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ABSTRAK 
ANALISIS KOROSI MATERIAL TANGKI REAKTOR TRIGA MARK II 

BANDUNG. Telah dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh pekerjaan las-lasan 
terhadap korosi material aluminium seri 6061. Untuk melihat pengaruh korosi 
terhadap material ini dilakukan dalam lingkungan larutan yang mengandung 
khlohda dengan metoda potensiodinamik. Dari hasil yang didapat terlihat adanya 
pengaruh pengelasan terhadap laju korosi pada material aluminium 6061. Dimana 
laju korosi semakin kecil bila semakin jauh dari daerah terpengaruh panas (HAZ, 
Heat Affected Zone), laju korosi semakin kecil. Laju korosi yang teramati adalah 
0,000218 mpy pada daerah HAZ, 0,000130 mpy dan 0,000109 mpy pada daerah i 
cm dan 2 cm dari HAZ 

A B S T R A C T 

ANALYSIS OF MATERIAL CORROSION ON REACTOR TANK OF TRIGA 
MARK II BANDUNG. The investigations to see effect of welding on corrosion rate 
of aluminium type 6061 has been done. The experiments were conducted /, 
environment chloride containing solution by potentiodynamic method.From tt,c 
experiment result shown hat welding had influenced on corrosion rate of aluminium 
tipe 6061. The coirosion rate is smaller in area further from HAZ compared than it 
near to heat affected zone. Corrosion rate was found namely 0.000218 mpy at HAZ 
area and 0.000130 and 0.000109 mpy at 1 cm and 2 cm from HAZ areas 
consecutively. 
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PENDAHULUAN 

Aluminium murni merupakan logam yang ringan dan lunak. Dicampur 

dengan material lain seperti; Fe, Si, Zn , Cu, Mg, T i , Cr, Mn, Ni, dapat mengubah 

aluminium menjadi berbagai bentuk paduan dengan sitat-sifat yang spesifik untuk 

tujuan tertentu. Aluminium bisa menjadi sangat kuat, ductile, dan mudah dibentuk. 

Merupakan konduktor panas yang sangat baik bila dipoles bisa membuat logam ini 

mempunyai relektifitas yang tinggi dibanding material-material lainnya. 

Aluminium merupakan logam ringan dengan densiti 2,7 gr/cm3, dibanding 

dengan material lainnya seperti baja tahan karat dan baja karbon, berat paduan 

aluminium hanya sekitar 40 - 50 % dari berat material yang disebut diatas. 

Paduan yang terbuat dari aluminium ini cukup ringan sehingga 

menguntungkan untuk membuat instalasi yang besar. Instalasi besar akan 

berkurang berat sampai setengahnya bila menggunakan material ini dibanding 

mengunakan baja tahan karat atau baja karbon. Aluminium dan paduan nya 

banyak digunakan baik di industri nuklir maupun non nuklir Daiam banyak industri 

nuklir digunakan untuk tangki reaktor riset maupun sebagai kelonsong bahan bakar 

sedangkan di industri non nuklir banyak digunakan untuk jaringan transmisi listrik 

jarak jauh, alat-lat transportasi, alat-alat kontruksi, perkakas rumah tangga dan 

lainnya. 

LOGAM ALUMINIUM 

K e u n t u n g a n Paduan A l u m i n i u m 

a. Ketahanan te rhadap ko ros i 

Ketahanan terhadap korosi merupakan kriteria penting dalam menentukan 

baik umur maupun kehandalan operasi dari suatu peralatan atau instalasi. 

Pengalaman membukt ikan material/instalasi yang terbuat dari aluminium yang 

berada di pinggir pantai maupun kapal yang terbuat dari paduan aluminium seri 

5063, 5086 dan 6061 masih dapat beroperasi untuk beberapa dekade tanpa 

mengalami problem korosi yang berarti. Paaa beberapa instalasi yang berada 

dipingir pantai ini tidak memerlukan proses proteksi material. Untuk beberapa 

instalasi tertentu menggunakan sistim proteksi material dengan cara antara lain; 

pengecatan, "anodizing", proteksi katodik ataupun metoda lainnya. 

