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PENGARUH INHIBITOR BORAT DAN FOSFAT TERHADAP LAJU KOROSI
MATERIAL SS 321 DAN INCOLOY 800 DALAM LARUTAN KHLORIDA

SECARA POTENSIODINAMIK

Febrianto , Sriyono, Ari Satmoko.

ABSTRAK
PENGARUH INHIBITOR BORAT DAN FOSFAT TERHADAP LAJU

KOROSI MATERIAL SS321 DAN INCOLOY 800 DALAM LARUTAN KHLORIDA
SECARA POTENSIODINAMIK. Telah dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh
inhibitor terhadap laju korosi material SS 321 dan Incoloy 800 sebagai material
steam generator dalam larutan uji yang mengandung ion khlorida secara
potensiodinamik dari CMS 100. Larutan uji menggunakan NaCI dengan konsentrasi
1%, 3% , 5% dan perlakuan penambahan inhibitor juga dalam tiga variasi
konsentrasi larutan uji yang sama. Bahan yang akan diuji dipersiapkan dengan
menggunakan resin epoksi sehingga bagian yang akan berkontak dengan larutan
uji saja yang dibiarkan terbuka. Kemudian diampelas dengan kertas ampelas dari
grit 400, 600, 800 sampai dengan grit 1000 dan dipoles menggunakan pasta
diamon METADI II ukuran 1/4 mikron untuk mendapatkan permukaan yang
homogen. Dari data penelitian terlihat bahwa, inhibitor borat dan fosfat dapat
mengurangi laju korosi pada material SS 321 maupun Incoloy 800.

ABSTRACT
THE EFFECT OF BORA TE AND FOSFA TE INHIBITORS ON CORROSION

RATE MATERIAL SS321 AND INCOLOY 800 IN CHLORIDE CONTAINING
SOLUTION BY USING POTENSIODYNAMIC METHOD. Determination of
corrosion rate of steam generator materials (SS 321 and Incoloy 800) in chloride
containing solution using potentiodynamic method from CMS 100. NaCI 1%, 3%
and 5% solution is used as tested solution. A tested material is grinded by grinding
paper on grade 400 600, 800 and 1000, then polished by METADI % microns paste
to get homogenity. Furthermore, the tested material is mounted by epoxide resin,
so only the surface which contacts to tested solutioan is open. From the result
obtained that borate and phosphate inhibitor can reduce corrosion rate and
aggresivity chloride ion.

PENDAHULUAN

Pembangkit uap merupakan komponen utama dari suatu reaktor yang

berfungsi untuk memindahkan panas dari sisi primer ke sekunder. Pembangkit uap

pada dasarnya dirancang untuk dapat dioperasikan selama 40 tahun, tetapi

kenyataannya banyak pembangkit uap yang rusak dan hams diganti jauh sebelum

waktu yang diperkirakan. Kerusakan ini antara lain disebabkan oleh peristiwa

korosi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan korosi, antara lain;

dengan menggunakan material yang tahan terhadap serangan korosi terutama

pada kondisi operasi dari pembangkit uap yang berlangsung pada tekanan dan

temperatur tinggi. Selain itu penggunaan inhibitor korosi juga banyak
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dikembangkan karena inhibitor dianggap efektif dalam penanggulangan masalah

korosi. Inhibitor borat dan fosfat banyak digunakan untuk pengendalian korosi pada

pembangkit uap tradisional. Pemakaian borat dalam reaktor terutama pada

pendingin reaktor bertujuan untuk kendali netron sedangkan fosfat dimungkinkan

karena dapat mengontrol laju korosi dengan membentuk lapisan pasif yang stabil

pada permukaan material. Stainless Steel 321 dan Incoloy 800 digunakan sebagai

material pembangkit uap karena mempunyai ketahanan korosi yang baik dalam

media korosif dan tahan terhadap suhu operasi yang tinggi.

