
Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-IV ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 05 Mei 1999 P2TKN-BATAN

ID0000046

PENGUKURAN LAJU KOROSI MATERIAL PEMBANGKIT UAP
INCONEL 690 PADA SUHU DAN TEKANAN TINGGI DENGAN

CMS100.

Pelaksana : Sriyono, Ari Satmoko, Febrianto, Nur Rahman Hidayati, Arifal,
Edy Sumarno, Ismu Handoyo, Joko Prasetjo

ABSTRAK

PENGUKURAN LAJU KOROSI MATERIAL PEMBANGKIT UAP INCONEL
690 PADA SUHU DAN TEKANAN TINGGI DENGAN CMSIOO.Telah dilakukan
pengukuran laju korosi Inconel 690 pada suhu dan tekanan tinggi. Dengan
menggunakan Autoclave, kondisi tekanan dan suhu tinggi tersebut dapat
disimulasikan. Untuk mengurangi atau mereduksi tekanan yang terjadi pada
Autoclave sehingga kondisinya dapat diukur dengan Corrosion Measurement
System 100 (CMS100), maka telah dilakukan perancangan dan pembuatan tempat
penempatan elektroda-elektroda CMS100 di tutup Autoclave. Elektroda-elektroda
CMS100 adalah elektroda acuan, elektroda kerja dan elektroda bantu. Elektroda-
elektroda CMS100 tersebut dirancang dan dibuat dalam dua paket pembuatan
yaitu paket Jembatan Garam dan paket penempatan Counter-Spesimen. Dari hasil
pengujian kedua paket tersebut terbukti telah mampu untuk pengoperasian pada
tekanan 90 bar dan suhu 280 °C. Sedangkan pengukuran laju korosi Inconel 690
dilakukan dengan memvariasikan suhu operasi Autoclave yaitu dari 150 °C, 160
°C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C dan 230 °C, serta larutan yang
dipakai adalah larutan yang mengandung 0.1 ppm klorida. Tekanan eksperimen
adalah tekanan yang terjadi didalam Autoclave akibat pemanasan air di dalamnya.
Dari hasil analisis Tafel dapat diketahui bahwa arus korosi Inconel 690 meskipun
sangat kecil, terjadi secara linier mulai dari suhu 150 °C sampai dengan suhu 230

°C yaitu dari 2,54 x 10 "10 A/cm2 sampai 1,62 x 10"9 A/cm2, sedangkan laju
korosinya tidak terukur atau nol karena arus korosi yang terukur oleh CMS 100
masih sangat kecil.

ABSTRACT

THE CORROSION RATE MEASUREMENT OF INCONEL 690 ON HIGH
TEMPERATURE AND PRESSURE BY USING CMS100. The corrosion rate
measurement of Inconel 690 on high temperature and pressure had been done. By
using an Autoclave, pressure and temperature can be simulated. For reducing the
pressure on Autoclave so its can be measure by Corrosion Measurement System
100 (CMS100), the electrodes placement had been designed and fabricated on the
cover of Autoclave. The electrodes of CMS100 are reference electrode, working
electrodes and counter electrodes. The electrodes placement are made and
designed on two packages, these are Salt bridge and Counter-Specimen
placement. From the result of testing these both of placement are able to 90 bar
(pressure) and 280 C (temperature) operation. The corrosion rate measurement
was done on temperature variation from 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C,
200 °C, 210 °C, 220 °C and 230 °, and the solution is 0.1 ppm chloride. The
pressure experiment is the pressure, which occurred in Autoclave. From the Tafel
analysis, even though very little The corrosion current increased from 150 C to 230

C it is 2,54 x 10 " 1 0 A/cm2 to 1,62 x 10"9 A/cm2, but the corrosion rate is still zero.
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PENDAHULUAN

Pembangkit uap merupakan peralatan yang sangat penting di dalam suatu

sistem PLTN. Pembangkit uap ini berfungsi memindahkan panas dari aliran primer

ke aliran sekunder untuk menggerakkan turbin. Pembangkit uap pada PLTN

biasanya di desain untuk jangka waktu yang lama yaitu sekitar 40 tahun masa

operasi. Pada dasawarsa terakhir ini, pembangkit uap difabrikasi dari material-

material yang sudah teruji seperti Incoloy 800, Inconel 600 dan Inconel 690.

