elemen paduan. Logam yang mampu untuk menunjukkan 

berbagai macam keadaan valensi dapat melampaui beberapa tahapan 

oksidasi selama proses oksidasi. 

L → Ln+ + ne- 

b. Katodik 

Reaksi katodik lebih sulit untuk diprediksi tetapi dapat dikategorikan 

menjadi lima tipe reaksi reduksi :  

 Reduksi O2 menjadi ion OH- (kondisi netral atau basa)  

O2(aq) + H2O(I) + 4e- → 4OH-
(aq) 

 

 Reduksi O2 menjadi H2O (kondisi asam) 

O2(aq) + 4H+
(aq) + 4e- → 2H2O(l) 

 

 Evolusi Hidrogen/Pembentukan H2 

2H+
(aq) + 2e- → H2(g)  

 

 Reduksi Ion Logam 

L3+
(aq) + e- → L2+

(aq) 

 

 Deposisi Logam   

L+
(aq) + e- → L(s) 
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2.8.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korosi 

Korosi pada permukaan suatu logam dapat dipercepat oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

a. Kontak Langsung logam dengan H2O dan O2 

Korosi pada permukaan logam merupakan proses yang mengandung 

reaksi redoks. Reaksi yang terjadi ini merupakan sel Volta mini. sebagai 

contoh, korosi besi terjadi apabila ada oksigen (O2) dan air (H2O). Logam 

besi tidaklah murni, melainkan mengandung campuran karbon yang 

menyebar secara tidak merata dalam logam tersebut. Akibatnya 

menimbulkan perbedaan potensial listrik antara atom logam dengan atom 

karbon (C). Atom logam besi (Fe) bertindak sebagai anode dan atom C 

sebagai katode. Oksigen dari udara yang larut dalam air akan tereduksi, 

sedangkan air sendiri berfungsi sebagai media tempat berlangsungnya 

reaksi redoks pada peristiwa korosi. Semakin banyak jumlah O2 dan H2O 

yang mengalami kontak dengan permukaan logam, maka semakin cepat 

berlangsungnya korosi pada permukaan logam tersebut.  

b. Keberadaan Zat Pengotor 

Zat Pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi 

reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. 

Sebagai contoh, adanya tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran 

BBM pada permukaan logam mampu mempercepat reaksi reduksi gas 

oksigen pada permukaan logam.  

c. Kontak dengan Elektrolit 

Keberadaan elektrolit, seperti garam dalam air laut dapat mempercepat 

laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan 

konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron 

sehingga korosi meningkat. 

d. Temperatur 

Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa 

korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur maka semakin cepat 

terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur 

maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan 
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terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Dengan 

demikian laju korosi pada logam semakin meningkat. Efek korosi yang 

disebabkan oleh pengaruh temperatur dapat dilihat pada perkakas-

perkakas atau mesin-mesin yang dalam pemakaiannya menimbulkan 

panas akibat gesekan (seperti cutting tools ) atau dikenai panas secara 

langsung (seperti mesin kendaraan bermotor). 

e. pH 

Peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH < 7 semakin 

besar, karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada 

katode yaitu: 

2H+(aq) + 2e- → H2 

Adanya reaksi reduksi tambahan pada katode menyebabkan lebih banyak 

atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam 

semakin besar. Korosi pada kondisi asam lebih cepat terjadi  pada logam 

besi yang  belum terkorosi pada kondisi netral.  

f. Metalurgi  

Permukaan logam yang lebih kasar akan menimbulkan beda potensial 

dan memiliki kecenderungan untuk menjadi anode yang terkorosi. Selain 

itu kemurnian logam yang rendah mengindikasikan banyaknya atom-

atom unsur lain yang terdapat pada logam tersebut sehingga memicu 

terjadinya efek Galvanic Coupling , yakni timbulnya perbedaan potensial 

pada permukaan logam akibat perbedaan E° antara atom-atom unsur 

logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan 

kemurnian rendah. Efek ini memicu korosi pada permukaan logam 

melalui peningkatan reaksi oksidasi pada daerah anode. 

g. Mikroba 

Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan 

peningkatan korosi pada logam. Hal ini disebabkan karena mikroba 

tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk 

memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Mikroba yang 
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mampu menyebabkan korosi, antara lain: protozoa, bakteri besi mangan 

oksida, bakteri reduksi sulfat, dan bakteri oksidasi sulfur-sulfida [13]. 

