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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Literatur

Salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada suatu struktur yaitu terjadinya

korosi retak tegang (SCC) pada bahan. Korosi retak tegang merupakan kerusakan

yang paling berbahaya., karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Biasanya

kegagalan disebabkan deformasi lastis yang berlebihan karena bahan akan menjadi

getas. Pada dasranya prestrain adalah proses deformasi dingin yang menimbulkan

dislokasi struktur bahan yang mempengaruhi perilaku perpatahan liat bahan tersebut,

[Sivasprasad].

Tercatat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian menyangkut korosi

retak tegang, diantaranya ; Badaruddin [2005], korosi intergraular terjadi pada baja

karbon rendah dalam lingkungan air laut, terjadi pada pembebanan 70% diatas

tegangan luluh bahan. James D. fritz, dkk, [2000] melakukan penelitian terhadap baja

paduan 6% Mo (UNS NO8367), pada lingkungan air laut pada temperatur yang

berbeda dengan spesimen uji U-bend. Dimana hasil pengujian yang didapat

menunjukkan bahwa pada temperatur diatas 1200 C, SCC terjadi hanya bergantung

dari kandungan khloridanya.  Kritzel, [2001] melakukan penelitian pada stainless

steel fasa austenit. Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa ketahanan

material terhadap korosi retak tegang yang terjadi sangat signifikan tehadap beban

yang diberikan,  dimana waktu proses pencelupan pada larutan  42% MgCl pada

temperatur 145 °C, dapat memperpanjang umur korosi retak tegang dari 33 jam
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menjadi 1000 jam pada pembebanan 7% dari tegangan luluh bahan, sedangkan beban

90% peningkatan yang terjadi tidaklah signifikan.

Pada tahun 1998, Zhang, dkk melakukan penelitian tentang pengaruh ion

borate terhadap korosi retak tegang pada material stainless steel 304 (UNS30400)

yang disensitisasi pada sodium borate (Na2B4O7) cair, pada temperatur 950 C yang

diamati pada percobaan Slow strain Rate testing (SSRT) dengan, menggunakan

sistem observasi dinamik. Pengaruh inhibitor dari ion borite (B4O72-) pada pemicu

retak dihasilkan dari efek penahanan, pada saat pengasaman lokal membentuk

lapisan pelindung. Konsentrasi (B4O72-)  yang tersedia tidak menunjukkan pengaruh

inhibitor pada kecepatan retak (CF). inon Hidroksil (OH-) juga memicu retak dengan

mengikiuti distribusi probabilitas eksponen dan kecepatan retak diikiuti distribusi

probabilitass Weibull.

Yunovic, dkk [1998] melakukan penelitian tentang pengaruh pengerjaan dingin

korosi retak tegang pada baja karbon API X52 dalam lingkungan bicarbonate cair,

dengan membandingkan spesimen tanpa takik yang di cold working. Hasil

menunjukkan bahwa pegerjaan dingin dapat merusak ketahanan baja karbon terhadap

korosi retak tegang pada lingkungan cair hingga sampai kegagalan minimum pada

20% dari regangan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Qiao, dkk, [1998] pada

pipa baja, hasilnya menunjukkan bahwaperubahan yang terjadi pada pipa baja dalam

larutan SCC NS-4. Korosi retak tegang yang terjadi akibat atom-atom yang berdifusi

kedalam baja pada ujung takik. Larutan NS-4 pada pH rendah dapat meningkatkan

konsentrasi hidrogen pada ujung retak sehingga hidrogen akan terakumulasi pada

daerah ujung retak.

2.2. Korosi Tegangan Baja Tahan Karat (Stainless Steel )

2.1.1. Korosi
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Sifat bahan logam, selain emas, platinum dan logam mulia lainnya, dengan

unsur-unsur dalam termodinamika dalam keadaan relatif tidak stabil, ketika kondisi

lingkungan yang tertentu, bahan dapat membuat reaksi spontan untuk membentuk

senyawa yang lebih stabil, dan fenomena ini dikenal sebagai korosi. Namun, korosi

logam dengan mekanisme reaksi sesuai dapat dibagi menjadi dua jenis; reaksi kimia

dan elektrokimia. Korosi kimia juga dikenal sebagai perubahan langsung dari hasil

reaksi kimia dengan media lingkungan, seperti oksidasi suhu tinggi, reaksi

pengurangan atom logam pada permukaan dan media oksidasi (reaksi oksidasi-

reduksi) langsung membentuk oksida, tidak ada arus yang dihasilkan oleh proses

reaksi. Selama reaksi elektrokimia [Fontana], anoda kehilangan elektron untuk

membentuk kation dalam larutan elektrolit, atau senyawa logam dengan mengikat

anion, dan kehilangan elektron bergerak melalui jalur anion dari elektrolit ke katoda;

yang umum dikenal sebagai anoda untuk reaksi oksidasi (reaksi oksidasi), katoda

untuk reaksi reduksi (reaksi reduksi).

