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ABSTRAK
PENGUKURAN LAJU KOROSI MATERIAL PEMBANGKIT UAP INCONEL 690 PADA SUHU DAN
TEKANAN TINGGI DENGAN CMSI 00. Telah dilakukan pengukuran laju korosi Inconel 690 pada suhu dan
tekanan tinggi. Dengan menggunakan Autoclave, kondisi tekanan dan .suhu tinggi tersebut dapat
disimulasikan. Untuk mensimulasikan kondisi lingkungan sekunder pembangkit uap, digunakanlah larutan
NaCI 0.1 ppm, yang merupakan batas maksimum ion klorida masih diijinkan terlarut dalam pendingin
tersebut. Temperatur operasi pada eksperimen ini dilakukan dengan memvariasikan suhu operasi Autoclave,
mulai dari dari 150 °C sampai 230 °C dengan kenaikan setiap 10°C. Sedangkan tekanan eksperimen adalah
tekanan yang terjadi didalam Autoclave akibat pemanasan air di dalamnya. Data eksperimen diukur oleh
CMS100, stIGma 6 jam operasi. Dari hasil analisis Tafel dapat diketahui bahwa laju korosi Inconel 690
secara tinier meningkat dari 6,548 x 10-5 mpy sampai dengan 4,331 x 10-4 mpy. Dari hasil ini dapat
disimpu/kan bahwa Incone/ 690 memang mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap korosi, sehingga
banyak dipakai da/am pembuatan tabung-tabung pembangkit uappada reaktor maju.
..

ABSTRACT
THE CORROSION RATE MEASUREMENT OF INCONEL 690 ON HIGH TEMPERATURE AND
PRESSURE BY USING CMS100. 71Iecorrosion rate measurement ofInconel 690 on high temperature and
pressure had been done. By using an Autoclave, pressure and temperature can be simulated. 1ne
environment of this experiment is 0.1 ppm of chloride solution, which permit to dissolved in secondary
cooling of steam generator. 71Iecorrosion rate measurement was done on temperature between 150 °C and
230 °C wilh step 10°C. Pressure experiment is Ihe pressure, which occurred in Autoclave. Corrosion rale is
measured by CMS100. From the Tafel analysis, corrosion rate ofInconel 690 linearity increasedfrom 6.548
x 10-5 mpy to 4,331 x 10-4 mpy. II concludes thai lnconel 690 is resist on corrosion environment, so it's
mosl using on Ihe fabrication ofsteam generator lubes on the advancedpower plant.

kegagalantabung pembangkit uap yan~ diakibatkan
oleh berbagai peristiwa korosi tersebut. I]
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Oleh sebab itu apabila kita ingin melakukan
penelitian tentang peristiwa korosi yang terjadi pada
pembangkit uap maka kita
harus
dapat
mensimulasikan kondisi operasi pada pembangkit
uap tersebut. Parameter-parameteryang hams dapat
disimulasikan antara lain adalah laju alir, tekanan
operasi, temperatur, material clan fluidanya. Apabila
parameter ini tersimulasikan maka "kita dapat
memprediksikan peristiwa korosi yang terjadi pada
pembangkit
uap
serta
dapat
melakukan
pencegahannya dengan pemilihan material yang
tepat.
Dari berbagai alasan tersebut sebenamya di
P2TKN BA TAN telah mempunyai peralatan yang
dapat mensimulasikan kondisi fisis maupun kimia
dari pembangkit uap yang disebut Primary Loop[2).
Selama ini penelitian menggunakan Primary Loop
belumlah optimal, dikarenakan pengamatan proses
korosi dilakukan dengan cara analisa unsur clan
~,-
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metode gravimetri produk korosi. Analisa unsur
dilakukan dengan AAS
(Atomic Absorption
Spectrometry) terhadap sampling fluida operasi.
Sedangkan produk
korosi
diukur
dengan
menimbang filter sampling sebelum dan sesudah
operasi. Oleh sebab itu telah direncanakan
bagaimana dapat mengamati fenomena korosi secara
langsung
(online
monitoring)
dengan
menggabungkan CMS 100 dengan instalasi tersebut.
Sebagai langkah awal, maka basil perancangan
tersebut telah diuji coba dengan menggunakan
Autoclave dan berhasil mamapu tahan pada suhu
280 DCdan tekanan 90 bar. (2]
Pada makalah ini akan dijelaskan basil
penelitian mengenai laju korosi yang terjadi pada
Inconel 690 dengan menggunakan Autoclave.
Variasi temperatur yang diberikan adalah mulai dari
150 DC sampai 230 DC, laju korosi yang terjadi
diukur dan dianalisis dengan CMSIOO. Selain untuk
mengetahui ketahanan Inconel 690 pada suhu dan
tekanan tinggi, akan dilakukan pula pengamatan
karakterisasi basil pembuatan penempatan elektroda