Material-material tersebut dipakai sebagai bahan pembuatan tabung-tabung

pembangkit uap.

Di dalam operasinya, pembangkit uap bekerja pada tekanan, suhu dan laju

alir yang sangat tinggi. Oieh sebab itu pada bagian tertentu dari pembangkit uap

akan mudah sekali terjadi proses korosi. Proses korosi yang sering terjadi adalah :

Stress Corrosion Cracking (SCC), wastage, denting, intergranular attack, pitting dll.

Banyak kecelakaan terjadi baik itu skala kecil maupun besar yang diakibatkan

adanya kebocoran pendingin primer ke pendingin sekunder karena kegagalan

tabung pembangkit uap yang diakibatkan oleh peristiwa korosi.

Untuk mengatasi hal tersebut maka harus dilakukan penelitian yang lebih

mendalam terhadap berbagai parameter yang memungkinkan dapat mempercepat

berbagai macam proses korosi, seperti laju alir, tekanan, suhu, dan kondisi

lingkungan.

Pada makalah ini akan dijelaskan hasil penelitian mengenai laju korosi yang

terjadi pada Inconel 690 pada kondisi simulasi operasi pembangkit uap dengan

menggunakan Autoclave. Variasi temperatur mulai 150 C sampai 230 C, laju korosi

yang terjadi dianalisis dengan CMS100 Dengan mengetahui laju korosinya maka

dapat diperkirakan umur dari pembangkit uap tersebut.

TEORI

Pembangkit uap merupakan salah satu komponen utama pada pembangkit

listrik baik itu PLTN maupun non nuklir (PLTA, PLTD, PLTM, PLTG dll) yang

berfungsi memindahkan panas (heat exchanger) dari sistem pendingin primer

(reactor coolant) ke sistem pendingin sekunder untuk menghasilkan uap yang

berguna untuk menggerakkan turbin. Perpindahan panas terjadi melalui tabung-

tabung (tube-tube) yang mempunyai dinding tipis yang dirangkai membentuk suatu

konfigurasi tertentu.
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Potensiostat

Potensiostat merupakan peralatan elektronik yang memakai suatu potensial

atau tegangan listrik terkontrol untuk diberikan kepada spesimen uji sewaktu

dilakukan pengukuran arus pada spesimen. Jadi potensiostsat memberikan

potensial yang telah ditentukan terlebih dahulu pada elektroda kerja (working

electrode) sehingga pengukuran arus sel dapat dilakukan. Caranya dengan

mengubah arus yang melalui elektroda bantu ke suatu harga tertentu sehingga

beda potensial antara elektroda kerja dan elektroda acuan tidak berubah.

Secara umum potensiostat mempunyai dua fungsi utama :

1. Mengontrol perbedaan potensial antara elektroda acuan dan elektroda kerja.

2. Mengukur aliran arus antara elektroda kerja dan elektroda pembantu.

Potensiostat sering digunakan untuk analisa kuantitatif terhadap sifat-sifat

korosi bahan. Potensiostat dapat diprogram untuk mengatur secara otomatis

rentang potensial pada elektroda kerja selama waktu tertentu dengan laju yang

tidak berubah. Perubahan potensial secara berangsur-angsur ini disebut scan dan

laju perubahan potensial itu disebut scan rate (laju scan).

Dengan memvariasikan potensial yang dipakai, arus secara terus-menerus

terukur. Data yang didapat dapat ditunjukkan dengan membuat grafik potensial vs

arus (log arus) seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik potensial versus arus (log arus).

Dari tipe plot ini dapat ditentukan arus pada potensial yang dipakai, juga

sebaliknya. Pada peralatan CMS 100 kurva ini dapat langsung muncul pada layar

komputer dan dapat dicetak.
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Diagram peralatan potensiostat dapat dilihat pada Gambar 2.

