
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Baja

Baja merupakan paduan yang terdiri dari unsur utama besi (Fe) dan karbon

(C), serta unsur-unsur lain, seperti : Mn, Si, Ni, Cr, V dan lain sebagainya yang

tersusun dalam prosentase yang sangat kecil. Dan unsur-unsur tersebut akan

berpengaruh terhadap mutu dari baja tersebut.

Menurut komposisi kimianya baja dapat di bagi dua kelompok besar yaitu:

baja karbon dan baja paduan. Baja karbon bukan berarti baja yang sama sekali

tidak mengandung unsur lain, selain besi dan karbon. Baja karbon mengandung

sejumlah unsur lain tetapi masih dalam batas–batas tertentu yang tidak

berpengaruh terhadap sifatnya. Unsur–unsur ini biasanya merupakan ikatan yang

berasal dari proses pembuatan besi atau baja seperti mangan,dan beberapa unsur

pengotoran seperti belerang, oksigen, nitrogen,dan lain-lainyang biasanya ditekan

sampai kadar yang sangat kecil.

Baja karbon rendah adalah salah satu jenis baja karbon, di mana prosentase

unsur karbonnya di bawah 0,25%. Baja karbon rendah juga memiliki ciri khusus

antara lain:

a. tidak responsif terhadap perlakuan panas yang bertujuan membentuk

martensit

b. metode penguatannya dengan “Cold Working” struktur mikronya terdiri

ferit dan perlit



c. relatif lunak, ulet dan tangguh

d. mampu lasnya baik, dan

e. harga murah

2.2 Pelapisan dengan metode pencelupan (Hot Dipping)

Pelapisan hot dipping adalah pelapisan logam dengan cara mencelupkan

pada sebuah material yang terlebih dahulu dilebur dari bentuk padat menjadi cair

pada sebuah pot atau tangki, menggunakan energi dari gas pembakaran atau

menggunakan energi alternatif seperti panas listrik. Titik lebur yang digunakan

pada pelapisan material ini adalah biasanya beberapa ratus derajat celcius (tidak

melebihi 1000 °C).

Chamberlain (1991), dalam metode hot dipping ini, struktur material yang

akan dilapisi dicelupkan ke dalam bak berisi lelehan logam pelapis. Antara logam

pelapis dan logam yang dilindungi terbentuk ikatan metalurgi yang baik karena

terjadinya perpaduan proses antarmuka (interface alloying). Pengaturan tebal

lapisan dalam proses ini sulit, lapisan cenderung tidak merata, yaitu tebal pada

permukaan sebelah bawah tetapi tipis pada permukaan sebelah atas. Meskipun

demikian, seluruh permukaan yang terkena lelehan logam itu akan terlapisi. Proses

hot dipping terbatas untuk logam-logam yang memiliki titik lebur rendah,

misalnya; timah, seng dan aluminium.

Gambreel (2009), sebelum proses hot dipping benda harus dibersihkan atau

disemprot, disikat dengan larutan berupa HCl dengan konsentrasi tertentu untuk

membersihkan agar bebas dari minyak dan kotoran lainnya dan diakhiri dengan

mencelupkan benda kerja ke dalam fluxes atau menyemprotkan fluxes ke benda

yang akan dilapisi. Fluxes adalah cairan yang digunakan untuk lebih merekatkan



pelapisan logam. Bahan logam yang bisa digunakan untuk melapisi pada proses

hot dipping adalah timah, seng, aluminium, timah hitam dan campuran lain.

2.3 Prinsip dasar hot dipping

Sebelum dilapisi dalam proses hot dipping permukaan benda kerja harus

bersih dari kotoran seperti lemak, oksida dan kotoran lain. Lapisan yang terbentuk

relatif tipis. Dalam pelaksanaan proses ini haruslah dipenuhi persyaratan antara

lain:

a. Permukaan benda kerja yang dilapisi harus bersih dan bebas dari kotoran.

Oleh karena itu harus dibersihkan terlebih dahulu dengan larutan

pembersih yang digunakan untuk hot dipping.

b. Logam yang akan dilapisi harus mempunyai titik lebur yang lebih tinggi

dan untuk logam pelapis (timah, seng atau aluminum) mempunyai titik

lebur yang lebih rendah.

c. Jumlah deposit logam yang akan melapisi permukaan benda hendaknya

proposional.

