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ABSTRAK

PENGARUH INHIBITOR BORAT DAN FOSFAT TERHADAP LAJU
KOROSI INCONEL 600 DAN INCONEL 690 DALAM LARUTAN KHLORIDA.
Telah dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh inhibitor terhadap laju korosi
Inconel 600 dan Inconel 690 dalam larutan uji yang mengandung ion khlorida
secara potensiodinamik. Larutan uji yang digunakan adalah NaCI dengan
konsentrasi 1%, 3%, 5%, 6%, 7% dan 8%. Bahan yang akan diuji dipersiapkan
dengan menggunakan resin epoksi sehingga bagian yang akan berkontak dengan
larutan uji saja yang dibiarkan terbuka. Bagian tersebut 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 yang didapat terlihat laju korosi
Inconel 600 dan 690 tanpa inhibitor borat dan fosfat belum terdeteksi dalam media
NaCI konsentrasi 1, 2, 3, 4 dan 5%. Laju korosi tercatat sangat kecil pada
konsentrasi NaCI 6, 7 dan 8% yaitu sebesar 0,001 mpy. Dari laju korosi Inconel 600
dan 690 yang sangat kecil padahal tujuan penggunaan inhibitor adalah untuk
menurunkan laju korosi sehingga pengujian korosi dengan menggunakan inhibitor
tidak relevan.

ABSTRACT

THE EFFECT OF BORATE AND PHOSPATE INHIBITORS ON INCONEL
600 AND INCONEL 690 CORROSION RATE IN CHLORIDE CONTAINING
SOLUTION. Determination of corrosion rate of Inconel 600 and 690 in chloride
containing solution to see the effect of borate and phosphate inhibitors using
potentiodynamic method has been done. NaC11, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8% 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 solution is open. From the result obtained that
corrosion rate of Inconel 600 and 690 in chloride containing solution 1, 2, 3, 4 and
5% was not detected. The corrosion rate is detected 0,001 mpy in test solution
containing 6, 7, and 8% NaCI.

I. PENDAHULUAN

Korosi merupakan proses alamiah yang dapat menimbulkan degradasi pada

material, komponen-komponen ataupun infrastruktur. Kerugian yang ditimbulkan

proses korosi ini cukup besar yakni rata-rata sekitar 3-5 % GDP dari suatu negara.

Pembangkit uap pada dasarnya dirancang untuk dapat dioperasikan selama 40

tahun, tetapi kenyataannya banyak pembangkit uap yang rusak dan harus diganti

jauh sebelum waktu yang diperkirakan hal ini antara lain disebabkan oleh peristiwa

korosi.
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Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan korosi, antara lain;

dengan menggunakan material yang lebih tahan terhadap korosi. Selain itu,

lingkungan/media sangat menentukan ketahanan material terhadap korosi.

Lingkungan/media yang korosif akan mempercepat proses korosi yang terjadi pada

material.

Pembangkit uap dioperasikan pada tekanan dan temperatur tinggi dimana

kondisi ini cukup rentan bagi material untuk mengalami korosi. Tambahan lagi,

kemungkinan masuknya ion khiorida dari air laut kedalam sistim pembangkit uap

meialui kebocoran atau rembesan dari kondensor dapat meningkatkan laju korosi

dari material. Untuk menurunkan laju korosi pada material pembangkit uap

digunakan inhibitor korosi. Inhibitor korosi digunakan karena inhibitor dianggap

efektif dalam penanggulangan masalah korosi. Inhibitor borat dan fosfat banyak

digunakan untuk pengendalian korosi pada pembangkit uap tradisional dan

pengendalian air pada industri. 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.

Inconel 600 dan 690 digunakan sebagai tube pembangkit uap pada reaktor

air bertekanan karena mempunyai ketahanan korosi yang baik dalam media korosif

pada suhu dan tekanan operasi yang tinggi pada reaktor air bertekanan. Inconel

600 dan 690 sama dengan material stainless steel mempunyai sifat dapat

membentuk lapisan pasif pada permukaannya, yang memperlihatkan sifat proteksi

yang baik dalam media (lingkungan) yang korosif. Lapisan pasif yang terbentuk

dapat mengurangi atau menghalangi proses korosi bila berada dalam media yang

mengandung ion agresif seperti ion khiorida.

Problem korosi merupakan salah satu penyebab menurunnya keandalan

operasi suatu reaktor. Disamping itu korosi juga menyebabkan kerugian secara

ekonomi karena akan terhentinya pasokan listrik dan ditambah lagi dengan biaya

perawatannya yang cukup tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat ketahanan korosi Inconel 600 dan

690 dalam media khiorida dan pengaruh penambahan inhibitor borat dan fosfat

dalam memperlambat laju korosi dalam larutan khiorida dengan metoda

potensiodinamik.