suhu daTiAutoclave yaitu daTi suhu 280 °C menjadi
suhu kamar (28 °C) pada gelas penampung
(erlenmeyer)
tempat
pengukuran
elektroda
CMSI00. Sedangkan kabel penghubung elektroda
bantu dan elektroda kerja juga telah mampu
mereduksi suhu daTi suhu 280 °C menjadi suhu
kamar (28 °C). Hal ini dimungkinkan karena kabel
terbuat daTibahan 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.

CMSIOO.

TEORI
Pengukuran Laju Korosi Pada Suhu Dan
Tekanan Tinggi Menggunakan CMSIOO.
Pengukuran laju korosi pacta penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan Autoclave, susunan
peralatan eksperimen seperti terlihat pactaGambar 1.
Sebenamya, CMS 100 bekerja pacta suhu dan
tekanan kamar.
Karena diinginkan
untuk
dioperasikan pacta suhu dan tekanan tinggi maka
hams dilakukan modiflkasi penempatan elektrodaelektrodanya. Modifikasi penempatan elektrodaelektroda CMS 100 telah selesai dirancang dan
dibuat dalam dua paket yaitu paket Jembatan Garam
daD paket penempatan Counter-Spesimen. Paket
Jembatan Garam mewakili elektroda acuan,
sedangkan paket penempatan Counter-Spesimen
mewakili elektroda bantu daD elektroda kerja.
Kedua paket perancangan ini telah diuji dengan
menggunakan
Autoclave,
dan
hasilnya
menunjukkan bahwa kedua rancangan tersebut telah
mampu beroperasipada suhu 280 °C clantekanan 90
bar.
Tekanan tinggi di dalam Autoclave terjadi
akibat adanya pemanasanfluida yang bervolume :t.l
liter sehingga terjadi uap. Uap yang terjadi ini akan
semakin banyak sebanding dengan kenaikan suhu
yang diberikan ke pemanas (heater) didalam
Autoclave. Karena uap kering semakin banyak dan
terkungkung di dalam ruangan sehingga akan
menimbulkan tekanan tinggi.
Adanya pipa kapiler (keterangan gambar
no.9) sepanjang dua meter telah mampu mereduksi

Sriyono,dkk

""\"f"~"

...~I ,,-""
, "...,

bot:

""""..

, "'."'_'Ou.