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

Gambar 2. Diagram peralatan potensiostat.

Keterangan :

1. Elektroda kerja (working electrode).

Merupakan elektroda dari spesimen yang akan diteliti. Spesimen ini harus

mempunyai hubungan listrik yang dapat dipersiapkan sebelum pemasangan.

2. Elektroda bantu (counter electrode)

Elektroda bantu adalah elekroda yang khusus mengangkut arus dalam

rangkaian percobaan yang terbentuk. Elektroda ini tidak diperlukan untuk

pengukuran potensial. Biasanya dipakai batang karbon atau bahan-bahan lain asal

tidak menimbulkan kontaminasi ion-ion ke dalam elektrolit seperti Pt dan Au.

3. Elektroda acuan (reference electrode)

Elektroda ini sebagai titik dasar untuk mengacukan pengukuran potensial

elektroda kerja. Arus yang mengalir melalui elektroda ini harus sekecil mungkin

sehingga dapat diabaikan. Bila tidak, elektroda ini akan ikut dalam reaksi sel dan

potensialnya tidak lagi konstan. Oleh karena itu elektroda bantu dibutuhkan.

Elektroda acuan yang sering digunakan adalah elektroda kalomel jenuh, elektroda

Ag/AgCI.
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Komponen-komponen pendukung potensiostat yang Iain adalah :

a. Sebuah alat pengukur arus yang dapat dibaca hingga milliamper atau

mikroamper.

b. Sebuah alat pengukur potensial. Selama pengukuran alat ini tidak boleh teraliri

arus.

c. Sebuah sumber potensial yang akan bertindak sebagai penggerak elektroda

kerja sedemikian sehingga reaksi sel yang dikehendaki berlangsung.

Ketiga elektroda diatas ditempatkan dalam sebuah bejana gelas yang

sesuai, kemudian diisi dengan larutan elektrolit yang diperlukan. Elektrolit yang

dipilih harus diperhatikan hantarannya, karena berfungsi sebagai pengangkut arus

ionik. Elektrolit penting sekali dalam reaksi-reaksi korosi. Pengunaan elektroda

acuan bertujuan agar potensial elektroda kerja dapat diukur dan harus ditempatkan

sedekat mungkin dengan permukaan elekroda kerja. Karena potensial yang diukur

akan selalu meliputi beda potensial yang melalui elektrolit dalam ruang antara

elektroda kerja dan elektroda acuan.

Karena pengukuran korosi menggunakan arus searah maka yang berlaku

adalah hukum Ohm dan beda potensial yang melalui elektrolit adalah :

V = IR

Beda potensial ini disebut juga penurunan ohm (IR drop) yang bertambah

besar jika arus atau hambatan elektrolit besar. Yang diharapkan nilai IR adalah

kecil karena bila tidak keikutsertaannya dalam potensial sel secara keseluruhan

sulit diukur.

Corrosion Measurement System 100 (CMS100)

CMS 100 merupakan suatu program komputeryang dapat digunakan untuk

pengujian korosi material. Program ini dipasang (install) ke dalam hard disk dan

dijalankan dengan memilih CMS 100 pada Windows Program Manager. CMS 100

juga dilengkapi dengan menu (Full Down Menu) untuk menyimpan atau membuka

file (save dan open), mengedit dan Iain-Iain seperti yang ditemukan dalam Microsoft

Windows.

Dalam pelaksanaannya CMS 100 ini dihubungkan dengan peralatan

potensiostat sehingga arus yang dihasilkan pada setiap potensial yang diberikan

dapat direkam oleh komputer secara langsung.

Teknik standar yang terdapat pada CMS 100 ini antara lain :

potensiodinamik, potensiostatik, galvanodinamik, galvanostatik dan Iain-Iain. Dalam
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pengujian korosi ini digunakan potensiodinamik karena dengan ini kita dapat

melakukan analisa tafel untuk mendapatkan data-data tentang arus korosi (lcorr)

dan laju korosi (CorrRate).