Mekanisme utama korosi bahan logam dengan faktor-faktor lain, seperti

tegangan mekanik eksternal, bahan, tegangan sisa dan lingkungan pemicu akan

mempercepat laju korosi menuju tingkat keparahan. Korosi tersebut termasuk:

korosi tegangan, korosi kelelahan dan penggetasan hidrogen (hygrogen

embrittlemnet).

Karakteristik retak yang serius dari lingkungan yang korosif adalah termasuk

jenis korosi retak tegang (environmental induced crack). Fenomena dari nukleasi

retak hingga perambatannya, dan tegangan yang lebih kecil dari kekuatan luluh

material (tegangan desain), pada akhirnya menyebabkan kerusakan yang cukup

parah. Fenomena ini seringkali ditemukan penyebab kerusakan, dan akhirnya

kehancuran bahan konstruksi. Kondisi yang diperlukan untuk terjadinya fenomena

ini:
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1. Bahan dan lingkungan

2. Tegangan yang dibutuhkan

Gambar 2.1. Korosi retak tegang terhada potensial elektrokimia (daerah yang
diarsir).

1. Bahan dan lingkungan

Logam dan paduan tertentu dalam lingkungan tertentu memiliki kerentanan

terhadap korosi retak tegang, yaitu; komposisi bahan untuk lingkungan korosif harus

memiliki kepekaan setara dan afinitas. Seperti ion klorin memiliki banyak afinitas

untuk stainless steel, mudah membuat logam terhidrolisis, sehingga meningkatkan

laju korosi [Phull, dkk]. Fenomena korosi retak tegang sering terjadi pada perilaku

bahan dengan kondisi pasif. Gambar 2.1 menunjukan kurva polarisasi untuk daerah

pasivasi khusus, umumnya potensial korosi retak tegang sering terjadi pada wilayah

yang aktif (aktivasi)− wilayah ketidakstabilan pasif, lapisan pasif rentan terhadap

pitting atau non-kontinyu (untuk film pasif), dan menyebabkan titik awal celah.

2. Tegangan yang dibutuhkan

Deformasi plastis dapat menjadi sumber tegangan sisa (residual stress)

setelah pengolahan [Muraleedharn, dkk]. Besar nilai faktor intensitas tegangan

(KISCC) bahan dapat menjadi indikator untuk panjang retak yang terbentuk dalam
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serangan korosi tegangan. Namun, nilai kritis KISCC diperlukan untuk toleransi dari

panjang retak setelah terjadinya korosi retak tegang.

Gambar 2.2. Diagram pertumbuhan retak dan tingkat faktor intensitas tegangan

Gambar 2.2 menunjukan hubungan antara tingkat faktor intensitas tegangan

dan perpanjangan retak, retak tidak dapat dihasilkan ketika faktor intensitas tegangan

masih di bawah nilai KISCC. Namun ketika faktor intensitas tegangan mencapai nilai

KISCC, retak akan dihasilkan (tahap 1). Tahap ini disebut periode inkubasi dimana

retak dalam kondisi waktu terpanjang untuk menekan kegagalan korosi yang

terhitung 90% dari total waktu untuk kegagalan. Tapi ketika permukaan memiliki

cacat atau terjadi kavitasi, efek konsentrasi tegangan dengan mudah dapat menjadi

titik awal retak. Dengan meningkatkan faktor intensitas tegangan, kemiringan laju

perambatan retak menjadi datar menuju ke tingkat pertumbuhan retak stabil (tahap

2). Pada titik ini, tingkat pertumbuhan tidak ada hubungannya dengan KI, tetapi

dengan kontrol faktor lingkungan seperti suhu, akan mempengaruhi pH larutan atau

proses elektrokimia dari ujung retak [Russell]. Yang terakhir (tahap 3), karena waktu

yang lama untuk memperluas celah, menimbulkan pengurangan ukuran penampang
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material, jika faktor intensitas tegangan telah mencapai nilai ketangguhan material

(KIC), maka material akan patah seketika.