."",-oj;",,'-'-i'
.Okl"" ..-~

6.
No. S'
,.
"
I

"Clia"'o

.""""""""ia"',CIoIS'OO

.""k..,;"""i"'
'0 U ,
G-

Gambar I. Rangkaian eksperimen pengukuran laju

korosi
Corrosion Measurement System 100 (CMS100)
CMS 100 merupakan suatu program
komputer yang dapat digunakan untuk pengujian
korosi material. Program ini dipasang (instal/) ke
dalam hard disk dan dijalankan dengan memilih
CMS J00 pacta Windows Program Manager. CMS
100 juga dilengkapi dengan menu (Full Down
Menu) untuk menyimpan atau membuka file (save
dan open), mengedit dan lain-lain seperti yang
ditemukan dalam Microsoft Windows.
Dalam pelaksanaannya CMS
100 ini
dihubungkan dengan peralatan potensiostat sehingga
arus yang dihasilkan pacta setiap potensial yang
diberikan dapat direkam oleh komp\lter
secara
langsung.
.
Teknik standar yang terdapat pada CMS 100
ini antara lain: potensiodinamik, potensiostatik,
galvanodinamik, galvanostatik dan lain-lain. Dalam
pengujian korosi ini digunakan potensiodinamik
karena dengan ini kita dapat melakukan analisa tafel
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untuk mendapatkan data-data tentang arus korosi
(Icorr) dan laju korosi (CorrRate).
Dalam CMS 100 potensial keseimbangan
diasumsikan sebagaipotensiallogam pada saat tidak
adanya hubungan listrik ke logam disebut dengan
Open Circuit Potential (Eoc). Harga arus anodik
atau katodik pada Eoc disebut arus korosi (Icorr)'
Tata cara analisa data menggunakan CMSI00
Arus korosi (Icorr) tidak dapat ditentukan
secara langsung tetapi harganya dapat diketahui
dengan melakukan ekstrapolasi terhadap kurva log
arus versus potensial seperti terlihat pada Gambar 2.
Ekstrapolasi dilakukan dengan memilih kurva yang
mengandung potensial korosi (Ecorr)' Ecorr
didetinisikan 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 (Icorr " Ecorr)'
Dengan demikian kita dapat mengetahui harga arus
korosi.
Arus korosi yang terukur dari pertemuan
garis ekstrapolasi (lcorr) dapat digunakan untuk
menghitung laju korosi
persamaandibawah ini :

(CorrRate)

menurut

C,. = Ico,.,.KE../ dA
dengan:
C,...

Laju korosi (mili inch/year)

ICOrr= Densitas arus (flA/cm2)
Berat ekivalen material
Densitas material (g/ cm3 )
Luas spesimen
Konstanta

EM'.
d=
A=
K=
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PELAKSANAAN PENELITIAN
A. Bahan
.Epoksi
Resin & Hardener
.Ampelas
grade 200, 400, 600, 800, dan 1000
.Spesimen
uji Inconel 690
.Larutan
NaCI 1 ppm, KCI jenuh
.Silikon
adesif (LOCTITE Superflex High

Temperature)

B. Alat
.CMS
100 dan peralatan pendukungnya
.Autoclave
.Peralatan
bengkel
.Peralatan
laboratorium seperti kabel listrik,
beker gelas,gelas ukur, pipet dll

TAT A CARA KERJA
Disiapkan spesimen uji lnconel 690 dengan
luas pennukaan 1 cm2, kemudian bersihkan
pennukaannya dengan alkohol sehingga hilang
lemak-lemak yang menempel. Tempatkan spesimen
uji ke dalam Autoclave sedekat mungkin dengan
elektroda acuan, clan elektroda counter. Rangkailah
alat pengujian seperti pada Gambar 1. Hidupkan
Autoclave dengan menset suhu yang diinginkan,
setelahkeadaan stabil (pada suhu setpoint tersebut),
hidupkanlah CMSIOO 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 langkahtersebut untuk spesimen uji yang lain sesuai kondisi
yang diinginkan. Lakukanlah analisa hasilnya
dengan menggunakanAnalisa Tafel yang disediakan
oleh CMSIOO.

HASIL

DAN PEMBAHASAN

"

Data keluaran dari CMS I 00 adalah berupa
tampilan gratis hubungan antara log current dengan
potensial (V) vs E ref seperti terlihat pada Gambar
3. Data ini dapat dikatakan sebagai data mentah,
karena merupakan data pengambilan langsung yang
dilakukan oleh CMS 100 pada scan rate tertentu.
Untuk mendapatkan-arus korosi, data ini harus
diolah dengan menggunakan analisa Tafel yang
merupakan fasilitas analisa korosi yang telah
disediakan oleh CMS 100. Salah satu contoh hasil
pengolahan dengan analisa Tafel ini dapat dilihat
seperti pada Gambar4.
Gambar 2. Kurva tara mendapatkan Icorr clan Ecorr
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Garnbar3. Kurva hubunganarusdenganpotensialbasilpengukuranCMSI00 untuk sarnpel"eksp2.dta"dalarn
larutan0,1 ppm KCl padatemperatur160°C

Gambar 4. Kurva hubungan arus dengan potensial basil analisa Tafel untuk sampel"eksp6.dta" dalam.larutan 0,1
ppm KCI pada temperatur 200 °C.
berdasarkan analisa Tafel dapat dilihat pada Tabel
Dalam penelitian ini temperatur pengukuran
divariasikan dari 150 °C sampai dengan 230 °C.
Hasil pengukuran laju korosi lnconel 690
Tabell.