 

2.9 Penelitian-penelitian tentang Korosi 

Banyak penelitian mengenai korosi pada stainless steel salah satunya  

penelitian Dawood yang berjudul Corrosion of Stainless Steel 316L in Various 

Aqueous Salt Solutions membahas mengenai korosi pada stainless steel 316L 

dalam berbagai macam larutan garam seperti NaCl, KCl, Na2SO4, CaCl2, NaNO3, 

MnSO4, Pb(NO3)2, KI, KBr, NaHCO3, MgSO4 selama 30 hari [23]. 

Material yang digunakan adalah stainless steel 316L berdiameter 20 mm 

dan tebal 4mm. Kondisi permukaan stainless steel sangat halus dan memiliki 

ketahanan korosi yang cukup tinggi. Lubang kecil berdiameter 2 mm diberikan 

pada tiap sample untuk pemegangan. Semua permukaan termasuk ujung-ujung 

yang di tanah basah dengan menggunakan 120, 220, 320, 600, 800, 1000 dan 

1200 pasir kertas silikon karbida. Kemudian sample dibersihkan dengan air dan 

dikeringkan secara ultrasonik selama 30 menit menggunakan ethanol sebagai 

media Setelah dikeringkan sample disimpan di kantong polyethylene kedap udara. 

Ukuran semua sample diukur dengan menggunakan mikrometer kalibrasi yang 

memiliki kepresisian ±0.01 mm. Pengukuran dimensi dirata-rata untuk 

mendukung diameter sample dan ketebalan digunakan pada perhitungan area 

permukaan. Berat sample diukur dengan menggunakan timbangan elektronik 

Sartorius dengan kepresisian ±0.1 mg, sebelum penimbangan semua sample 

diinapkan semalam diatas dessicator kaca dengan tujuan mengeliminasi efek 

kelembapan pada penentuan berat sample. 

Masing-masing sample kemudian digantungkan dengan kait plastik didalam 

bejana kaca yang berisi larutan NaCl, KCl, Na2SO4, CaCl2, NaNO3, MnSO4, 

Pb(NO3)2, KI, KBr, NaHCO3, MgSO4, untuk durasi waktu pencelupan yang 

berbeda-beda : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30 hari. Spesimen ditimbang 

kembali setelah waktu-waktu spesifik pencelupan ke media korosif. Penimbangan 

dilkaukan setelah spesimen dibersihkan dengan alkohol dan dikeringkan dengan 

kertas pengering. Proses ini dilakukan berulang kali untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. Hasil dari pengukuran penyusutan berat untuk media korosif 
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dilakukan untuk garam NaCl, KCl, Na2SO4, CaCO3, CaCl2, NaNO3, MnSO4, 

Pb(NO3)2, KI, KBr menggunakan (5g/liter) untuk tiap garam, untuk menentukkan 

rata-rata kontribusi dari masing-masing garam terhadap laju korosi. Air suling 

digunakan untuk persiapan seluruh larutan uji. 

Hasil dari pengujian korosi untuk 316L untuk waktu pencelupan yang 

berbeda dalam larutan garam yang berbeda menghasilkan nilai laju korosi yang 

berbeda, yang jika diurutkan menjadi NaCl> KCl> Na2SO4> CaCl2> NaNO3> 

MgSO4> CaCO3> MnSO4> KI>NaHCO3> Pb(NO3)2> KBr selama 30 hari. Laju 

korosi stainless steel pada NaCl, KCl, Na2SO4, CaCl2, NaNO3, MgSO4, dan KI 

meningkat secara terus menerus selama periode pencelupan sementara pada KBr, 

Pb(NO3)2, NaHCO3, CaCO3, dan MnSO4 larutan uji, laju korosi meningkat diikuti 

dengan penurunan setelah beberapa waktu.  

Laju korosi awal yang tinggi untuk NaCl dan KCl dan hubungan kenaikan 

dalam laju korosi lebih sedikit seperti proses reaksi, karena masih ada kontak 

tidak langsung antara permukaan logam dan ion korosif dengan produk korosi dan 

menyebabkan kation dekat oleh permukaan logam.  