Dalam CMS 100 potensial keseimbangan diasumsikan sebagai potensial

iogam pada saat tidak adanya hubungan listrik ke logam disebut dengan Open

Circuit Potential {Eoc). Harga arus anodik atau katodik pada Eo c disebut arus

korosi (lcorr).

Tata cara analisa data menggunakan CMS100

Arus korosi (lcorr) tidak dapat ditentukan secara langsung tetapi harganya

dapat diketahui dengan melakukan ekstrapolasi terhadap kurva log arus versus

potensial seperti terlihat pada Gambar 1. Ekstrapolasi dilakukan dengan memilih

kurva yang mengandung potensial korosi (Ecor r). E c o r r didefinisikan sebagai

potensial pada saat mana kecepatan total dari semua reaksi anodik seimbang

dengan kecepatan total dari semua reaksi katodik. Perpotongan kurva hasil

ekstrapolasi akan menghasilkan titik dengan koordinat (lcorr ', Ecorr). Dengan

demikian kita dapat mengetahui harga arus korosi.

Arus korosi yang terukur dari pertemuan garis ekstrapolasi ( lco r r) dapat

digunakan untuk menghitung laju korosi (CorrRate) menurut persamaan dibawah

ini:

Cr = 1 ^ KE w / dA

dimana:

cr
'corr =

Ew =
d =

A
K

Laju korosi (mili inch/year)

Densitas arus (fiA/cm^)
Berat ekivalen material

Densitas material (g/cm^)
Luas spesimen
Konstanta

Pehgukuran Laju Korosi Pada Suhu Dan Tekanan Tinggi Menggunakan

CMS100.

Pengukuran laju korosi pada penelitian ini dilakukan seperti pada Gambar 3.

CMS100 bekerja pada suhu dan tekanan kamar. Karena diinginkan untuk

dioperasikan pada suhu dan tekanan tinggi maka harus dilakukan modifikasi

penempatan elektroda-elektrodanya. Elektroda-elektroda CMS100 dirancang dan

dibuat dalam dua paket yaitu paket Jembatan Garam dan paket penempatan
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Counter-Spesimen. Paket Jembatan Garam mewakili elektroda acuan atau

reference, sedangkan paket penempatan Counter-Spesimen mewakili elektroda

bantu dan elektroda kerja. Kedua paket perancangan ini telah diuji dengan

menggunakan Autclave, dan hasilnya menunjukkan bahwa kedua rancangan

tersebut telah mampu beroperasi pada suhu 280 °C dan tekanan 90 bar.

Tekanan tinggi di dalam Autoclave terjadi akibat adanya pemanasan fluida

yang bervolume 1 liter sehingga terjadi uap. Uap yang terjadi ini akan semakin

banyak sebanding dengan kenaikan suhu yang diberikan ke dalam Autoclave.

Karena uap kering semakin banyak dan terkungkung di dalam ruangan maka akan

menimbulkan tekanan tinggi.

Adanya pipa kapiler (keterangan gambar no.9) sepanjang dua meter telah

mampu mereduksi suhu dari Autoclave yaitu dari suhu 280 °C menjadi suhu kamar

(28 °C) pada gelas penampung (erlenmeyer) tempat pengukuran elektroda

CMS100. Sedangkan kabel penghubung elektroda bantu dan elektroda kerja juga

telah mampu mereduksi suhu dari suhu 280 C menjadi suhu kamar (28 °C). Hal ini

dimungkinkan karena kabel terbuat dari bahan yang tahan pada suhu tinggi dan

interaksi dengan suhu lingkungan sepanjang kabel 4 meter telah mampu

menurunkan suhu yang ada menjadi suhu kamar. Kondisi tersebut telah dibuktikan

dengan pengukuran langsung dilapangan terhadap suhu di dalam erlenmeyer

tempat penempatan ketiga elektroda tersebut yaitu berkisar 28 °C.

a (5)
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Gambar 3. Rangkaian eksperimen pengukuran laju korosi
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PELAKSANAAN PENELITfAN