1.

Hasil pengukuran laju korosi lnconel 690 pactaAutoc/ave dengan CMS 100
No

Sriyono, dkk

Suhu (OC)

I Tekanan terbentuk (bar)
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Laju korosi Inconel 690 dihitung dengan
menggunakan rumus Cr=lcorr.K.Ew/d.A, dengan
menggunakan konstanta K=I,288 xlO.s untuk satuan
ropy (milliinch per year). Cara ini digunakan
dikarenakan data tampilan CorrRate pada analisa
Tafel hanya sampai pada ketelitian tiga angka
dibelakang kama sehingga untuk basil 4 angka
dibelakang kama tidak tertampilkan.
Penelitian ini dilakukan pada kondisi larutan
klorida 0, I ppm dikarenakan batas maksimum
masih diijinkan ion klorida terlarut pada pendingin
sekunder PL TN adalah 0, I ppm. Ion-ion klorida
dimungkinkan masih terdapat di pendingin sekunder
karena pendingin sekunder ini berasal daTi
pemumian air laut, yang tidak mungkin bias seratus
persen mumi daTi klorida. Ion klorida ini sangat
agresif terhadap material pembangkit uap terutama
sebagai pemicu adanya korosi lubang (pitting
corrosion).
Apabila dilihat daTi kecenderungannya, laju
korosi secara linier naik terhadap temperatur
pengukuran seperti terlihat pada Gambar 5.
Demikian juga hubungan antara tekanan eksperimen
dengan laju korosi yang terukur dapat pula
dikatakan sebagai hubungan yang linier, seperti
terlihat pada Gambar 6. Hal ini dapat terjadi karena
dengan naiknya suhu clan tekanan maka gerakangerakan elektron menjadi lebih cepat sehingga arus
korosi yang terukur oleh CMS 100 akan lebih besar
pada setiap kenaikan suhu clan tekanan. lika arus
korosi semakin besar akan mengalibatkan pula laju
korosinya semakin besar.
Inconel 690 dikenal dengan material yang
sangat tahan terh:ldap korosi. meskipun dipicu
dcngan tcgangan antara -2 mY sampai 2 mY tetapi
laju korosi yang terjadi masih sangat kecil. Oleh
schab inilah maka lnconel 690 banyak dipakai
dalam pembuatan tabung-tabung pembangkit uap
pada disain reaktor maju.
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Gambar 6. Grafik hubungan tekanan pengukuran
(Autbclave) dan laju korosi Inconel690
Dari hasil pengamatan eksperimen dapat pula
dijelaskan hal-hal yang mengakibatkan basil yang
didapatkan belum memuaskan, yaitu antara lain
pada:
"
Belum sempumanyaya fungsi jembatan garam.
Hal ini dimungkinkan karena Jembatan Garam
sebagai penghubung lingkungan di dalam
Autoclave
dengan lingkungan
elektroda
CMS 100 berbentuk pipa kapiler yang sangat
kecil, berdiameter 0,5 rom. Dengan adanya
tekanan tinggi di dalam Autoclave sehingga
mendorong adanya KCl di dalam pipa kapiler,
menetes ke erlenmeyer. Pada saat KCl telah
terdorong keluar maka terjadi kekosongan
elektrolit di dalam pipa kapiler sehingga akan
menghambat proses penghantaran arns
selanjutnya. Oleh sebab itu perancangan
Jembatan Garam ini barns dikaji ulang agar
apabila terjadi tetesan kapiler tidak mengurangi
proses penghantaran arns. Oleh sebab itu pipa
kapiler ini hams di rancang dengan volume
yang lebih besar dengan ujungnya bernpa ujung
vycor .sehingga pengamh tekanan dan udara
yang masuk ke KCl jenuh tidak/sedikit
pengaruhnya terhadap pengurangan konsentrasi

KCl.