Ketahanan korosi yang ada pada stainless steel dikarenakan sifat mereka

yang mampu membentuk lapisan pasif pada permukaan logam, yang

memperlihatkan sifat proteksi yang baik dalam media (lingkungan) korosif. Logam-

logam pasif ini dapat mengalami korosi bila berkontak dengan media yang

mengandung ion-ion agresif seperti ion khlorida. Ion khlorida dapat masuk ke

sistem pendingin sekunder melalui rembesan air laut pada dinding kondensor.

Problem korosi merupakan salah satu penyebab menurunnya keandalan

operasi suatu reaktor. Disamping itu korosi juga menyebabkan kerugian secara

ekonomi karena terhentinya pasokan listrik dan ditambah lagi dengan biaya

perawatannya yang cukup tinggi.

Tujuan dari kegiatan ini untuk melihat pengaruh inhibitor borat dan fosfat

dalam menurunkan laju korosi material SS 321 dan Incoloy 800 dalam larutan

khlorida.

TINJAUAN PUSTAKA

Logam murni mempunyai kekuatan mekanik yang rendah, sehingga jarang

digunakan sebagai material struktur. Untuk mendapatkan material yang lebih kuat

sering dibuat kombinasi atau paduan dari beberapa logam yang dikenal dengan

alloy (paduan). Paduan biasanya mempunyai sifat yang lebih bagus dibanding

logam murninya dalam hal: mekanik, fisik, fabrikasi dan ketahanan korosi

Nikel merupakan material yang sangat penting dalam teknik karena selain

tahan terhadap korosi dan kondisi lingkungan dengan temperatur tinggi juga

mempunyai struktur kristal FCC, yang membuat nikel mempunyai kestabilan yang

tinggi dan kerapatan yang juga relatif tinggi (8,9 gram/cm3)

Incoloy 800 merupakan salah satu dari paduan nikel yang penggunaannya

sebagai material tube pembangkit uap masih dalam tahap penelitian, dimana

sebelumnya menggunakan material Inconel 600 dan 690. Kelebihan dari material

paduan nikel ini terletak pada ketahanannya terhadap korosi terutama pada suhu
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dan tingkat oksidasi yang tinggi. Bagian dari pembangkit uap yang terbuat dari

paduan nikel antara lain; tube dan pengikat tube.

Inhibitor

Inhibitor adalah substansi yang apabila ditambahkan dalam jumlah kecil

pada suatu lingkungan yang korosif dapat menurunkan laju korosi dari material.

Inhibitor korosi dapat menurunkan laju disolusi anodik hanya jika mempengaruhi

kinetika elektrokimia dan potensial korosi dari material. Inhibitor dapat

diklasifikasikan atas;

a. Inhibitor Anodik

Inhibitor anodik adalah kelompok inhibitor yang bila ditambahkan

kelingkungan akan meningkatkan potensial korosi dari logam, tetapi perubahan

potensial korosi belum menginformasikan perubahan laju korosi dari material yang

bersangkutan. Inhibitor anodik membentuk lapisan pasif melalui reaksi-reaksi

dengan ion-ion logam yang terkorosi untuk menghasilkan selaput pasif tipis yang

akan menutupi anoda (permukaan logam) dan lapisan ini akan menghalangi

pelarutan anoda selanjutnya. Lapisan pasif yang terbentuk mempunyai potensial

korosi yang tinggi atau inhibitor anodik menaikan polarisasi anodik.

b. Inhibitor pengoksidasi

Inhibitor jenis ini bertindak menjaga lapisan pasif tetap berada kondisi baik.