Meskipun klorida dikenal sebagai perantara primer terjadinya lubang 

(pitting attack), bukan berarti mungkin untung menentukan sebuah batas kritis 

klorida untuk masing-masing tingkatan. Konsentrasi klorida  mungkin meningkat 

ketika terjadi evaporasi atau penimbunan. Karena dasar terjadinya lubang, 

penetrasi yang cepat dengan sedikit kehilangan berat, sangat jarang bahwa adanya 

jumlah lubang yang signifikan dapat diterima dalam aplikasi khusus. 
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Gambar 2.3 Efek larutan NaCl pada konsentrasi (5g/liter) dengan korosi 

lubang sebagai karakteristik utama pada permukaan logam, tidak ada korosi 

seragam yang muncul pada permukaan logam [22]. 

  

Pada penelitian lain mengenai korosi yang dilakukan oleh Parsapor, Fathi, 

Salehi dkk yang berjudul The Effect of Surface Treatment on Corrosion 

behaviour of Surgical 316L Stainless Steel Implant yang membahas mengenai 

efek dari perlakuan permukaan pada sifat korosi untuk implan bedah 

menggunakan stainless steel 316L, menghasilkan bahwa dengan melapisi 

permukaan 316L menggunakan larutan H2SO4 jauh lebih efektif dibandingkan 

menggunakan larutan HNO3 untuk meningkatkan ketahanan korosi. Hasil uji 

elektrokimia menunjukkan bahwa perlakuan permukaan stainless steel 316L 

dengan H2SO4 memperkaya konsentrasi Mo pada permukaan dan meningkatkan 

ketahanan terhadap korosi lubang dalam rekayasa dan solusi psikologikal [24]. 

 

2.10 Jenis-jenis Korosi 

Akan lebih mudah dalam mengklasifikasikan korosi berdasarkan jenis-

jenisnya dengan melihat bentuk korosi yang terlihat atau terjadi pada logam. 

Masing-masing jenis dapat diidentifikasi dengan pengamatan visual, yang pada 

beberapa kasus dapat diamati dengan mata telanjang, tetapi terkadang 

memerlukan  bantuan perbesaran optikal. Beberapa jenis korosi yang yang 

terbentuk  antara lain :  
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2.10.1 Uniform Corrosion 

Uniform corrosion atau korosi seragam/merata adalah jenis korosi yang 

paling umum terjadi. Biasanya terkarakterisasi oleh reaksi kimia atau 

eletrokimia yang memproses secara keseluruhan di permukaan atau pada area 

yang luas. Logam menjadi tipis dan gagal. [11].   

Korosi merata mudah untuk diukur dan diprediksi. Korosi terjadi secara 

seragam di seluruh permukaan pada komponen logam, hampir dapat dikontrol 

oleh perlindungan katodik, pemilihan material yang sesuai, menggunakan 

pelapis atau cat, atau secara sederhana dengan  menentukan corrosion 

allowance [14]. 

Karena korosi merata menyeluruh, maka laju korosi untuk material 

sering diekspresikan dalam bentuk kehilangan ketebalan logam per satuan 

waktu. Laju korosi merata yang umum digunakan adalah mils per year (mpy). 

Untuk sebagian besar peralatan proses kimia dan struktur, laju korosi yang 

ditoleransi pada umumnya kurang dari 3 mpy. Laju antara 3 dan 20 mpy 

diberikan kepada penggunaan material teknik pada lingkungan yang 

dikondisikan, Untuk lingkungan yang parah, material menunjukkan laju korosi 

yang tinggi antara 20 dan 50 mpy [15]. 

 
Gambar 2.4. Uniform Corrosion [15]. 

 

2.10.2 Galvanic Corrosion 

Galvanic corrosion atau korosi galvanis didefinisikan sebagai efek dari 

hasil kontak antara dua logam atau paduan yang berbeda dalam lingkungan 

yang korosif. Jika logam-logam tersebut ditempatkan dalam kontak atau 

terhubung secara elektris, dan perbedaan potensial ini menghasilkan aliran 

elektron diantara keduanya. Korosi pada logam dengan ketahanan korosi yang 

rendah biasanya meningkat dan serangan logam dengan ketahanan korosi yang 

lebih tinggi menurun. Logam dengan ketahanan rendah menjadi anodik dan 

logam dengan ketahanan tinggi menjadi katodik. Biasanya katoda atau logam 
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katodik  mengkorosi sangat sedikit atau tidak sama sekali pada jenis ini. 

Karena adanya arus elektrik dan logam yang tidak sama terlibat, maka bentuk 

korosi ini disebut korosi galvanis atau dua logam [11]. 