2.4 Perencanaan hot dipping

Penentuan ketebalan suatu lapisan hot dipping tergantung pada lingkungan

operasi yang diinginkan. Beberapa aplikasi tentu telah ditentukan spesifikasi yang

diijinkan. Dalam pelapisan dengan hot dipping ketebalan yang benar-benar merata

sulit dicapai. Ketebalan yang diperoleh satuan waktu tertentu sangat ditentukan

oleh kemampuan logam yang akan dilapisi untuk mengikat logam cair yang akan

melapisi. Hal ini disebabkan oleh rancangan benda berbagai bentuk dan juga

pengaruh logam pelapis dan logam yang dilindungi untuk membentuk ikatan



metalurgi yang baik karena terjadinya perpaduan proses antar muka (interface

alloying).

2.5 Tahap persiapan pelapisan

Sebelum melakukan pelapisan terlebih dulu harus dipastikan bahwa

permukaan benda yang dilapisi sudah bersih dan bebas dari kotoran. Dalam tahap

persiapan ini selain dimaksudkan untuk menghilangkan pengotor juga

mendapatkan keadaan fisik yang baik. Bila tahap persiapan dikerjakan dengan

baik dan benar, biasanya akan menghasilkan proses hot dipping dengan kualitas

baik. Oleh karena itu tahap persiapan penting untuk diperhatikan dalam proses hot

dipping.

Zat pengotor yang dianggap mempengaruhi proses pelapisan hot dipping antara

lain :

a. Senyawa organik, minyak, gemuk dan lapisan polimer.

b. Partikel-partikel halus yang tersuspensi didalam senyawa organik tersebut

diatas.

c. Senyawa oksida atau produk korosi lainnya.

2.6 Hot Dipping Aluminium

Townsend (1994), dalam pemanfaatan logam terutama aluminium untuk

pelapisan, ada dua jenis pelapisan hot dipping aluminium, yaitu:

(a) Pelapisan Aluminium Type 1 (Pelapisan Al-Si) Lapisan tipe ini adalah lapisan

yang tipis yaitu dengan ketebalan menurut kelasnya. Untuk kelas 40 tebal

lapisannya adalah 20-25 μm dan untuk kelas 25 biasanya untuk kepentingan

tertentu yaitu tebal pelapisan 12 μm. Silikon yang dicampurkan pada



pelapisan tipe 1 ini rata-rata adalah 5-11% untuk perintah mencegah

pembentukan lapisan tebal antara logam besi-aluminium, dimana akan

merusak pelekatan lapisan dan kemampuan untuk membentuk.

(b) Pelapisan Aluminium Type 2 (Al Murni) Lapisan ini adalah lapisan yang tebal

dengan ketebalan pelapisan adalah 30-50 μm. Aluminium yang digunakan

adalah aluminium murni. Produk yang dihasilkan biasanya digunakan pada

konstruksi luar ruangan yaitu atap rumah, pipa air bawah tanah, menara yang

memerlukan perlindungan terhadap ketahanan korosi udara. Pada lingkungan

perairan laut, pelapisan ini sangat baik ketahanannya terhadap korosi celah.

2.7 Proses Pelapisan aluminium pada Baja Karbon Rendah

Gambreel (2009), metode dasar pelapisan hot dipping adalah cleaning,

pickling (acid), fluxing dan dipping. Untuk metode dasar pelapisan dengan hot

dipping adalah sebagai berikut :

2.7.1 Cleaning

Yang dimaksud dengan cleaning yaitu pembersihan permukaan logam yang

dimaksudkan untuk menghilangkan kontaminasi, kotoran dan membentuk struktur

permukaan logam yang baik. Dalam hal ini ada beberapa proses yang dilakukan

antara lain :

2.7.1.1 Proses Polishing

Pada logam menyangkut proses penggosokan pada logam yang

menggunakan material abrasive yang kasar pada permukaan anoda yang

kasar. Dalam proses perindustrian pengerjaan polishing juga dikenal sebagai

proses penggosokan setelah digerinda atau diamplas.

2.7.1.2 Proses Pencucian Lemak



Pencucian lemak dengan menggunakan bensin dimaksudkan agar benda

kerja bebas dari lemak atau minyak yang dapat mengganggu daya rekat hasil

pelapisan.