A. Bahan

• Epoksi Resin & Hardener

• Ampelas grade 1000, 800, 600, 400 dan 200

• Spesimen uji Inconel 690

• Larutan NaC11 ppm, KCIjenuh

• Peralatan laboratorium seperti kabel listrik, beker gelas, gelas ukur, pipet dll

• Silikon adesif (LOCTITE Superflex High Temperature)

B. Alat

• CMS 100 dan peralatan pendukungnya

• Autoclave

• Peralatan bengkel

TATA CARA KERJA

Disiapkan spesimen uji Inconel 690 berdiametr 1 cm2, kemudian bersihkan

permukaannya dengan alkohol sehingga hilang lemak-lemak yang menempel.

Tempatkan spesimen uji ke dalam Autoclave sedekat mungkin dengan elektroda

acuan, dan elektroda counter.Rangkaiiah alat pengujian seperti pada Gambar 3.

Hidupkan Autoclave dengan menset suhu yang diinginkan, setelah keadaan stabil

(pada suhu setpoint tersebut), hidupkanlah CMS100 dengan masukan data (input

data) sesuai yang diinginkan seperti luas spesimen, waktu pengambilan data (scan

rate) dan lain sebagainya, Catatlah tekanan yang dicapai pada Autoclave setelah

keadaan stabil. Ulangi langkah-tersebut untuk spesimen uji yang lain sesuai

kondisi yang diinginkan. Lakukanlah analisa hasilnya dengan menggunakan

Analisa Tafel yang disediakan oleh CMS100.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisa, data hasil eksperimen dari CMS100 dapat dilihat

pada Gambar 4. Data ini dapat dikatakan sebagai data mentah, karena merupakan

pengambilan data yang dilakun oleh CMS100. Setelah dilakukan analisa Tafel,

hasil pengolahannya dapat dilihat pada Gambar 5.
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jScan: 0 V lo 2 V. 0.1389 mV/s, 7.2 s/pt
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JAjea: 5 an2
jElectrode: 8.026 gm/cm3.25.17 g/Equiv

IRC0fnp.:0FF

Gambar4. Kurva hubungan arus dengan potensial hasil pengukuran CMS100

untuk sampel "eksp2.dta" dalam larutan 0,1 ppm KCI pada temperatur 160 °C

Potentiodynamic Scan
exp6.dta' 3/23/1999-8:31:13

PSUI «1
Scan:0Vlo2V. 0 1389 mWs. M99 s/

,£OC: NILV
Ares: 5 crr,2
electrode: 8.026 C.Ti/cm3.25.17 g^Equiv
Coodilioning: OFF
Oeby:OFF

•9.5 -9.0 -6.5 -S.0
Log Current (A)

fTAFEL RESULTS
Regkto c 758.0 mV to 7B2.0 mV

rr «"758.0 mV
Icorr = 2.540E-10 A/cm2
8e»C - 1.8 mV/Oecade
S«taA - 120000000000000000000000000.0000.
V/Oecaoo
Rp « 3.134E+06 Ohm cm2
CofrRjle * 0.000 mpy

Gambar 5. Kurva hubungan arus dengan potensial hasil analisa Tafel untuk

sampel"eksp6.dta" dalam larutan 0,1 ppm KCI pada temperatur 200 °C.

Secara keseluruhan hasil pengukuran laju korosi Inconel 690 dengan

CMS100 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengukuran laju korosi Inconel 690 pada Autoclave dengan

CMS100

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Suhu (°C)

150
160
170
180
190
200
210
220
230

Tekanan terbentuk (bar)

5
7,5
10

12,5
17,5
25
35
45

i 50

Arus korosi
(x10-9)A/cm2

2,54
4,21
6,02
8,35
9,81
11,70
13,5
15,2
16,8

Laju korosi
(mpy)

0
0
0.
0
0
0
0
0

o
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Semua hasil pada Tabel 1 dilakukan pada larutan yang mengandung ion

klorida 0,1 ppm, hal ini disebabkan karena batas maksimum ion klorida pada

pendingin sekunder PLTN adalah 0,1 ppm. Ion-ion klorida dimungkinkan masih

terdapat di pendingin sekunder karena pendingin sekunder ini berasal dari

pemurnian air laut.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa laju korosi Inconel 690 belum dapat

terukur. Belum terukurnya laju korosi ini dimungkinkan oleh banyak faktor antara

lain:

• Waktu pengambilan data, dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan

selama 4 jam saja. Dimungkin bahwa pengambilan data yang hanya 4 jam ini

belum dapat mendeteksi proses korosi yang terjadi pada Inconel 690.

