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ABSTRAK
PENGARUH KONSENTRASI KHLORIDA PADA SIFAT KOROSI 55 316L

DAN SS 347. Tujuandari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Khlorida
terhadap kemampuan SS 316L clan SS 347 sebagai material pembangkit uap
terhadap korosi pitting (lubang). Larutan uji yang digunakan yaitu NaCI dengan
konsentrasi 1%, 3% dan 5%. Penglljian dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan
pemasifan clan tanpa pemasifan. Pemasifan dilakukan dengan larutan H2SO4 50%

selama 30 menit setelah itll barn dilakukan pengujian korosi dalam larutan NaCI
1%, 3% dan 5%. Sedangkan tanpa pemasifan, pengujian dilakukan langsung dalam
larutan uji. Dari data penelitian yang didapat terlihat bahwa laju korosi yang paling
tinggi terjadi dalam larutan uji 3% kemudian 5% sedangkan laju korosi yang paling
kecil terjadi dalam larutan uji NaCI 1%. Hasil pemasifan dengan H2SO4 50%

selama 30 menit belum mendapatkan basil yang optimal. Oari data terlihat bahwa
laju korosi SS 316 L dalam NaCl 3 % dengan pemasifan adalah 0,042 ropy clan
tanpa pemasifan sebesar 0,013 ropy.

A BSTRA CT
THE EFFECT OF CHLORIDE ION ON SS 316L AND SS 347 CORROSION
BEHA VIOUR. Investigations on pitting corrosion were conducted to obtain the
effect of sulphate and chloride ion to SS 316L and SS 347 as steam generator
structure material. The electrolytic solution is sodium chloride 1%, 3% and 5% in
concentric. Pitting corrosion was studied with and without passivation. The
passivation has been done in 50% sulfilric acidfor 30 minutes thenpitting corrosion
observation studied in 1%, 3% and 5% sodium chloride. Observation without

passivation was directly studied in electrolytic solutions. From eperimenl>Sdata was
found that highest corrosion rate occurred in 3% sodium chloride solution and
followed in 5% NaCI. The lowest corrosion rate occurred in 1% sodium chloride
solution. Passivity result in 50 % sulfuric acid for 30 minutes has been found the
optimun result yet. From the experiment result can be seen that corrosion rate of SS
316 L in NaCL 3 % with passivity was 0.042 mpy and witout passivity was 0.013
mpy.
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PENDAIIULUAN

Korosi lubang (pitting corrosion) merupakan salah satu jenis korosi yang cukup

berbahaya, karena korosi ini terjadi secara lokal dengan terbentuknya lubang yang

dalam. Lubang yang terbentuk dapat meningkatkan konsentrasi tegangan yang dapat

mempercep<lt kerusakan material. Korosi lubang terjadi pada material dalam lingkungan

agresif atau adanya cairan korosif 1,2).

Stainless Steel 316L digunakan sebagai material pembangkit uap karena

mempunyai ketahanan korosi yang baik dalam media korosif clan tahan terhadap suhu

operasi yang tinggi. SS 316L dengan kandungan Nitrogen 0,06% clan Karbon yang

rendah sekitar 0,03%, mempunyai ketahanan yang baik terhadap korosi lubang. Jumlah

ini merupakan harga optimal karena hila karbonnya kurang dari 0,03 % akan

menimbulkan keburukan pada kekuatan material. Tambahan Molibdenum (Mo) juga

meningkatkan ketahanan terhadap korosi lubang. SS 316L digunakan sebagai sheel

clanpIal pada pembangkit uap pada reaktor daya 3,4,5).

Ketahanan korosi yang ada pada stainless ~steeldikarenakan sifat mereka yang

mampu membentuk lapisan pasif pada permukaan logam, dimana lapisan ini

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

logam pasif ini dapat mengalami korosi hila berkontak dengan media yang mengandung

ion-ion agresif seperti ion Khlorida 3,6).Ion Khlorida dapat masuk ke sistem pendingin

sekunder melalui rembesan air laut pada dinding kondensor.

Selama ini banyak reaktor yang mengalami korosi terutama pada sistem

perpipaan clan tube pembangkit uap yang dapat menurunnya keandalan clan

meningkatnya paparan radiasi yang diterima karyawan baik saat reaktor beroperasi

maupun inspeksi clan perawatan instalasi. Disamping itu korosi juga menyebabkan

kerugian secara ekonomi karena terhentinya suplay listrik clan ditambah lagi

perawatannya yang cukup tinggi.

biaya
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TINJAUAN PUSTAKA

Logam murni mempunyai kekuatan mekanik yang rendall, sehingga jarang

digunakan sebagai material stroktur. 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 clanketahanan korosi.

