II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dasar
Korosi adalah hasil atau produk dari reaksi kimia antara logam ataupun paduan
logam dengan lingkungannya [Jones, 1996]. Korosi menjadikan logam kembali
kebentuk campuran kimia yang sama atau identik ke bahan tambang dimana saat
logam diestrak/dipisahkan. Sehingga korosi dapat dikatakan proses pengembalian
logam ke bahan semula. Korosi pada umumnya hanya dikaitkan dengan peristiwa
terjadinya karat pada logam besi atau baja. Atom logam berbentuk campuran
kimia (seperti tambang). Jumlah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan logam
dari tambang yang sama dengan jumlah energi yang dipancarkan selama reaksi
kimia dalam proses korosi. Sesungguhnya korosi lebih dari itu, hal ini jelas terlihat
dari salah satu definisi umum yang mengatakan bahwa korosi adalah penurunan
mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungan. Misalnya : air laut,
sinar matahari, tanah, bakteri, dan lain sebagainya[Trethwey dan Chmamberlain,
1998].
Korosi retakan harus dipandang dalam sebuah desain komponen struktur seperti
pressure vessel, pipa-pipa gas dan tanki-tanki minyak dari sudut pandang
realibilitas struktur pada daerah lingkungan yang korosif. Kerusakan pada struktur

7

rancangan harus mendapatkan perhatian dari beberapa pihak, mulai dari para
perancang, bagian produksi maupun bagian pemeliharaan sampai inspektur untuk
menjamin keamanan dalam inspeksinya. Korosi retakan merupakan kerusakan
paling berbahaya, karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Tercatat beberapa
peneliti yang telah melakukan penelitian menyangkut korosi retakan, diantaranya ;
kerusakan yang parah pada baja dipercepat oleh ion kloron yang mengendap pada
permukaan baja selama diekspos pada temperatur 350-600oC selama 160 jam.
Korosi intergranular terjadi pada baja karbon rendah dalam lingkungan air laut
terjadi akibat serangan korosif klorida. Pada baja 304 SS menunjukkan bahwa
korosi retakan terjadi sangat signifikan terhadap beban dan lama waktu
perendaman baja dalam lingkungan yang mengandung klorida, dimana keretakan
yang terjadi karena ion-ion klorida merusak lapisan pasif.
B. Korosi retakan
Korosi retakan adalah retak yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang bekerja
secara simultan dalam media korosif spesifik. Para peniliti mengklasifikasikan
bentuk-bentuk kegagalan retak yang diukur pada suatu media korosif seperti
halnya

koroan

kegagalan

yang

diakibatkan

oleh

adanya

pengaruh

embrittlementhydrogen. Tetapi perlu untuk kita ketahui bahwa kedua tipe dari
kegagalan retak ini memberikan efek yang berbeda terhadap beragam jenis
lingkungan. Sebagai ilustrasinya, proteksi katodik merupakan metode yang cukup
efektif untuk mencegah terjadinya korosi retak tersebut mampu memperlambat
akselerasi efek dari embrittlementhydrogen. Karena itulah jelas terlihat betapa
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pentingnya

untuk

mempertimbangkan

korosi

retak

tegang

ini

dan

embrittlementhydrogen dalam bentuk fenomena yang berbeda,
Selama berlangsungnya proses korosi retak tegang pada besi atau baja, permukaan
dari material yang terlihat dengan visual mata, seakan tak mengalami perubahan
apapun, sementara tanpa kita sadari rambatan retak sesungguhnya tengah
berlangsug pada material tersebut. Fenomen aretak ini berdampak cukup serius
karena retak tersebut hanya dapat terdeteksi pada saat tegangan berada pada
tingkatan desain tegangan tertentu. Terdapat dua jenis dari korosi retak tegang
yang umum dikenal, yaitu : “Season Cracking” dan “ Causatik embrittlement”
dari baja. Kedua bentuk retak ini menggambarkan bagaimana lingkungan yang ada
sangat berpengaruh terhadap korosi retak tegang yang terjadi.
C. Morfologi retak
Pada korosi retakan dikenal istilah korosi intergranular dan korosi transgranular.
Untuk retak intergranular retakan merambat searah dengan batas-batas butirnya,
sedangkan retak transgranular rambatan retaknya tidak mengikuti batas butirnya.
Gambar berikut ini adalah contoh dari bentuk retak intergranular. Retak
intergranular dan retak transgranular terkadang terjadi pada satu logam yang sama,
tergantung dari lingkungan dan struktur logamnya.
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(a)