2.1.2. Penyebab dan mekanisme retak

Pertumbuhan retak pada bahan logam dalam lingkungan berbeda cenderung

menghasilkan korosi retak tegang. Beberapa teori mekanisme kegagalan pada logam

dan paduanya dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena korosi retak tegang,

yaitu:

1. Pengendapan pada batas butir

Orientasi batas butir pada logam sebagai hasil dari perlakuan panas cenderung

memiliki energi aktivasi yang berbeda dari matriksnya, akan menimbulkan cacat

berupa presipitasi (pengendapan). Sehingga pada daerah tersebut mudah terjadi

nukleasi untuk mengurangi energi batas butir. Sensitisasi adalah fenomena yang

sering terjadi pada bajatahan karat tipe austenit, seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 2.3, pengendapan karbida krom di batas butir, yang mengakibatkan

kurangnya kromium endapan di dalam matriks, yang akhirnya menimbulkan krom

deplesi untuk melindungi logam induk dari serangan korosi. Jika permukaan

terbentuk cacat atau lobang, elemen korosif akan masuk dalam logam, batas butir

akan menjadi media untuk proses jalanya korosi, sehingga korosi intergranular akan

terjadi. Dalam hal ini, korosi intergranular dapat terjadi tanpa tegangan, tetapi jika

tegangan tarik menambahkan peranan untuk membuat ujung retak, efek konsentrasi

tegangan akan terbentuk lebih jelas dan dengan demikian mempercepat proses

korosi.
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Gambar 2.3. Skema diagram dari fenomena baja stainless sensitisasi [Russell].

2. Kerusakan lapisan pasif [Pugh]

Teori kegagalan bahan dapat diterapkan untuk sebagian besar rusaknya lapisan

pasif untuk menjelaskan korosi retak tegang transgranular, secara skematik

ditunjukan pada Gambar 2.3. Lapian film pasif permukaan pada bahan mengalami

degradasi karena lapisan pasif teroksidasi, kontak terputus dari internal bahan dengan

lingkungan eksternal, tetapi ketika tegangan diterapkan untuk mencapai deformasi

plastis, memungkinkan kerusakan lapisan pasivasi pada permukaan material, yang

mengarah kontak logam ke elemen korosif di lingkungan, mendorong terjadinya

pelepasan ion-ion anodik. Dengan demikian lapisan pasif menghasilkan oksida

internal logam, jika tegangan dapat membuat kerusakan lapisan pasif, sehingga

terjadi pelepasan ion-ion anodik logam. Jika proses ini terus terjadi dan tidak dapat

dihentikan atau terganggu, maka dapat membuat retak sampai ke logam bagian

dalam.
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Gambar 2.4. Langkah-langkah lapisan pasif pecah [Pugh].

3. Korosi lobang

Silcock dan Swann [1979] menemukan mode ini dari permukaan patahan

korosi yang timbul dari goresan dan morfologi patah ulet. Goresan mudah untuk

membentuk bidang slip pada regangan tinggi dimana tegangan tarik berperan,

sehingga kombinasi dislokasi slip kemudian memperluas membuat lobang-lobang

yang dalam menuju perpatahan, ditunjukkan pada Gambar 2.4. Scully [1969,1967]

melakukan pengujian menggunakan 304 stainless steel dalam larutan korosif

H2SO4+NaCl pada suhu kamar dan larutan magnesium klorida mendidih, ditemukan

pada spesimen dari H2SO4+larutan NaCl terjadi fenomena korosi goresan. Tetapi

spesimen dalam magnesium klorida mendidih tidak ditemukan. Sehingga Scully

percaya bahwa faktor lingkungan dapat membuat korosi goresan, tetapi fenomena ini

bukan menyebabkan korosi retak untuk menekankan kondisi yang diperlukan.
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Gambar 2.5. Diagram korosi goresan pecah (a) korosi goresan, (b) korosi
celah[Russell].