2.7.1.3 Proses Pembilasan

Proses pembilasan dengan menggunakan aquades yang berfungsi untuk

menghilangkan sisa-sisa bensin yang masih ada pada permukaan benda kerja.

Digunakannya Aquades karena mempunyai daya hantar listrik yang kecil

daripada air biasa dan mengandung Anion dan Kation rendah (bebas Chlor).

2.7.2 Pickling

Proses pickling adalah proses pembersihan material setelah proses claeaning

dengan menggunakan bahan kimia yang mengandung asam.

2.7.3 Fluxing

Proses dimana baja sebelum dicelupkan ke aluminium cair di lumuri dengan

aluminium flux. Tahap akhir perlakuan awal ini adalah pengeringan baja tersebut

di dalam udara dengan temperatur kamar untuk waktu 10 menit.

2.7.4 Dipping

Proses dipping adalah proses galvanis akhir dilaksanakan dengan mencelup

baja dalam Al cair. Untuk waktu pencelupan yang akan dilakukan dalam proses

pelapisan ini adalah 16 detik.

2.8 Pelapisan aluminium pada baja karbon rendah

Baja karbon rendah yang mengalami pelapisan dengan cara pencelupan

dengan mengunakan aluminium yang telah dicairkan dengan mengunakan

berbagai waktu pencelupan dengan titik lebur aluminium 660 oC akan menambah



pelapisan pada baja karbon rendah. Hasil penelitian dari Chaur-Jeng Wang (2009)

menunjukan bahwa lapisan aluminium terdiri atas lapisan  luar aluminium yaitu

FeAl3 dan lapisan utamanya Fe2Al5. Baja karbon rendah yang mengalami proses

hot dipping dengan mengunakan aluminium umumnya menggunakan tungku  pada

temperatur lingkungan, yang berkaitan dengan pembentukan Al2O3 yang baik

sebagai lapisan permukaan pada baja karbon rendah.  Hal ini berguna untuk

mencegah proses oksidasi ketika baja digunakan pada temperatur yang tinggi .

Struktur mikro yang terbentuk melindungi baja karbon rendah yang terdiri

dari komposisi pada saat pencelupan lapisan aluminium yang dibentuk loleh baja

dan aluminium yang mengalami proses interdifusi sepanjang proses pencelupan.

Dalam pengujian pelapisan aluminium pada baja karbon rendah bertujuan untuk

mengetahui ketebalan lapisan dari proses hot dipping dengan waktu tahan yang

telah ditentukan akan didapat tebal lapisan oksida, yang menunjukan dimana untuk

tiap stripnya mewakili 5 μm. Dari ketebalan yang akan diperoleh akan

menghasilkan ketahanan terhadap korosi yang akan terjadi.

2.9 Oksidasi

2.9.1 Pengertian oksidasi

Oksidasi adalah peristiwa yang biasa terjadi jika metal bersentuhan dengan

oksigen. Dalam reaksi kimia di mana oksigen tertambahkan pada unsur lain

disebut oksidasi dan unsur yang menyebabkan terjadinya oksidasi disebut unsur

pengoksidasi. Setiap reaksi di mana oksigen dilepaskan dari suatu senyawa

merupakan reaksi reduksi dan unsur yang menyebabkan terjadinya reduksi disebut

unsur pereduksi.



Jika satu materi teroksidasi dan materi yang lain tereduksi maka reaksi

demikian disebut reaksi reduksi-oksidasi, disingkat reaksi redoks (redox reaction).

Reaksi redoks terjadi melalui tranfer elektron. Tidak semua reaksi redoks

melibatkan oksigen. Akan tetapi semua reaksi redoks melibatkan transfer elektron

dari materi yang bereaksi. Jika satu materi kehilangan elektron, materi ini disebut

teroksidasi. Jika satu materi memperoleh elektron, materi ini disebut tereduksi.

Dalam reaksi redoks, satu ion teroksidasi yang berarti menjadi ion pereduksi

dan ion lawannya tereduksi yang berarti menjadi ion pengoksidasi.

Kecenderungan metal untuk bereaksi dengan oksigen didorong oleh penurunan

energi bebas yang mengikuti pembentukan oksidanya. Lapisan oksida di

permukaan metal bisa berpori (dalam kasus natrium, kalium, magnesium) bisa

pula rapat tidak berpori (dalam kasus besi, tembaga, nikel).