Stainless Steel 316L

Stainless steel 316 L ini termasuk ke dalam stainless steel austenistik yang

bersifat magnetik serta mempunyai struktur kubus pusat muka (Face Centre Cubic)

dengan komposisinya sebagai berikut 6):

rendah. Penambahan elemen-elemen lain seperti Mo clan Ni dalam jumlah yang cukup,

dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosipitting.
\

Stainless Steel 347

SS 347 ini juga termasuk dalam jenis austenitik dengan struktur kubus pusat

muka yang bersifat magnetik. SS 347 digunakan sebagai tube support pada pembangkit

uap. SS 347 cukup tahan terhadap korosi lubang terutama dalam larutan FeCh.

Komposisi SS 347 adalah sebagai berikut 6) ;

Cr
Ni
C (max)
Mn (max)

17-19%
9-13%

0.08 %
2.0%

P (max)
S (max)
Si (max)
Elemen lain

0.045 %
0.03 %

1.0%
Nb+Ta=IOXC

(min)

Korosi Lubang dalam lingkll1lgan Kltlorida

Logam-Iogam pasif seperti stainless steel secara ekonomis sangatlah renting,

karena keman'\puan membentuk lapisan pasif pada permukaan logam yang

memperlihatkan sifat proteksi yang baik dalam lingkungan yang korosif. Tetapi hila
231

Cr 16-18% P (max) 0.045 %
Ni 10-14% S (max) 0.03 %

C (max) 0.03 % Si (max) 1.0%

Mn (max) 2.0% Elemen lain 2-3 % Mo

Dari komposisi diatas terlinat bahwa SS 316 L ini kandungan C-nya sangat
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logam pasif itu berkontak dengan media yang mengandung ion-ion agresif misalnya

Khlor maka korosi dapat terjadi. Korosi akan menimbulkan lubang-Iubang kecil pada

permukaan logam. Hal ini disebabkan karena hancurnya lapisan pasif yang melindungi

material sehingga bagian permukaan logam ini menjadi terbuka ke lingkungan. Bagian

yang terbuka ini menjadi sangat aktif clan bertindak sebagai anoda, sedangkan bagian

lain dari material (yang masih ada lapisan oksida pelindung) bertindak sebagai katoda.

Lubang kecil yang terjadi itu bisa menembus ke bagian dalam dari material. Di dalam

atau sekitar lubang, pH larutan menjadi rendah clan ion Khlorida akan terakumulasi

dengan konsentrasi jauh lebih besar dibanding bagian lain dad material. Korosi lubang

ini bisa mengakibatkan kerusakan yang serius pada material, yang prosesnya dapat

dibagi atas tiga tahap, seperti gambar berikut :