Ketahanan korosi dari paduan aluminium ini disebabkan adanya lapisan film 

yang bersifat protektif berupa oksida (alumina) pada permukaan logam. Lapisan 

film oksida ini membuat material menjadi pasif terhadap l ingkungan. Meskipun 
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sangat tipis sekitar 50-100 A, lapisan film oksida yang terbentuk ini akar. 

membatasi antara logam dengan lingkungan sehingga membuat material menjari; 

pasif terhadap lingkungannya. Kestabilan fisik lapisan oksida ini merupakan faktur 

penting terhadap ketahanan korosi dari paduan aluminium ini. 

Tabe l : Komposisi Kimia Paduan Aluminium seri 60S1 (dalam %) 

% Si 

Fe j Cu 

Mn Mg Cr Zn Ti lainnya Al 
i 

min 0,4 | 0,15 0,8 0,04 sisa | 

max 0.8 

0,7 j 0 45 

0,15 1.2 0,35 n,25 0,15 0,15 i 

TATA KERJA 

3.1 . Bahan dan benda uj i 

• Material aluminium 6061 

• Epoksi resin dan Hardener 

• Ampelas grade 200, 400, 600, P00 dan 1000 

• Larutan NaCI 

. CMS 100 

3.2. Cara Kerja 

Spesimen uji yang digunakan berdiameter 1,5 cm dan tebal C,6 cm 

Spesimen uji ini diampelas dengan kertas ampelas dari grit 400, 600, 800sampai 

dengan grit 1000 dan dipoies dengan pasta Metadi II ukuran 1/4 mikron. 

Aluminium yang digunakan pada percobaan ini adala seri 6061. Aluminium 

hasil pekerjaan las-lasan dibedakan atas 3 (tiga) jenis; 1 cm, 2cm dan 3 cm dari 

pekerjaan las-lasan. Benda uji berupa plat dengan ketebalan 0,6 cm dan luas... ± 

cm2. Spesimen uji ini diampelas dengan kertas ampelas dari grit 400, 600, 

800sampai dengan grit 1000 dan dipoles dengan pasta Metadi II ukuran 1/4 mikron. 

Eenda uji dipersiapkan dengan resin epoksi sehingga bagian yang akan berkontak 

dengan larutan uji saja yang dibiarkan terbuka. Pada benda dipasang kabel 

sebagai hubungan arus dan diampelas dengan kertas ampelas kemudian dipoles 

pasta diamon Metadi. 

Percobaan uji korosi dilakukan dengan metoda Potensiodinamik aari CMi-

100. Benda uji ditempatkan dalam media larutan uji dan diukur laju korosinya 

dengan potensiostat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pengujian korosi terhadap paduan aluminium 6061 hasil pekerjaan las-

lasan didapat hasil sebagai berikut; 
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No. Posisi Laju Korosi (mpy) 

1 daerah Haz 0,000218 

2 1 cm dari HAZ 0,000130 

2 cm dari HAZ 0,000109 

Dari hasil pengujian terlihat adanya pengaruh pengelasan terhadap laju korosi 

pada material paduan aluminium 6061 walaupun perbedaan ini t idaklah begitu 

nyata. Semakin jauh dari HAZ laju korosi semakin kecil. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang didapat terlihat pengelasan memberikan pengaruh 

terhadap laju korosi yang terjadi pada material aluminium seri 6061 . Panas yang 

timbul selama proses pengelasan dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

struktur pada daerah terpengaruh panas (HAZ=Heat Affected Zone). Biasanya 

pada daerah logam induk butirannya lebih kecil sedangkan pada daerah yang 

mendekati/terpengaruh panas butiran relatif lebih besar. Pembesaran butir-butir 

aluminium akibat panas pengelasan dapat menurunkan kekuatan dan ketahanan 

korosi material. 
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