
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan baja karbon rendah banyak digunakan, karena harganya relatif

murah dibandingkan dengan baja paduan. Namun seiring luasnya penggunaan baja

karbon rendah, diperlukan peningkatan sifat mekaniknya terutama dari segi

kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Baja karbon rendah adalah salah satu

jenis baja karbon, di mana prosentase unsur karbonnya di bawah 0,25%,

sedangkan unsur pembentuk lainnya seperti Mn tidak lebih dari 0,8%, Si tidak

lebih dari 0,5%, demikian pula unsur Cu tidak lebih dari 0,6%. Pada baja karbon

rendah mempunyai kandungan karbon % C < 0,3 %. Sifat kekerasannya relatif

rendah, lunak dan keuletannya tinggi.

Penggunaan baja karbon rendah selama aplikasinya selalu berinteraksi

dengan lingkungan terutama pada temperatur tinggi contohnya pada pipa uap

panas  seiring dengan lama penggunaannya baja karbon rendah akan mengalami

degradasi.

Melihat kerugian yang mungkin terjadi, maka perlu dilakukan surface

treatment untuk melindungi baja dari serangan korosi dengan cara hot dipping

aluminizing coating. Definisi hot dipping aluminizing coating sendiri yaitu proses

pelapisan logam dengan aluminium dengan baja sebagai subtrat, yaitu dengan

mencelupkan baja ke bak dalam aluminium cair. Aluminium coating pada subtrat



baja dapat membentuk lapisan Al2O3 pada permukaan baja sehingga baja dapat

dilindungi dari serangan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis akan meneliti mengenai

OKSIDASI BAJA KARBON RENDAH AISI 1020 PADA TEMPERATUR 700

0C YANG DILAPISI ALUMINIUM DENGAN METODE CELUP PANAS

(HOT DIPPING).

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah

a. Meningkatkan ketahanan oksidasi baja AISI 1020 pada temperatur 700 oC.

b. Menentukan laju kinetika (kp) baja yang dilapisi Aluminium dari penambahan

berat setelah dioksidasi.

c. Mengetahui pembentukan intermetalik fasa (Fe-Al) selama proses oksidasi.

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas agar proses yang

dilakukan bisa berjalan dengan sesuai maka peneliti membatasi masalah

penelitiannya sebagai berikut:

a. Mencairkan aluminium pada temperatur 700 oC.

b. Subtrate  baja yang akan diuji adalah baja AISI 1020 dengan dimensi

panjang 2cm, lebar 1 cm, dan tebal 0,2 cm

c. Waktu proses hot dipping adalah 16 detik.

d. Korosi oksidasi dilakukan pada temperatur 700 oC dengan variasi waktu

oksidasi adalah 1 jam, 4 jam, 9 jam, 16 jam, dan 49 jam.

e. Pengujian foto mikro dilakukan untuk mengetahui intermetalik fasa.



1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi lima Bab. Adapun sistematika

penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian tugas akhir, tujuan penelitian

tugas akhir, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan teori

untuk mendukung penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode tentang langkah-langkah, Alat dan bahan yang

dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISA

Pada bab ini menguraikan hasil dan membahas yang diperoleh dari penelitian yang

telah dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menyimpulkan dari hasil dan pembahasan sekaligus memberikan

saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan literatur-literatur atau referensi yang diperoleh penulis untuk

mendukung penyusunan laporan ini.

LAMPIRAN

Berisikan beberapa hal yang mendukung penelitian.