Metal Pasif Solution
film

~

Solution Metal Pasif Solution
film

kX-

~ X-

MX
nucleus ~

~~~

(1) (2) (3)

Gambar 1 : Tahap-tahap proses terjadinya korosi pitting

]. Waktu inkubasi (Incubation Period)

Tahap ini adalah waktu yang dibutuhkan sampai saat mulai hancurnya lapisan

pasif Oalam media yang mengandung ion Khlorida, hancurnya lapisan film

secara lokal dimulai dengan proses teradsorbsinya CI- pada permukaan logam

pasif

2. Timbulnya lubang (pit initiation)

Tahap ini dimulai saat timbulnya lubang pertama setelah waktu inkubasi. Ion

CI- yang teradsorbsi pada permukaan logam akan bereaksi dengan ion logam

pada Iapisan film kemudian terlarut dalam media.
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3. Pengembangan lubang (pit propagation period)

Lubang yang terjadi akan terns berlangsung yang mulanya menghancurkan

lapisan pasif yang melindungi permukaan logam clan terns berkembang lebih

cepat pada logam dasar yang merupakan efek komposisi metalurgi yang tidak

homogen, misal . korosi lubang cenderung meningkat pada bagian permukaan

logam yang sudah tidak dilindungioleh lapisan film.

Corrosion Measurement System] 00 (CMS ] 00)

CMS 100 merupakan suatu program untuk mempelajari peristiwa-peristiwa

korosi. Teknik standar CMS 100 memakai konvensi standar tcntang arus, dill1ana ants

positif adalah anodik yang dihasilkan dari proses oksidasi logam yang diuji.
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Gambar 2 :Kurva basil eksperimen dcngan CMSI00

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

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

terukur saat "sweeping' potensial dari logam 7,8)

Analisa Data dengan CMS] 00

Data kurva basil eksperimen dapat langsung dianalisa dengan CMS100. Harga

Ieorr (arus korosi) tidak bisa langsung didapat dari eksperimen tapi dihitung

berdasarkan kurva arus versus potensial. Model yang digunakan dengan asumsi bahwa
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keeepatan proses anodik maupun katodik dikontrol seeara kinetik dari reaksi

perpindahan elektron pada permukaan logam 7,8),

Pada CMS 100 harga arus korosi bisa didapat dengan melakukan Analisa Tafel

pada kurva hasil eksperimen, Analisa Tafel dilakukan dengan mengekstrapolasi bagian

linier dari suatu plot log arus versus potensial pada pertemuan arus anodik clan katodik

terkeeil (Eco,.,.). Bentuk kurva setelah dilakukan Analisa Tafel adalah sebagai berikut :

,jJ"r~~"""'" '" "'~""'\~~~""'~ 7
'" ,"'-

~,"i""""~""";< ...
_.u,v, «<. "-':10<

!Iii (:,81~;"J~: (w'n~':I \,h'
'I /~.." " ,

-"< /'~*~':;';i;%I'~
(! 1 4-.,,»~~" ,;'{ ". *~h~~'{'k~~r

' j , ~~>~~~~\ " '" ':

t k t f:}~w;:>.j:;~!;;(j"""./'

,

t

,

~

\
'

,

"V")(~';, (:):iOW'it' /','" ,~
Co, I "y""

~~1 / ,:

::~~ I~"L'.
Oit\i:Wh ;)(:(~:~?I i\i;j()!'iI, 1),M~ I~,{n ~):,t

'~f:;;&;h;lf~ ~~wn<!'!}

Gambar 3 : Kurva basil eksperimen dengan CMSIOO setelah Analisa Tafel

Densitas arus korosi yang terukur dari pertemuan Barisekstrapolasi (Icorr) dapat

dikonversikan untuk mendapatkan Carr rate (laju korosi) dengan hubungan sebagai

berikut :

R mpy = 0,13 I carr e/p

Ket:

Rmpy , Laju korosi (mils/year)

Icorr Densitas arus korosi (J.lA/cm2)

p

Berat equivalen material

Densitas material gr/em3

E

234



Prosiding Seminar Nasional ke-9 Teknologi don Keselamatan PLTN Serta Fasilitas Nllklir
Jakarta, 20 Agustus 2003 ISSN: 0854 -2910

TAT A KERJA

Bahan Dan Persiapan Spesimen Uji

Bahan SS 316L daD SS 347 yang digunakan dalam pereobaan ini berdiameter

1.5 em clantebal 0.6 em. Benda yang akan diuji terlebih dolo dimounting menggunakan

resin epoksi sehingga bagian yang akan berkontak dengan tarutao uji saja yang

dibiarkan terbuka. Pada saat mounting dipasang kabel sebagai hubungan arus.

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

grit 1000 daDdipoles menggunakan pasta diamon METADIll ukuran 1/4 mikron untuk

mendapatkan permukaan yang homogen clan mengkilap. Larutan uji yang digunakan

yaitu NaCI dengan konsentrasi 1%, 3% clan 5%. untuk pengujian korosi lubang clan

tarutao H2SO4 konsentrasi 25 clan 50% untuk pengujian korosi il1lergral1ltlar.

Carll Kerja

Pengujian untuk korosi lubang dilakukan dengan 2 (dua) eara yaitu pemasifan

dan tanpa pemasifan. Pemasifan dilalrnkan dalam larutan H2SO4 50% selama 30 menit

setelah itu barn dilakukan pengujian korosi dalam lanltan NaCI 1%, 3% clan 5%

Sedangkan pengujian tanpa pemasifan, langsung dalam larutann uji. Data selama

pengujian akan disimpan kemudian data ini akan diolah dengan "Tafel A!1alysis"untuk

mendapatkan arus korosi clan laju korosi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabell. Barga I carr d:m Corr!"f!tedari SS316L daD SS347 dengan pemasifan.