Inhibitor ini akan meningkatkan reaksi oksidasi (reaksi anodik) dari logam dalam

lapisan yang lemah seperti reaksi berikut;

2Fe + 3H2O - » Fe2O3 + 6H+ + 6e~ (reaksi anoda)

dan kemudian indikator itu sendiri(misalnya kromat) mengalami reaksi reduksi;

2CrO4 " + 10H+ + 6e~ - » Cr2O3 + 5H2O (reaksi katoda)

Terlihat bahwa masing-masing reaksi menghasilkan produk padat

dan Cr2O3) yang akan menjaga lapisan pelindung tetap baik. Lapisan ini akan

menutup anoda sehingga tidak terjadi kontak antara logam dengan lingkungan

yang korosif dan korosi lebih lanjut tidak terjadi.
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c. Inhibitor bukan pengoksidasi

Inhibitor tipe ini dapat menjaga lapisan pasif yang ada dipermukaan dapat

berfungsi dengan baik. Inhibitor ini bekerja tanpa adanya oksigen dan

mempertahankan pH interfasa logam/larutan pada nilai yang cukup tinggi untuk

mempertahankan kestabilan lapisan pelindung. Konsentrasi inhibitor yang

dibutuhkan harus diatas konsentrasi minimum karena dibawah konsentrasi ini tidak

terjadi pengurangan laju korosi dan konsentrasi minimum ini dipengaruhi oleh

konsentrasi ion agresif dan pH larutan.

Fosfat anorganik adalah salah satu inhibitor anodik bukan pengoksidasi yang

banyak digunakan baik dalam bentuk dasar sebagai seng fosfat atau dalam bentuk

modifikasi dengan material lain. Banyaknya penggunaan seng fosfat sebagai

pengontrol korosi karena kelarutannya yang rendah di dalam air dan lapisan

pelindung yang terbentuk cukup stabil dan tidak mudah lepas dari permukaan

logam. Inhibitor borat secara umum mudah larut dan mempunyai pH yang tinggi

dari pada jenis inhibitor fosfat

d. Inhibitor Katodik

Inhibitor katodik bereaksi dengan ion OH" untuk mengendapkan senyawa-

senyawa tidak larut pada permukaan logam sehingga menghalangi masuknya

oksigen. Tahapan penting dalam penghambatan korosi oleh senyawa-senyawa

organik untuk membentuk lapisan penghalang korosi adalah dengan terserapnya

inhibitor untuk membentruk lapisan tipis.

Corrosion Measurement System 100 (CMS 100)

CMS 100 merupakan suatu program untuk mempelajari peristiwa-peristiwa

korosi dengan mengaplikasikannya kedalam CMS105. Teknik standar CMS100

memakai konvensi standar tentang arus, dimana arus positif adalah anodik yang

dihasilkan dari proses oksidasi logam yang diuji. Teknik standar CMS100

menggunakan Potensiostat PC3 untuk mengganggu proses keseimbangan korosi.

Bila potensial dari logam sampel dalam larutan dinaikkan dari Eoc, disebut

memolarisasi sampel. Pengukuran potensial atau arus dari logam dihitung sebagai

hasil polarisasi tarsebut. Hasil ini digunakan untuk mengembangkan model tingkah

laku korosi dari sampel. Kurva hasil eksperimen dengan metoda potensiodinamik

dari CMS100 dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1 :Kurva hasil eksperimen dengan CMS100

Arus teoritik untuk reaksi anodik dan katodik dinyatakan dengan garis lurus .

Kurva line merupakan penjumlahan arus anodik dan katodik, yang merupakan arus

terukur saat "sweeping" potensial dari logam.

TATA KERJA

Bahan dan Persiapan Spesimen

Spesimen uji yang digunakan dalam percobaan ini berdiameter 1,5 cm dan

tebal 0,6 cm. Benda yang akan diuji dipersiapkan menggunakan resin epoksi

sehingga bagian yang akan berkontak dengan larutan uji saja yang dibiarkan

terbuka. Pada saat persiapan dipasang kabel sebagai hubungan arus. Kemudian

spesimen uji diampelas dengan kertas dari grit 400, 600, 800 sampai dengan grit

1000 dan dipoles menggunakan pasta diamon METADI II ukuran 1/4 mikron untuk

mendapatkan permukaan yang homogen. Larutan uji yang digunakan adalah NaCI

dengan konsentrasi 1%, 3% dan 5%

Cara Kerja

Pengujian korosi dilakukan dengan metoda potensiodinamik dari CMS 100.