2.9.2 Penebalan lapisan oksida

Pada umumnya lapisan oksida yang terjadi di permukaan metal cenderung

menebal. Berikut ini beberapa mekanisme yang mungkin terjadi, antara lain :

a. Jika lapisan oksida yang pertama terbentuk adalah berpori seperti yang

ditunjukan pada Gambar 2.1, maka molekul oksigen bisa masuk melalui pori-

pori tersebut dan kemudian bereaksi dengan metal di perbatasan metaloksida.

Lapisan oksida bertambah tebal. Lapisan oksida ini bersifat non-protektif, tidak

memberikan perlindungan pada metal yang dilapisinya terhadap proses

oksidasi lebih lanjut.

b. Jika lapisan oksida tidak berpori seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.2,

maka ion metal bisa berdifusi menembus lapisan oksida menuju bidang batas

oksida-udara, dan di perbatasan oksida-udara ini metal bereaksi dengan



oksigen dan menambah tebal lapisan oksida yang telah ada. Proses oksidasi

berlanjut di permukaan. Dalam hal ini elektron bergerak dengan arah yang

sama agar pertukaran elektron dalam reaksi ini bias terjadi. Jika lapisan oksida

tidak berpori, ion metal bisa berdifusi menembus lapisan oksida menuju

bidang batas oksida-udara, dan di perbatasan oksida-udara ini metal bereaksi

dengan oksigen dan menambah tebal lapisan oksida yang telah ada. Proses

oksidasi berlanjut di permukaan. Dalam hal ini elektron bergerak dengan arah

yang sama agar pertukaran elektron dalam reaksi ini bias terjadi. Ion logam

berdifusi menembus menembus oksida,electron bermigrasi dari metal ke

permukaan oksida.

c. Jika lapisan oksida tidak berpori seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.3,

maka ion oksigen dapat berdifusi menuju bidang batas metal-oksida dan

bereaksi dengan metal dibidang batas metal-oksida. Elektron yang dibebaskan

dari permukaan logam tetap bergerak ke arah bidang batas oksida udara.

Proses oksidasi berlanjut di perbatasan metal-oksida. Ion oksigen berdifusi

menembus oksida, electron dari metal ke permukaan oksida

Gambar 2.1. Lapisan oksida berpori.



Gambar 2.2. Lapisan oksida tidak berpori.

Gambar 2.3. Lapisan oksida tidak berpori.

Mekanisme lain yang mungkin terjadi adalah gabungan antara (b) dan (c) di

mana ion metal dan elektron bergerak ke arah luar sedang ion oksigen bergerak ke

arah dalam. Reaksi oksidasi bias terjadi di dalam lapisan oksida. Terjadinya difusi

ion, baik ion metal maupun ion oksigen, memerlukan koefisien difusi yang cukup

tinggi. Sementara itu gerakan electron menembus lapisan oksida memerlukan

konduktivitas listrik oksida yang cukup tinggi pula. Oleh karena itu jika lapisan



oksida memiliki konduktivitas listrik rendah, laju penambahan ketebalan lapisan

juga rendah karena terlalu sedikitnya elektron yang bermigrasi dari metal menuju

perbatasan oksida-udara yang diperlukan untuk pertukaran elektron dalam reaksi.

2.10. Oksidasi pada temperatur tinggi

Logam yang bereaksi dengan oksigen atau gas lainnya pada suhu tinggi akan

mengalami reaksi kimia. Pada tingkat oksidasi , hukum kinetika parabola, linier,

dan logaritma menggambarkan tingkat oksidasi untuk logam umum dan paduan.

Dalam hal ini oksigen bereaksi untuk membentuk oksida pada permukaan logam,

diukur dengan penambahan berat. Penambahan berat pada setiap waktu (t) selama

oksidasi sebanding dengan ketebalan oksida (x). Logam tertentu, seperti baja,

harus dilapisi untuk pencegahan korosi, karena memiliki tingkat oksidasi yang

tinggi.

Gambar 2.4. Kurva penambahan berat terhadap waktu pada hukum kinetika untuk

oksidasi logam.
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Pada tingkat hukum parabola, laju oksidasi temperatur tinggi pada logam

sering mengikuti hukum laju parabolik, yang memerlukan ketebalan (x),

propotional ke waktu ( t) seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.4 yaitu,

x2 = kpt

Di mana kp dikenal sebagai konstanta laju parabolik.