SS 347

SS 316L

235

1 2,360xIO-08 0,010

3 I. OOOx10-07 0.042

5 3,683xI0-08 0,016

1 5, 117xI0-09 0,002
3 3.29IxI0-08 0.014

5 I,OOOxl0-08 0,004
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Oari data diatas dapat dilihat bahwa harga laju korosi tertinggi terdapat pactauji

dengan menggunakan NaCl 3%, dengan nilai masing-masing 0,042 ropy untuk SS

316L clan0,014 ropy untuk SS 347.

Tabcl2. Harga I carr daD Carr rate dari SS 316L daD SS347 tanpa pemasifan

~':Jj~m_.j~t!i;

SS 347

1

3

5

1

3

5

2,080xlO-08
3.126xl 0-08

2,435xl0-08

1,543xl0-09
3.053xl0-08

8,048xl0-09

0,009
0.013

0,010

0,001
0.013

0,003

SS 316L

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga laju korosi tertinggi terdapat pacta uji

dengan menggunakan NaCI 3%, dengan nilai masing-masing 0,013 ropy untuk SS 316L

clan 0,013 ropy untuk SS 347. Pacta tabel 3, dapat dilihat pengaruh berbagai konsentrasi

NaCI terhadap kecepatan korosi clanarus korosi pactamaterial SS 316L clanSS 347 dengan.
pemasifan clantanpa pemasifan.

Tabel3. Pengaruh NaCI tel"hadap Carr Rate daD I carr pada SS 316 L dan SS 347

......

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa harga arus korosi daDlaju korosi tertinggi

SS 347

terdapat pacta eksperimen yang menggunakan larutan uji NaCI 3%, kemudian 5% clan

terakhir 1%. Hal ini disebabkan karena pacta konsentrasi 3%, ion khlorida secara

optimum mempengaruhi terjadinya korosi. Kehadiran ion Khlorida disini menghalangi

pembentukan lapisan oksida clan akibatnya mengurangi oksigen pacta permukaan

material yang terbuka, sehingga Japisan pasif yang hampir terbentuk dapat diserang
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dengan mudah clan ini menyebabkan terjadinya korosi pitting. Pada konsentrasi NaCl

5% (> 3%) akan menyebabkan penurunan kelarutan oksigen, sehingga laju korosi

menjadi berkurang.(I) Sedangkan untuk konsentrasi NaCl 1% belum ada pengaruhnya

terhadap oksigen pada permukaan logam, sehingga tidak mempengaruhi pembentukan

lapisan oksida akibatnya laju korosi akan rendah.

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa laju korosi untuk material yang dipasifkan

lebih tinggi dan material yang tidak dipasifkan. lni mungkin disebabkan pemasifan

yang dilakukan belum membentuk lapisan oksida secara sempurna atau belum terbentuk

secara merata sehingga tidak dapat melindungi material dibawahnya secara keseluruhan.

Akibatnya ada bagian-bagian tertentu pada permukaan material yang tidak terlindungi

clan tempat ini akan menjadi tempat utama penyerangan ion khlorida, selanjutnya akan

terbentuk lubang kecil pada tempat tersebut , ion khlorida akan lebih agresif disana

sehingga laju korosi akan meningkat. Sedangkan pada material yang tidak dipasifkan,

ion khlorida akan menyerang secara merata pada seluruh permukaan clantidak langsung

terfokus pada satu daerah saja. lni menyebabkan pembentukan lubang tidak cepat

terjadi, sehingga laju korosipun tidak terlalu tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN
Dan data basil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

0 Ion Khlorida merupakan ion agresif yang dapat menimbulkan korosi pada material

SS316L clan SS347 yang digunakan sebagai material struktur komponen

pembangkit uap.

0 Konsentrasi NaCI 3%menyebabkan laju korosi paling tinggi lebih tinggi

dibandingkan dengan konsentrasi 5% sedangkan laju korosi paling kecil dalam

larutan NaCll%.

0 Arus korosi berbanding lurus dengan laju korosi, dimana makin tinggi laju korosi

maka arus yang terukur juga akan tinggi. Hasil pemasifan dengan H2SO4 50%

selama 30 menit belum mendapatkan basil yang optimal. Oari data terlihat bahwa

laju korosi SS 316 L dalam NaCl 3 % dengan pemasifan adalah 0,042 mpy daD

tanpa pemasifan sebesar 0,013 mpy.
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SARAN

Melihat hasil yang didapatkan pada penelitianini, maka disarankan hal berikut:

0 Perlu penelitian lanjutan untuk mendapatkan kondisi yang cocok sehingga didapat

lapisan pasif yang baik yang dapat melindungimaterial sehingga dapat menghalangi

atau mengurangi laju korosi.
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DISKUSI:

PERTANYAAN : (Pudji Untoro -P2SRM BATAN)

. Mengapa kosentrasi 3% memberikanpengaruh terbesar terhadap laju korosi?

JA WABAN ..Febrianto

. Kosentrasi 3% NaCI akan menghalangi pembentukan lapisan oksida dan akan

mengurangi kosentrasi oksigen pada permukaan material sebagi lapisan pasif

yang hampir tebentuk dapat terserang dengtm mudah sehingga terbentuknya

korosi pittilig.
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