• Ketahanan bahan Inconel 690 terhadap korosi. Inconel 690 dikenal dengan

material yang sangat tahan terhadap korosi. Oleh sebab itu banyak dipakai

dalam pembuatan tabung-tabung pembangkit uap pada disain reaktor maju.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini memang belum terjadi korosi meskipun

dipicui dengan tegangan antara -2 mV sampai 2 mV.

• Belum sempurnya fungsi jembatan garam. Hal ini dimungkin karena Jembatan

Garam sebagai penghubung lingkungan di dalam Autoclave dengan lingkungan

elektroda CMS100 berbentuk pipa kapiler yang sangat kecil, berdiameter 0,5

mm. Dengan adanya tekanan tinggi di dalam Autoclave sehingga mendorong

adanya KCI di dalam pipa kapiler, menetes ke erlenmeyer. Pada saat KCI telah

terdorong keluar maka terjadi kekosongan elektrolit di dalam pipa kapiler

sehingga akan menghambat proses penghantaran arus selanjutnya. Oleh

sebab itu perancangan Jembatan Garam ini harus diupkirkan ulang agar

apabila terjadi tetesan kapiler tidak mengurangi proses penghantaran arus.

Oleh sebab itu pipa kapiler ini harus di rancang dengan volume yang lebih

besar dengan ujungnya berupa vycor.

Meskipun laju korosi masih nol, tetapi dalam penelitian ini arus korosi secara

linier naik dari 2,54 x 10"9 sampai 1,62 x 10"10 seperti terlihat pada Gambar 6.

Demikian juga hubungan antara tekanan eksperimen dengan arus korosi yang

terukur dapat pula dikatakan sebagai hubungan yang linier, seperti terlihat pada

Gambar 7. Hal ini dapat terjadi karena dengan naiknya suhu dan tekanan maka

gerakan-gerakan elektron menjadi lebih cepat sehingga arus korosi yang terukur

oleh CMS100 akan lebih besar pada setiap kenaikan suhu dan tekanan.
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Gambar6. Grafik hubungan suhu pengukuran dan arus korosi Inconel 690
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Gambar 7. Grafik hubungan tekanan pengukuran dan arus korosi Inconel 690

KESIMPULAN

Dari hasil Analisa Tafel CMS100, laju korosi pada material Inconel 690 pada

suhu 150 °C sampai dengan 230 °C pada tekanan eksperimen 5 bar sampai

dengan 50 bar tidak ada atau nol. Sedangkan arus korosi meskipun sangat kecil

naik secara linier sesuai dengan kenaikan suhu dan tekanan yaitu dari 2,54 x 10 "
1 0 A/cm2 sampai 1,62 x 10"9 A/cm2. d i d u 9 a laJu korosi yang masih nol ini

diakibatkan fungsi Jembatan Garam yang belum sempurna atau waktu

pengambilan data yang masih sangat pendek (hanya 4 jam saja). Sedangkan

kenaikan arus korosi dimungkinkan karena pengaruh suhu dan tekanan operasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. ANSALDO, Primary Loop, Italia 1988

2. CHAMBERLAIN J, TRETHEWEY K.R., Korosi Untuk Mahasiswa dan

Rekayasawan, Gramedia, Jakarta, 1991

3. MARS G. FONTANA, Corrosion engineering, Me. Graw Hill Company, USA,

1987

4. GAMRY INSTRUMENT, Framework Operator's Manual Corrosion

Measurement System 100, USA, 1990

5. UNDERWOOD A.L., Analisa Kimia Kuantitatif, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta,

1989

120