122



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

II. TEORI

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 lebih bagus dibanding logam

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

2.1. Inconel 600

Inconel merupakan paduan dasar nikel yang digunakan sebagai bahan untuk

tube reaktor air bertekanan karena sifatnya yang tahan untuk digunakan pada

tekanan dan temperatur tinggi.).

Komposisinya terdiri dari:

Cr :

Ni :

C (maks):

Mn(maks):

2.2. Inconel 690

0,

0,

10°;

,1-1

14-17%
72%

'o

%

Fe

Al

Ti

: 6-10%
:0,05-

:0,1-0

0,35 %

i,5 %

Inconel 690 merupakan paduan dasar nikel yang digunakan sebagai material

tube pembangkit uap untuk reaktor air tekan generasi baru, dimana sebelumnya

menggunakan material Inconel 600. Kelebihan dari material paduan nikel ini

terletak pada ketahanannya terhadap korosi terutama pada suhu dan tingkat

oksidasi yang tinggi.2'

Cr : 2 8 - 3 1 % Ti : 0,10-0,50%

Ni : 32,5 % C (maks) : 0,05 %

Fe : 7 ,0-11,0% Al : 0,05-0,40%

Mn : 0,5 %

Bagian dari pembangkit uap yang terbuat paduan nikel antara lain; tube dan

pengikat tube. Inconel 600 dan 690 harganya sangat mahal dibanding material

stainless steel dikarenakan tingginya komposisi Ni dan Cr sehingga material ini

digunakan hanya untuk keperluan tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan

khusus.
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2.3. Pengertian Korosi

Korosi dapat didefinisikan sebagai degradasi atau penurunan mutu logam

yang disebabkan oleh proses kimia dan elektrokimia, dimana kondisi material dan

lingkungan juga mempengaruhi proses ini. Korosi yang merupakan reaksi antara

logam dengan lingkungannya sehingga perubahan lingkungan menjadi kurang

agresif akan memperlambat laju korosi. Substansi yang apabila ditambahkan dalam

jumlah kecil kedalam lingkungan yang korosif dapat menurunkan laju korosi dari

material disebut inhibitor

Inhibitor dapat diklasifikasikan atas :

2.4. Inhibitor Anodik

Inhibitor anodik juga disebut "passivators" adalah kelompok inhibitor yang

bila ditambahkan kelingkungan akan meningkatkan potensial korosi dari logam,

tetapi perubahan potensial korosi 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. Inhibitor anodik sangat efektif dan cukup murah tetapi bila konsentrasi

inhibitor tidak cukup untuk menutupi keseluruhan permukaan anoda akan

menyebabkan korosi lobang (pitting)

Inhibitor anodik dapat dibedakan atas dua bagian yaitu;

a. inhibitor pengoksidasi

Inhibitor jenis ini akan membentuk lapisan yang akan menutup daerah anoda

sehingga tidak terjadi kontak antara logam dengan lingkungan yang korosif dan

korosi lebih lanjut tidak terjadi. Contoh inhibitor tipe ini antara lain; kromat nitrit dan

nitrat.

b. inhibitor bukan pengoksidasi

Inhibitor ini dapat menjaga lapisan pasif yang ada dipermukaan dapat

berfungsi dengan baik. Inhibitor ini mempertahankan pH interfasa logam/larutan

pada nilai yang cukup tinggi untuk mempertahankan kestabilan lapisan pelindung.

Contoh inhibitor ini antara lain; molibdat, silikat, fosfat dan borat.

Fosfat anorganik adalah salah satu inhibitor anodik bukan pengoksidasi yang

banyak digunakan baik dalam bentuk dasar sebagai seng fosfat atau dalam bentuk
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modifikasi dengan material lain. Banyaknya penggunaan seng fosfat sebagai

pengontrol korosi kafena 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

2.5. Inhibitor Katodik

inhibitor katodik bereaksi dengan ion OH"untuk mengendapkan senyawa-

senyawa tidak larut pada permukaan logam sehingga dapat menghalangi

masuknya oksigen. Tahapan penting dalam penghambatan korosi oleh senyawa-

senyawa organik untuk membentuk lapisan penghalang korosi adalah dengan

terserapnya inhibitor untuk membentuk lapisan tipis. Keiebihan dari inhibitor

organiok ini adalah tidak hanya menghalangi reaksi katoda tetapi juga dapat

menghalangi penguraian anoda.

Penggunaan inhibitor katodik jauh lebih aman dari penggunaan inhibitor

anodik, karena kekurangan inhibitor yang digunakan dari yang seharusnya tetap

akan menurunkan laju korosi karena daerah katodik akan berkurang. Contoh dari

inhibitor janis ini antara lain; seng, magnesiam dan kalsium.