Untuk perlakuan dengan inhibitor digunakan larutan uji yang mengandung inhibitor

dengan konsentrasi yang sama untuk setiap perlakuan dengan variasi konsentrasi

khlorida yang berbeda.
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HASIL DAN DISKUSI

Laju korosi tanpa inhibitor

Uji laju korosi dilakukan dalam beberapa tingkat konsentarsi larutan uji NaCI.

Penambahan ion Cl~ kedalam larutan uji bertujuan untuk melihat pengaruh

konsentrasi ion khlorida terhadap laju korosi material.

Tabel 1. Harga l c o r r dan Corr Rate SS 321 dan Incoloy 800 dalam berbagi

konsentrasi khlorida tanpa penambahan inhibitor.

No

1.

2

Material

SS321

Incoloy 800

NaCI (%)

1

3

5

1

3

5

•corr(A/cm )

2,8080x10"08

3,126x10-°8

2,435x10"08

1,760x10"08

2,746x10"08

2,397x10"08

Corr Rate (mpy)

0,009

0,013

0,010

0,007

0,011

0,010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga l c o r r dengan berbagai konsentrasi

NaCI, baik untuk SS 321 maupun Incoloy 800, nilai tertinggi terdapat pada

eksperimen yang menggunakan konsentrasi larutan NaCI 3%, dengan harga

masing-masing 3,126x10"08 A/cm2 untuk SS 321 dan 2,746x10"08 A/cm2 untuk

Incoloy 800.

Laju Korosi (CorrRate) dengan penambahan inhibitor

a. Pengaruh Inhibitor borat

Pengaruh inhibitor borat terhadap terhadap laju korosi dilakukan dengan

penambahan inhibitor dalam konsentrasi yang sama untuk ketiga tingkat

konsentrasi larutan uji

Tabel 2 : Laju korosi material dengan penambahan inhibitor borat

No

1

2

Material

SS321

Incoloy 800

Cf

1
3
5
1
3
5

'corr
(A/cm2)

4,395.10"B

2,338.10"°
2,048.10'°
4,376.10"s

1,171.10"°
9,811.10"a

Corr Rate
(mpy)

0,002
0,010
0,009
0,002
0,005
0,004

16



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Reaktor - III
Serpong, 13 -14 Mei 1998

ISSN No.: 1410-0533
PPTKR - BATAN

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga Icorr dengan berbagai konsentrasi

NaCI, baik untuk SS 321 maupun Incoloy 800, laju korosi harga terbesar terjadi

pada eksperimen yang menggunakan konsentasi NaCI 3%, dengan harga masing-

masing 0,010 mpy untuk SS 321 dan 0,005 mpy untuk Incoloy 800.

Pengurangan laju korosi oleh inhibitor borat disebabkan inhibitor merubah

potensial korosi sampai tingkat potensial pasifnya. Laju korosi pada potensial pasif

akan minimum, karena pada potensial ini material tahan terhadap serangan korosi

yang disebabkan terbentuknya suatu lapisan tipis pada permukaan material.

b. Pengaruh Inhibitor Fosfat

Pengaruh inhibitor terhadap laju korosi dilakukan dengan penambahan

inhibitor dalam konsentrasi yang sama untuk ketiga tingkat konsentrasi larutan uji.

Pengaruh inhibitor fosfat terhadap laju korosi material yang diuji dapat dilihat pada

Tabel 3.

Tabel 3 : Laju korosi demngan penambahan inhibitor fosfat.

No

1

2

Material

SS347

Incoloy 800

Cf

1

3

5

1

3

5

'corr

(A/cm2)

1,583. 10~9

2,588.10'8

1.832.10'8

1.459.10'9

6,670.10"9

4,359.10~9

Corr Rate

(mpy)

0,001

0,011

0,008

0,001

0,003

0,002

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga CorRate tertinggi terdapat pada

eksperimen yang menggunakan NaCI 3%, dengan nilai masing-masing 0,011 mpy

untuk SS 321 dan 0,003 mpy untuk Incoloy 800.