Untuk mencegah terjadinya korosi galvanis dapat dilakukan dengan 

memilih kombinasi logam yang memiliki seri galvanis sedekat mungkin, 

menghindari  rasio luas permukaan yang tidak diinginkan. Jika memungkinkan, 

digunakan segel, insulator, pelapis dan lainnya untuk menghindari kontak 

langsung antara dua logam yang berbeda, menghindari sambungan antara 

material yang terpisah secara lebar [15]. 

 
Gambar 2.5. Galvanic Corrosion [15]. 

 

2.10.3 Crevice Corrosion 

Crevice corrosion atau korosi celah adalah bentuk korosi yang 

terbentuk dicelah-celah yang sempit, biasanya terjadi karena adanya sedikit 

volume cairan yang terjebak didalam celah baut dan mur, sambungan las, 

sambungan rivet. Crevice corrosion juga sering disebut sebagai Deposit 

Corrosion atau Gasket Corrosion. Penyebab terjadinya crevice corrosion 

adalah adanya pasir, kotoran ataupun padatan lain yang mengendap.  

Tipe korosi celah yang paling sering terjadi pada material yang 

sebelumnya pasif, atau material yang mudah dipasifkan (stainless steel, 

alumunium, murni tanpa paduan atau baja paduan rendah dalam lingkungan 

yang kekurangan atau kelebihan alkalin, dsb), ketika material tersebut 

bersentuhan dengan jenis yang agresif (seperti klorida) maka dapat 

menyebabkan terjadinya kerusakan lokal pada lapisan permukaan oksida. 

Korosi celah ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain metalurgi, 

lingkungan, elektrokimia, permukaan fisik dan geometri alam. Salah satu 

faktor terpenting lainnya adalah jarak celah yang terbentuk [15]. 
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Gambar 2.6. Crevice Corrosion (a) awal mula terjadinya,  

(b) tahapan selanjutnya [15]. 

 

 

2.10.4 Pitting Corrosion 

Pitting corrosion adalah korosi yang disebabkan adanya lubang-lubang 

kecil yang  awalnya tidak nampak dan hanya terlihat sebagai permukaan kasar 

saja, namun bisa meluas secara cepat dan menyebar ke seluruh permukaan. 

Komponen yang mengalami korosi lubang ini akan kehilangan berat secara 

cepat. Pitting corrosion menjadi lebih berbahaya jika berada dalam larutan 

yang mengandung klorida, bromida atau ion hipoklorit. Adanya sulfida dan 

H2S juga meningkatkan terjadinya korosi lubang dan merusak ketahanan secara 

sistematis [17]. 

 Korosi lubang ini adalah jenis korosi yang berbahaya karena sulit 

pertumbuhan terjadinya korosi lubang sulit diprediksi pada material. Dalam 

berbagai kasus, proses terjadinya lubang sangat cepat dan tidak terdeteksi 

karena pada awalnya hanya berupa celah kecil dan sempit kemudian terjadi 

penetrasi cairan klorida, bromida atau cairan korosif lain sebagainya membuat 

area korosi semakin meluas. Hal ini berkaitan dengan tingkat dan intensitas 

korosi lubang yang memang sulit untuk diukur karena jumlah dan ukuran 

lubang (diameter dan kedalaman) bermacam-macam dari satu daerah yang 

terkena korosi dengan daerah lainnya [15]. 
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Gambar 2.7. Pitting Corrosion [17]. 

 

2.10.5 Intergranular Corrosion 

Korosi antar batas butir menyerang batas butir dengan korosi yang tidak 

signifikan pada bagian permukaan lainnya. Serangan kemudian menyebar ke 

dalam material. Hal ini berbahaya karena kekuatan kohesif antara butir akan 

menjadi kecil untuk menahan tegangan tarik, kekuatan material akan berkurang 

pada tingkatan awal dan patah akan terjadi tanpa peringatan [15]. 

Korosi antar batas butir dapat disebabkan oleh pengotor pada batas 

butir, penambahan salah satu elemen peduan, atau penipisan salah satu dari 

elemen tersebut pada area batas butir. Jumlah kecil pada besi dalam alumunium 

dimana kelarutan dari besi itu sendiri rendah, ditunjukkan pada pemisahan 

batas butir dan menyebabkan korosi antar butir [11]. 

 

 
Gambar 2.8. Intergranular Corrosion [18]. 
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2.10.6 Errosion  Corrosion 

Korosi erosi  adalah percepatan atau kenaikan laju perusakan atau 

serangan pada logam karena pergerakan relatif antara fluida korosif dan 

permukaan logam. Secara umum pergerakan ini cukup tajam, dan efek 

pemakanaina mekanis atau abrasi terlibat. Logam terhapus dari permukaan 

sebagai ion terlarut, atau membentuk produk korosi yang secara mekanis 

terhapus dari permukaan logam.  