(b)

Gambar 1. (a) Integranular SCC pada baja karbon
(b)Tansrgranular SCC pada kuningan
(Baddarudin, 2007)

Rambatan retak umumnya adalah tegak lurus terhadap arah tegangan yang
diberikan. Contohnya, adalah pada gambar 1, bergantung pada struktur logam dan
komposisi dari lingkungannya. Morfologi retak beragam dari retak tunggal hingga
merata seperti retak akar (Branching).

D. Efek Tegangan
Tinggi rendahnya tegangan yang diberikan berbanding terbalik denagn waktu
perambatan retak, artinya jika tegangan dinaikkan maka waktu perambatan retak
akan meningkat (semakin singkat). Beberapa literatur mencatat beberapa pendapat
yang menyangkut tegangan yang dibutuhkan minimum ini bergantung dari
temperatur, komposisi logam dan komposisi lingkungan. Nilai ambang bawah
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(minimum efektif) pada setiap interaksi logam-lingkungan perlu mendapat
perhatian khusus pada setiap perhitungan masalah korosi akibat nilai ambang
batas ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah pada setiap
proses yang sedang berlangsung.
Pemberian nilai tegangan atau beban diatas batas tegangan tarik (tensile stress)
dari material (≤ ult), baik secara aplikatifnya maupun secara eksperimental,
merupakan nilai kritis yang harus dihindarkan pada perhitungan-perhitungan
perancangan suatu konstruksi mesin ataupun bangunan. Bebrapa literature
mencatat beberapa pendapat menyangkut tegangan minimum, yaitu daerah
elastisitas material (≤ ult) yang dibutuhkan agar inisiasi retak tidak terjadi atau
mengurangi perambatan retak pada material, dimana besar tegangan minimum ini
bergantung dari temperatur, komposisi logam dan komposisi lingkungan.
Tegangan amat berpengaruh pada terjadinya retakan, menaikkan tegangan akan
mempercepat terjadinya retakan.

E. Waku Hingga Peretakan
Parameter waktu pada fenomena korosi retakan sangatlah penting untuk diketahui
karena inilah salah satu tujuan penelitian dilakukan, untuk mendapatkan waktu
retak hingga kerusakan secara fisik dari material. Pada saat korosi retak tegang ini
mulai merambat ke material, area yang terkorosi (daerah takik) akan berkurang
sifat mekaniknya. Kecepatan perambatan retak biasanya konstan, tetapi ketika
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retakan mulai merambat ke daerah takik (notch) dari specimen akan menurun
kecepatan retaknya dan tegangan static yang diberikan seimbang atau lebih besar
daripada kekuatan maksimal dari logam, dan kegagalan diukur melalui perpatahan
mekanik. Gambar dibawah ini mengilustrasikan hubungan antara waktu tempuh
dan pertambahan perpanjangan material selama korosi retak tegang.
Lembar retakan yang terjadi masih sangat kecil pada waktu awal perpatahan, dan
perubahan pada penetrasi retakan masih sedikit. Pada proses selanjutnya
menyebabkan retak tersebut membesar mendekati batas perpatahannya, deformasi
plastisnya dan perubahan besar pada retakan pada batas ini dapat diukur.