III. TATA KERJA

3.1.Bahan dan Persiapan Spesimen

Spesimen uji yang digunakan dalam percobaan ini berupa tube dengan

panjang 10 mm dan diameter 19.05 m. Material untuk spesimen uji didapat dari

INCO Company. Benda yang akan diuji dipersiapkan dengan mengisi bagian dalam

tube dengan resin epoksi sehingga bagian luar 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

METADl II ukuran 1/4 mikron untuk mendapatkan permukaan yang homogen.

Larutan uji yang digunakan adalah NaCI dengan berbagai konsentrasi.
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3.2.Cara Kerja

Pengujian korosi dilakukan dengan metoda potensiodinamik dari CMS 100.

Spesimen uji yang akan diuji ditempatkan dalam larutan uji NaCI dan diukur laju

korosi dengan Potensiostat untuk waktu tertentu. Untuk perlakuan dengan inhibitor

digunakan larutan uji yang mengandung inhibitor dengan konsentrasi yang sama

untuk setiap perlakuan dengan variasi konsentrasi khlorida yang berbeda.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Laju korosi Inconel 600 tanpa inhibitor

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

Penambahan ion Cfkedalam larutan uji bertujuan untuk melihat pengaruh

konsentrasi ion khlorida terhadap laju korosi material Inconel 600.

Tabel 1 : Laju korosi Inconel 600 dalam berbagi konsentrasi khlorida

No

1

1

Material

Inconel 600

Inconel 600

NaCI (%)

1

2

3

4

5

6

7

QQ

Corr Rate (mpy)

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

0,001

0,001

0,001

0,001

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga laju korosi Inconel 600 dalam

berbagai konsentrasi NaCI sangat kecil bahkan dalam konsentrasi 1, 2,3 dan 4%

belum terdeteksi dan laju korosi dalam larutan NaCI 5, 6, 7 dan 8% tercatat 0,001

mpy.
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4.2. Laju Korosi Inconel 690 tanpa Inhibitor

Tabel 2 : Laju korosi Inconel 690 tanpa inhibitor

No Material

I
2 i Inconel 690

~ "I
| Inconel 690

cf

1

2

3

4

5

6

7

8

Corr Rate (mpy)

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

0,001

0,001

0,001

0,001

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga laju korosi Inconel 690 dalam

berbagai konsentrasi NaCI, tidaklah jauh berbeda dengan laju koerosi Inconel 600,

dimana dalam konsentrasi NaCI 1, 2, 3 dan 4% belum terdeteksi. Laju korosi baru

tercatat dalam larutan uji 5, 6, 7 dan 8% sebesar 0,001 mpy.

Kalau dibandingkan dengan material lain yang pernah dianalisa seperti SS

347, SS 321 dan SS 316L, laju korosi dari Inconel 600 dan 690 sangat kecil.

Sebagai perbandingan, laju korosi SS 347 dan SS 321 dalam larutan khlorida 3%

sebesar 0,014 mpy dan 0,013 mpy masing-masingnya.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa Inconel 600 dan 690 laju korosinya jauh

lebih kecil dari material SS 347, SS 321 dan SS 316L. Hal ini disebabkan oleh

komposisi unsur yang membentuknya, Inconel 600 dan 690 mempunyai

kandungan nikel dan krom yang jauh lebih besar dari material stainless steel

(Ni=10-11% dan Cr=17-18%). Khrom merupakan satu elemen penting dalam

pembentukan dan kestabilan lapisan film, semakin tinggi komposisi khrom dalam

suatu paduan semakin stabil lapisan film yang terbentuk. Sedangkan nikel

merupakan elemen sangat efektif dalam proses repasifasi dan secara khusus

sangat berperan untuk meningkatkan ketahanan material terhadap material dalam

suasana asam. Seperti diketahui ion khlorida dapat menyebabkan korosi lobang

pada material, dimana pada daerah terjadinyanya korosi lobang ini pH larutan

disekitanya bisa mencapai pH 2.

127



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-IV ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 05 Mei1999 P2TKN-BATAN

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan :

Ion khlorida dapat menyebabkan korosi pada Inconel 600 dan 690 pada

kosentrasi diatas 5 %. Sedangkan laju korosi dalam konsentrasi dibawah 5% belum

terdeteksi.

Dari hasil laju korosi yang didapat sangat kecil sehingga penambahan

inhibitor borat dan fosfat kedalam media yang mengandung ion khlorida yang

bertujuan dapat mengurangi laju korosi menjadi tidak relevan.

Laju korosi Inconel 600 dan 690 lebih kecil dibandingkan material lain yang

pernah di analisis seperti SS 347, SS 321 dan SS 316L
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