Pengaruh Inhibitor Terhadap Agresifitas ion Khlorida

Penambahan inhibitor dalam media yang mengandung ion khlorida dapat

mengurangi laju korosi. Hal ini dapat dilihat laju korosi kedua jenis spesimen dalam
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media yang mengandung ion khiorida dengan penambahan inhibitor lebih kecil

dibanding dengan laju korosi tanpa penambahan inhibitor. Untuk segala kondisi

lingkungan uji, laju korosi tertinggi terjadi pada lingkungan yang mengandung ion

khiorida dengan konsentrasi 3 %. Tingginya laju korosi pada larutan uji yang

mengandung ion khiorida dengan konsentrasi 3 % , pada konsentrasi ini ion

khiorida secara optimum mempengaruhi reaksi korosi. Kehadiran ion khiorida disini

menghalangi pembentukan lapisan oksida pada permukaan, sehingga lapisan yang

hampir terbentuk dapat diserang dengan mudah dan ini akan mempercepat laju

korosi. Pada konsentrasi ion khiorida 5 %( > 3%) terjadi penurunan laju korosi

karena tingginya konsentrasi khiorida akan mengurangi kelarutan oksigen dan

pengurangan laju korosi terjadi karena keberadaan oksigen sangat penting dalam

reaksi korosi Sedangkan pada konsentrasi khiorida 1 % oksigen terlarut cukup

banyak untuk membentuk reaksi katodik, namun jumlah ion khiorida belum terlalu

mempengaruhi material.

KESIMPULAN

Dari hasiS penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

ion khiorida merupakan ion agresif yang dapat menimbuikan korosi pada material,

baik itu SS 321 maupun Incoloy 800 dengan laju korosi tertinggi didapat pada

kosentasi khiorida 3 % dan penambahan inhibitor borat dan fosfat kedalam media

yang mengandung ion khiorida dapat mengurangi laju korosi material

SARAN

Melihat dari hasil yang didapatkan pada penelitian ini, disarankan bahwa di

dalam menentukan kondisi dimana kedua inhibitor dapat bekerja optimal.sehingga

laju korosi pada material dapat dihambat sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

1. FONTANA, MARS G, Corrosion Engineering, third edition, McGraw-Hill Book

Company, New York, 1986, 12-38, 73-86,91-142.

2. SCULLY.The Fundamental of Corrosion, second edition, Pergamon Press,

Oxford, New York, 1990.

3. FEBRIANTO, Penelitian Korosi Lobang (Pitting Corrosion) dengan Analisa

Spektrum Fluktuasi Arus Korosi, Prosiding Seminar Nasional Kimia Dan

Pembangunan , Himpunan Kimia Indonesia, Bandung 2 3 - 2 6 November, 1992

18



Presiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Reaktor- III '<• ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 13 - 14 Me/1998 PPTKR-BATAN

4. SEDRIKS, A. JOHN, Corrosion of Stainless Steel, John Wiley & Sons, New

York, 1979, 9-62, 110-137.

5. UHLIG, Herbert H;Revie R. Winston, Corrosion and Corrosion Control, third

edition, John Wiley & Sons, New York, 1991.

6. FEBRIANTO, Pengaruh Khlorida terhadap Korosi Lobang (Pitting) pada

Material SS 316 L dan SS 347 dengan Metode Potensiodinamik, Proseding

Seminar Sains dan Teknologi Nuklir PPTN- BATAN, Bandung, 1 2 - 1 3 Maret

1996

7. FRIEND, WAYNE Z, Corrosion of Nickel and Nickel-Base Alloys, John Wiley &

Sons, New York, 1980, 14-25, 27-31.

8. BOCKRIS, J. O'M, Comprehensive Treatise of Electrochemistry, vol 4, Plenum

Press, New York London, 226-243.

9. Electrochemistry and Corrosion Overview and Techniques, EG & G Princeton

Applied Research, 1-13.

10. CMS100 Framework Operator's Manual, Gamry Instruments, Inc, USA, 1994.

19