4. Adsorpsi hidrogen

Karena ukuran kecil dari atom hidrogen dapat bergerak bebas antara kisi dan

vitalitas kimia yang kuat. Hidrogen dapat teradsorpsi di permukaan menyebabkan

energi permukaan menurun. Griffith mengusulkan model formula kerusakan:

f

(1)

Ketika energi permukaan menurun akan mengurangi logam terhadap

teganan f). Uhlig [1959] menyatakan bahwa di bawah tegangan tekan,

ion tertentu di lingkungan mudah diserap pada ujung retak atau crack, sehingga

obligasi menurun, dan dengan demikian tegangan patah getas rendah terjadi, seperti

yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. Selain itu, cacat logam murni akibat tegangan
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internal, kecepatan atom menjadi penggerak yang cepat dalam cacat material,

fenomena adsorpsi, stress corrosion cracking cenderung terjadi pada logam murni.

Gambar 2.6. Skema diagram dari teori adsorpsi [Pugh].

2.1.3. Tegangan tekan korosi retak tegang

Keyakinan umum bahwa bahan untuk stress korosi retak tegang, harus tunduk

pada tegangan tarik. Tetapi pada tahun 1944, Pecahnya pressure vessel dari baja

karena tegangan tekan yang menghasilkan korosi retak tegang [Yang, dkk]. Takano

dan Takaku [1981] menemukan bahwa retakan korosi tegangan baja stainless terjadi

pada daerah zona tegangan sisa tekan. Pada tahun 1984,Chu,dkk menemukan bahwa

tegangan tekan permukaan spesimen baja stainless steel tipe austenit setelah

pengolahan, menghasilkan banyak celah pada permukaan spesimen dalam larutan

magnesium klorida mendidih selama 110 jam. Tapi dibandingkan dengan tegangan

tarik pada spesimen, pecahnya untuk waktu yang lama dan panjang retak yang lebih

pendek. Selain itu, banyak sarjana juga bereksperimen dengan berbagai bahan seperti
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paduan aluminium dalam larutan 3,5%NaCl, kuningan dalam larutan amonia berair

dan dalam baja karbon nitrat dalam larutan air dapat ditemukan bahwa tegangan

tekan menyebabkan fenomena korosi tegangan [Yang, dkk]. Literatur menunjukkan

bahwa tegangan tekan benar-benar dapat membuat nukleasi korosi retak tegang,

tetapi periode inkubasi celah yang panjang karena efek dari tegangan tekan

membatasi kemampuan pertumbuhan retak.

2.1.4. Karakteristik korosi retak tegang

Karakteristik korosi retak tegang dapat dianalisis dan identifikasi secara

kualitatif melaui uji makroskopik, mikroskopik:

1. Pengamatan makroskopik

Sebagaimana disebutkan di atas, bahan dan kondisi lingkungan mempunyai

peranan yang besar terhadap korosi retak tegang. Tabel 2.1 menampilkan beberapa

jenis logam dan paduanyan serta kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap

pembentukan korosi retak tegang.

Tabel 2.1 Kerentanan bahan logam terhadpa lingkungannya sebagai pemicu korosi
retak tegang [Fontana].

Bahan Lingkungan yang sesuai

Fe-Cr baja tahan
karat

NaOH、NH3、H2S、H2SO4、NH4Cl、MgCl2

Besi krom-nikel baja
tahan karat

NaOH、KOH、NaF、NaBr、MgCl2、LiCl

baja karbon HNO3+H2SO4、CaCl2、MgCl2、H2SO4、H3PO4、H2

aluminium NaCl、KCl、MgCl2

paduan
tembaga paduan

NH3、HNO3、HCl、HgCl2
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Gambar 2.7. Pola khas retak dan transgranular [Hedstrom].

Gambar 2.8. Karakteristik perpatahan getas− liat [Remy dan Pineau,].

2. Pengamatan mikroskopis

Karakteristik dendritik yang tersebar dari fraktur korosi retak tegang sering

diamati menggunakan mikroskop optik, ditunjukkan pada Gambar 2.7. Kegagalan

jenis kristal campuran menghasilkan retak kearah vertikal yang tegak lurus dengan

tegangn. Selain itu, dari pengamatan mikroskopis permukaan fraktur, yang

ditunjukkan pada Gambar 2.8 dapat ditemukan dalam perpatahan transgranular yang

menunjukkan morfologi patah pembelahan bahan, penampilan kegagalan

intergranular bentuk butiran dapat diamati secara penuh, seperti yang ditunjukkan

pada Gambar 2.9.
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Gambar 2.9. Korosi retak interganular[Remy dan Pineau,].