Korosi erosi dikarakterisasi pada penampilan sebagai alur, gelombang, 

lubang bulat dan lembah dan biasanya menunjukkan pola yang beraturan. 

Dalam banyak kasus, kegagalan akibat korosi erosi terjadi dalam waktu relatif 

singkat, dan secara tidak terduga sangat besar karena evaluasi pengujian korosi 

sedang dilakukan dibawah kondisi statis atau karena efek korosi tidak 

dipertimbangkan [19]. 

 
Gambar 2.9. Errosion Corrosion [11]. 

 

 

2.10.7 Stress Corrosion Cracking 

Stress Corrosion Cracking (SCC) atau korosi retak tegang adalah 

peristiwa pembentukan dan perambatan retak dalam logam yang terjadi secara 

simultan antara tegangan tarik yang bekerja pada bahan tersebut dengan 

lingkungan korosif. Proses korosi retak tegang (SCC) dapat terjadi dalam 

beberapa menit jika berada pada lingkungan korosif atau beberapa tahun 

setelah pemakaiannya. Hal ini terjadi karena adanya serangan korosi terhadap 

bahan. Korosi retak tegang (SCC) merupakan kerusakan yang paling 

berbahaya, karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya.  
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Dalam kondisi kombinasi antara tegangan (baik tensile, torsion, 

compression, maupun thermal) dan lingkungan yang korosif maka Stainless 

Steel cenderung lebih cepat mengalami korosi. Karat yang menyebabkan 

berkurangnya penampang luas efektif permukaan Stainless Steel menyebabkan 

tegangan kerja (working stress) pada Stainless Steel akan bertambah besar. 

Korosi ini meningkat jika bagian yang mengalami tekanan (stress) berada di 

lingkungan dengan kadar klorida tinggi [15]. 

 

 
Gambar 2.10 Stress Corrosion Cracking [20]. 

 

2.10.8 High Temperature Corrosion 

Korosi temperatur tinggi adalah bentuk korosi yang tidak memerlukan 

adanya elektrolit cair. Terkadang tipe kerusakan ini disebut dry corrosion atau 

korosi kering atau pengkaratan. Jenis oksidasi ambivalen karena bisa mengacu 

kepada pembentukan oksida atau kepada mekanisme oksidasi logam. Oksidasi 

temperatur tinggi adalah satu-satunya jenis korosi temperatur tinggi. Faktanya, 

oksidasi adalah reaksi korosi temperatur tinggi yang paling penting. 

 Pada lingkungan bertemperatur paling korosif, oksidasi berperan lebih 

dalam reaksi oksidasi, tanpa memperhatikan jenis korosi yang mendominasi. 

Paduan seringkali bergantung pada reaksi oksidasi untuk meningkatkan 

ketahanan terhadap kerak, karvurisasi dan bentuk lainnya dari serangan 

temperatur tinggi. Secara umum mekanisme korosi ditentukan oleh dominasi 

produk korosi yang berlimpah-limpah. 

Mekanisme korosi yang terdapat didalam turbin gas, mesin diesel atau 

mesin lainnya yang dialiri dengan gas panas serta bahan kontaminasi lainnya. 



34 
 

 
 

Kandungan bahan bakar, yang terkadang berupa vanadium atau sulfat dapat 

membentuk senyawa selama pembakaran memiliki titik leleh yang rendah. 

Garam-garam leleh cair ini sangat korosif untuk baja tahan karat dan paduan 

lainnya biasanya tidak berdaya terhadap korosi dan temperatur tinggi. Pada 

korosi suhu tinggi lain, termasuk oksidasi suhu tinggi, sulfidasi dan karbonisasi 

[21]. 

 

 
Gambar 2.11 Korosi baja akibat temperatur tinggi [22]. 

 

 

2.10.9 Fatigue Corrosion 

Korosi lelah adalah keretakan logam atau paduan akibat adanya 

kombinasi antara lingkungan yang korosif dan tekanan fluktuatif yang 

berulang-ulang. Kegagalan logam dan paduan oleh keretakan ketika 

mengalami tegangan yang berulang-ulang, meskipun tidak melibatkan media 

korosif. Hal ini dikenal sebagai kegagalan lelah. Semakin besar tegangan yang 

diaplikasikan, semakin sedikit jumah perulangan yang diperlukan dan semakin 

pendek waktu untuk gagal. 