E 40

~
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~

Dan basil Analisa Tafel CMS I 00, dapat
diketahui bahwa kecenderunga laju korosi material
Inconel 690 pada suhu clantekanan tinggi (150 °C -
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Gambar 5. Hubungan laju korosi dengan temperatur

pengukuran
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230 °C, 5 bar -50 bar) adalah naik mulai dari 6,548
x 10-5 mpy sampai dengan4,331 x 10-4 mpy. Dari
gratis yang didapatkan dapat dikatakan bahwa
hubungan kenaikan temperatur dengan laju korosi
merupakan hubungan yang linier. Laju korosi yang
kecil dari Inconel 690 ini disebabkan pada
kenyataan bahwa Inconel 690
mempunyai
ketahanan yang tinggi terhadap korosi sehingga
material ini banyak dipakai pada pembuatantabung"'-,
AI,I,
Sriyono,
dkk.
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Elin
-Pad a boiler/generator pembangkit uap T. uap
500 °C dari pengujian dilakukan pada suhu 150230 °c. Apakah dengan perubahan suhu antara
150-230 °c bi!:a memprediksi adanya laju
korosi pada boiler.
Sriyono
-Pembangkit
uap tidak bekerja pada suhu 500
"C, tetapi sekitar 270 "c (bagian sekunder)
sehingga penelitian komi diharapkan sudah
mendekati kondisi yang diinginkan, meskipun
belum J00 % seperti yang diharapkan karena
faktor yang mempengaruhi Jaju korosi pada
pembangkit uap ada/ah temperatur, tekanan,
kimiafluida don /aju alir fluida.
Sumiyanto
-Bagaimana
anda mempertahankan konsentrasi
CI- atau NaCI, selama pengujian dari 150-230
°c.
Karena sangat dimungkinkan selama
pengujian akan terjadi pemekatan.
Sriyono
-Kami
tidak tahu persis reaksf apa yang akan
terjadi, yang komi simulasikan adalah kondisi
sekunder don pembangkit uap dengan keadaan
terburuk 0, J ppm NaCI. Seperti. ha/nya di
dalam pembangkit uap apakah dengan
pemekatan atau tidak komi tidak pelajari/amati.
Pramudita Anggraita

TANYAJAWAB

-Kemungkinan
apa yang menyebabkan laju
korosi semakin besar pada suhu dan tekanan
yang lebih tinggi ?

Yunanto

Sriyono

-Bagaimana
mengukur laju korosi dengan
potensio stat pada suhu di atas 100 °C , apakah
alkoholnya tidak menguap ?

-Proses
korosi pada suhu don tekanan tinggi
pada prinsipnya adalah berupa reaksi antara
logam dengan steam. Hal ini ditentukan oleh
faktor R (Nisbah Pilling Bedworth) jika R = J

-Apakah
elektroda potensio stat diberi pemanas
dan diberi tekanan dengan hembusanangin.

Sriyono
-Memang
kesulitan pengukuran seperti ini
adalah bagaimana membuat kondisi yang
diukur sarna dengankondisi CMS 100. Tentu
saja harus dilakukanpengamatanlebih lanjut
tentang hal ini sehingga laju korosi tidak
terganggu oleh adanya aliran fluida yang
didorongoleh tekanantinggi.
-Autoclave adalahsatuliter air yang dipanaskan
terus menerus dengan dikungkung sehingga
akanmembentuktekananyang tinggi tersebut.

Sriyono,dkk

maka akan me/apisi permukaan logam sehingga
justru akan sebagai pelindung, tetapi karena di
dalam Autoc/ave be/urn sempat terjadi /apisan
oksida maka laju korosi semakin tinggi pada
suhu yang semakin tinggi pula.
-Kemudian

pengaruh tekanan ada/ah karena

kandunganoksigen yang semakin berkurang
sehingga seharusnya/aju korosi pada suhu
yang semakin tinggi cenderung turun, tetapi di
dalam Autoclave tidak terjadi karena pengambilan data hanya 6 jam soja sehingga tidak
menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
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