Gambar 2. Representasi antara waktu korosi retak tegang dan
displasemen,
(Watanabe, 2001)
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F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korosi
Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi korosi dapat diklasifikasikan
menjadi dua factor, yaitu faktor logam itu sendiri dan factor lingkungannya.
Berikut ini adalah faktor-faktor yang berperan penting pada korosi [Fontana 1987]
yaitu :
1. Faktor Kimia
Contoh korosi yang disebabkan oleh factor kimia yakni yang sering terjadi pada
besi murni. Dapat dilihat pada reaksi dibawah ini, dimana permukaan potongan
besi tersebut berbentuk Fe(OH)2. Hal ini dijelaskan lewat reaksi kimia :
Fe2 + 2H2O

Fe2 (OH)2 + H2O........................(1)

Pada permukaan, besi terserang oleh air dan terbentuklah hidroksida besi.
Kelarutan hidroksida dalam air cukup besar sehingga lambat laun air menjadi
jenuh dengannya dan selanjutnya terjadi pengendapan Fe(OH)2 diatas
permukaan besi tersebut. Sedangkan terbentuknya Fe2O2 dan H2Oakibat
permukaan air berada dalam kontak langsung dengan udara dan oksigen yang
lambat laun berdifusi kedalam.
2. Faktor-faktor elektrokimia
Contohnya korosi dari besi murni dalam larutan. Dengan dihubungkanya besi
dan tembaga itu telah terjadi suatu sel elektrokimia dimana (Fe) menjadi anoda
dan tembaga (Cu) manjadi katoda. Larotan NaCl itu terdisossiasi menjadi ion-
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ion Na+ dan ion Cl-, dimana Na+ menuju anoda dan ion Cl- menuju katoda.
Reaksi yang terjadi pada katoda dapat diruliskan :
2 Na + 2H2O

2Na2OH + 2H+.......................................................(2)

Pada anoda, sesuai intensitas aliran listrik dalam elektrolit terbentuk Fe2Cl atau
FeCl3 , sesuai dengan reaksi :
2 FeCl3 + 6 NaOH

Fe2O3H2O + 6NaCl + 2H2O..................(3)

3. Faktor-faktor metalurgis atau struktur
Disini kita melihat bahwa faktor metalurgis berperan penting. Material dengan
bentuk struktur mikro yang besar umumnya lebih mudah terkorosi
dibandingkan dengan struktur mikro yang lebih rapat. Faktor ini juga erat
hubungannya dengan komposisi dari material yang digunakan, contohnya
material baja atau besi akan lebih mudah terkorosi dibandingkan dengan bahan
perak atau perunggu [Jonnes, 1996].

G. Mekanisme Korosi Retak Tegang
Korosi memegang peranan penting dalam proses awal terjadinya retak. Adanya
sebuah lubang kecil berupa goresan pada material sebagai pemicu terjadinya
retak. Mekanisme perambatan retak awal pada ujung lubang dianggap sebagai
pusat tegangan awal tersebut. Korosi retak tegang diamati pada material yang
berlubang dimana retak awal perambatanya terjadi pada bagian dasar dari lubang
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tersebut. Aksi gabungan antara tegangan dan lingkungan korosif dibutuhkan
sebagai pemicu retakan, dimana retak yang sedang bergerak akan terus berulang
hingga material mengalami perpatahan,[Fontana,1987].
Mekanisme dari korosi retak tegang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa
mekanisme yang dapat beroperasi pada sistemyang berbeda :
1. Mekanisme metalurgi
a. Dislokasi Coplanarity
Hambatan pada retak yang diakibatkan oleh pola diskolasinya.
b. Stress- Aging And Microsegregation
Fenomena ini berasiosi dengan mikro segresi dari atom- atom lokal hingga
ke cacat- cacat dinamik pada struktur kristalnya.
c. Absorption
Untuk Mekanisme ini terjadi pada jenis permukaan yang struktur atomnya
sangat aktif bergerak dan berinteraksi dengan ikatan- ikatan yang terikat
dengan kuat pada ujung retak, yang menyebabkan melemahnya ikatan
tersebut hingga terjadinya retakan.
2. Mekanisme Dissolusi
a. Stress- Acceleration Dissolusion
Retak yang terjadi karena dissolasi anodik lokal.
b. Film Formation At Cracking Wall
Didasarkan pada mekanisme komplanarrity, retakan timbul pada tempat
terjadinya slip dimulai.
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c. Noble element Enrichment
Perubahan komposisi yang terjadi setiap langkah slip mengandung
konsentrasi nikel yang rendah(enrichment) dibandingkan pada bagian
permukaanya, dan langkah slip akan terus berlangsung hingga kandungan
nikelnya