Pada media korosif, kegagalan terjadi pada tegangan apapun yang 

diaplikasikan jika jumlah perulangan cukup besar. Korosi lelah dapat juga 



35 
 

 
 

didefinisikan sebagai pengurangan dalam waktu kelelahan logam dalam 

lingkungan korosif. Tidak seperti stress corrosion cracking, korosi lelah cukup 

merata pada logam murni dan paduannya, dan tidak sebatas pada lingkungan 

spesifik saja. Lingkungan apapun yang menyebabkan serangan korosi merata 

pada logam dan paduan, dapat juga menyebabkan korosi lelah. Untuk baja, 

minimum laju korosi yang diperlukan sekitar 1 mpy. 

Korosi lelah meningkat hampir sebanding dengan peningkatan 

keagresifan pengkorosi. Sebagai hasil, kenaikan temperatur, penurunan pH, 

atau kenaikan konsentrasi pengkorosi memperparah korosi lelah [12]. 

 
Gambar 2.12 Corrosion Fatigue [11]. 

 

2.11 Laju Korosi 

Pengukuran korosi sangat penting untuk tujuan pemilihan material. 

Kesesuaian logam dengan lingkungannya menjadi syarat utama untuk 

meningkatkan ketahanannya. Pengukuran laju korosi mungkin menjadi penting 

untuk evaluasi dan pemilihan material untuk lingkungan yang spesifik, 

menjabarkan definisi pengaplikasian, atau untuk evaluasi logam baru atau lama 

atau paduan untuk menentukan di lingkungan mana yang sesuai dengan logam. 

Seringkali lingkungan korosif diperlakukan sedemikian rupa untuk mengurangi 

keagresifan dan pengukuran laju korosi pada material spesifik dalam lingkungan 

yang tanpa perlakuan akan terlihat [11].  

Ada 3 (tiga) metode umum yang digunakan untuk menghitung laju korosi : 

a. Thick reduction per unit time. 

Thick reduction per unit time atau penyusutan ketebalan per satuan 

waktu adalah pengukuran yang paling praktis. Dalam sistem metrik, 
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pengukuran ini biasa diekpresikan dalam mm/year atau dalam satuan 

mils per year (mpy) = 1/1000 inchi, atau terkadang disebut juga inchi 

per year (ipy) [15]. 

b. Weight loss per unit area and unit time 

Weight loss per unit area and unit time atau pengurangan berat per 

satuan luas dan satuan waktu ini biasa digunakan pada waktu lampau 

karena pengurangan berat biasanya secara langsung menentukan 

kuantitas pada pengujian korosi. Spesimen uji ditimbang sebelum dan 

sesudah dicelupkan kedalam media korosi. Atas dasar ini dapat dihitung 

penyusutan ketebalan sebagai pengurangan berat per satuan luas/massa 

jenis [15]. 

Rumus empiris yang umum digunakan untuk menghitung laju korosi : 

mpy =  
ହଷସ 
ୈ୲

    (2.1) 

     dimana W = berat yang hilang (mg) 

                   D = massa jenis logam (g/cm3) 

        A = luas dari spesimen (in2) 

         t  = waktu (jam)  [12] 

Atau dengan menggunakan rumus : 

Laju Korosi = W / t    

           = ρ. V / t 

          = ρ. b. A / t     (2.2) 

Dimana W = berat yang hilang (g)    

      ρ = densitas/massa jenis (g/cm3) 

     V = volume benda (cm3) 

     b = tebal (cm) 

    A = luas (cm2) 

   t  = waktu (jam/s) [19] 

c. Corrosion current density 

Corrosion current density atau korosi berdasarkan massa jenis aktual 

secara khusus sesuai dengan pengukuran laju korosi ketika teori 

pengujian korosi dan dalam hubungannya dengan pengujian korosi 
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elektrokimia. Massa jenis aktual juga diaplikasikan secara langsung 

untuk perlindungan anodik dan katodik. Dalam pengujian korosi satuan 

μA/cm2 paling sering digunakan [15].  

CR (mpy) = 
.ଵଷ Icorr  ()

ୢ
     (2.3) 

dimana  mpy = milli-inches per year 

       Icorr = korosi massa jenis aktual (μA/cm2) 

       EW = berat ekuivalen jenis korosi (g) 

         d   = massa jenis korosi (g/ cm3) [19] 