bertambah

hingga

sebanding

dengan

kandungan

nikel

permukaan.
d. Film Rapture
Korosi retak tegang berkembang setelah menerobos lapisan (film)
pasifnya.
e. Chloride Ion migration
Ion klorida berpindah (Migration) melewati lapisan retak ke daerah
bertegangan tinggi.
3. Mekanisme Hidrogen
a. Hydriide Formation
Contohnya hidrogen yang terdapat pada tabung enlemeyer yang
digunakan dalam pengujian korosi yang akan tersebar kedalam
sambungan-sambungan pada arah normalnya terhadap arah tegangan dan
menyebabkan inisiasi terjadinya retak.
b. Hydrogen Embrittlement
Akumulasi hidrogen yang terkandung dalam hidrogen dalam logam yang
terdapat pada lubang retak menebabkan terjadinya kelelahan lokal, baik
lewat formasi rongga atau dengan menurunkan kekuatan kohesifnya.
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4.

Mekanisme Mekanik
a.

Tunnel Pitting And Tearing
Retak merambat dari dalam lubang atau rongga yang melewati
dissolusi diikuti dengan adanya kebocoran dari lubang ini atau rongga
yang diakibatkan proses sobekan(tearing) pada material.

b.

Corrosion Product Wedging
Akibat dari korosi yang terjadi , terbentuklah retakan yang secara terus
–menerus berlangsung akan memperbesar retakan tersebut.

H. Metode Pencegahan Korosi Retak Tegang
Seperti yang telah dijelaskan diatas, mekanisme dari korosi retak tegang tidak
sepenuhnyan dapat dimengerti. Konsekuensinya metode pencegahan korosi retak
tegang ini dicegah dengan metode umum yang telah lama digunakan. Korosi
retak tegang ini dapat dikurangi atau dicegah dengan mengaplikasikan satu atau
beberapa metode dibawah ini [Fontana, 1987].
1. Menurunkan tegangan di bawah nilai ambang batasnya jika diketahui akan
terjadi retak dapat dilakukan dengan cara annealing, jika kasusnya adalah
terdapat tegangan sisa, menebalkan bagian yang mengalami keretakan, atau
dengan mengurangi beban. Pembentukan baja karbon memungkinkan
tegangan tidak konstan pada proses annealing dengan temperature 1100F1200F.
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2. Menghilangkan pengaruh dari lingkungan terhadap logam. contohnya
degasifikasi, demineralisasi, atau distilisasi.
3. Mengganti logam yang digunakan, jika lingkungan ataupun tegangan yang
mempengaruhi material tidak memungkinkan dapat diganti.
4. Memberikan perlindungan katoda untuk emmbentuk susunan srtuktur lapisan
pelindung dengan cara mensuply daya dari luar atau dengan pemberian anoda.
Perlindungan katoda ini hanya dapat digunakan untuk melindungi
pemasangan dimana diketahui secara pasti bahwa korosi retak tegang yang
terjadi disebabkan oleh keretakan.
5. Menambah unsur inhibitor kedalam sistem jika memungkinkan.
6. Lapisan (coating) sering digunakan untuk menjaga logam terhadap pengaruh
dari lingkungan korosif.
7. Shot Peening (shot blasting), yang menghasilkan tegangan sisa compressive
pada permukaan logam. Shot peening adalah suatu proses penembakan pada
permukaan logam dengan steel ball , sehingga menimbulkan efek sisa
tegangan tekan yang dapat mencegah terjadinya inisiasi perambatan retak.

