
 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Baja 

Baja adalah logam paduan dengan besi (Fe) sebagai unsur dasar dan karbon (C) 

sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 

0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah 

sebagai unsur pengeras. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon 

adalah mangan (manganese), krom (chromium), vanadium, dan nikel. Dengan 

memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis 

kualitas baja bisa didapatkan.  Penambahan kandungan karbon pada baja dapat 

meningkatkan kekerasan (hardness) dan kekuatan tariknya (tensile strength), 

namun di sisi lain membuatnya menjadi getas (brittle) serta menurunkan 

keuletannya (ductility). 

 

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. Pengaruh 

utama dari kandungan karbon dalam baja adalah pada kekuatan, kekerasan, dan 

sifat mudah dibentuk. Kandungan karbon yang besar dalam baja mengakibatkan 

meningkatnya kekerasan tetapi baja tersebut akan rapuh dan tidak mudah dibentuk 

[Davis, 1982]. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paduan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Besi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Manganese
http://id.wikipedia.org/wiki/Chromium
http://id.wikipedia.org/wiki/Vanadium
http://id.wikipedia.org/wiki/Tungsten
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardness&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensile_strength&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Brittle&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ductility&action=edit&redlink=1
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1. Klasifikasi Baja 

Menurut ASM handbook vol.1:329 (1993), baja dapat diklasifikasikan 

berdasarkan komposisi kimianya seperti kadar karbon dan paduan yang 

digunakan. Adapun klasifikasi baja berdasarkan komposisi kimianya adalah 

sebagai berikut: 

a. Baja karbon 

Baja karbon adalah paduan antara besi dan karbon dengan sedikit Si, Mn, P, 

S, dan Cu. Sifat baja karbon sangat tergantung pada kadar karbon, bila kadar 

karbon naik maka kekuatan dan kekerasan juga akan bertambah tinggi. 

Karena itu baja karbon dikelompokkan berdasarkan kadar karbonnya 

[Wiryosumarto, 2004]. 

1) Baja Karbon Rendah 

Baja karbon rendah memiliki kandungan karbon dibawah 0,3%. Baja 

karbon rendah sering disebut dengan baja ringan (mild steel) atau baja 

perkakas. Jenis baja yang umum dan banyak digunakan adalah jenis 

cold roll steel dengan kandungan karbon 0,08% – 0,30% yang biasa 

digunakan untuk body kendaraan [Sack, 1997]. 

2) Baja Karbon Sedang 

Baja karbon sedang merupakan baja yang memiliki kandungan karbon 

0,30% - 0,60%. Baja karbon sedang mempunyai kekuatan yang lebih 

dari baja karbon rendah dan mempunyai kualitas perlakuan panas yang 

tinggi, tidak mudah dibentuk oleh mesin, lebih sulit dilakukan untuk 

pengelasan, dan dapat dikeraskan (diquenching) dengan baik. Baja 

karbon sedang banyak digunakan untuk poros, rel kereta api, roda gigi, 
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pegas, baut, komponen mesin yang membutuhkan kekuatan tinggi, dan 

lain-lain. 

3) Baja Karbon Tinggi 

Baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon paling tinggi jika 

dibandingkan dengan baja karbon yang lain yakni 0,60% - 1,7% C dan 

memiliki tahan panas yang tinggi, kekerasan tinggi, namun keuletannya 

lebih rendah. Baja karbon tinggi mempunyai kuat tarik paling tinggi 

dan banyak digunakan untuk material tools. Salah satu aplikasi dari baja 

ini adalah dalam pembuatan kawat baja dan kabel baja. 

 

b. Baja paduan 

Menurut [Amanto, 1999], baja paduan didefinisikan sebagai suatu baja yang 

dicampur dengan satu atau lebih unsur campuran seperti nikel, mangan, 

molybdenum, kromium, vanadium dan wolfram yang berguna untuk 

memperoleh sifat-sifat baja yang dikehendaki seperti sifat kekuatan, 

kekerasan dan keuletannya. Paduan dari beberapa unsur yang berbeda 

memberikan sifat khas dari baja. Misalnya baja yang dipadu dengan Ni dan 

Cr akan menghasilkan baja yang mempunyai sifat keras dan ulet. 

Berdasarkan kadar paduannya baja paduan dibagi menjadi tiga macam 

yaitu: 

1) Baja Paduan Rendah (Low Alloy Steel) 

Baja paduan rendah merupakan baja paduan yang elemen paduannya 

kurang dari 2,5% wt misalnya unsur Cr, Mn, Ni, S, Si, P, dan lain-lain. 

Memiliki kadar karbon sama seperti baja karbon, tetapi ada sedikit 
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unsur paduan. Dengan penambahan unsur  paduan, kekuatan dapat 

dinaikkan tanpa mengurangi keuletannya, kekuatan fatik, daya tahan 

terhadap korosi, aus dan panas. Aplikasinya banyak digunakan pada 

kapal, jembatan, roda kereta api, ketel uap, tangki gas, pipa gas dan 

sebagainya. 

2) Baja Paduan Menengah (Medium Alloy Steel) 

Baja paduan menengah merupakan baja paduan yang elemen 

paduannya 2,5%-10% wt misalnya unsur Cr, Mn, Ni, S, Si, P, dan lain-

lain. 

3) Baja Paduan Tinggi (High Alloy Steel) 

Baja paduan tinggi merupakan baja paduan yang elemen paduannya 

lebih dari 10% wt misalnya unsur Cr, Mn, Ni, S, Si, P, dan lain-lain. 

Contohnya baja tahan karat, baja perkakas dan baja mangan. 

Aplikasinya digunakan pada bearing, bejana tekan, baja pegas, cutting 

tools, frog rel kereta api dan lain sebagainya. 

 

Pada umumnya, baja paduan mempunyai sifat yang unggul dibandingkan 

dengan baja karbon biasa diantaranya [Amstead, 1993]: 

1) Keuletan yang tinggi tanpa pengurangan kekuatan tarik. 

2) Tahan terhadap korosi dan keausan yang tergantung pada jenis 

     paduannya. 

3) Tahan terhadap perubahan suhu, ini berarti bahwa sifat fisisnya tidak 

banyak berubah. 

4) Memiliki butiran yang halus dan homogen. 
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Pengaruh unsur-unsur paduan dalam baja adalah sebagai berikut: 

1) Unsur karbon (C) 

Karbon merupakan unsur terpenting yang dapat meningkatkan 

kekerasan dan kekuatan baja. Kandungan karbon di dalam baja sekitar 

0,1%-1,7%, sedangkan unsur lainnya dibatasi sesuai dengan kegunaan 

baja. Unsur paduan yang bercampur di dalam lapisan baja adalah untuk 

membuat baja bereaksi terhadap pengerjaan panas dan menghasilkan 

sifat-sifat yang khusus. Karbon dalam baja dapat meningkatkan 

kekuatan dan kekerasan tetapi jika berlebihan akan menurunkan 

ketangguhan. 

 

2) Unsur Mangan (Mn) 

Semua baja mengandung mangan karena sangat dibutuhkan dalam 

proses pembuatan baja. Kandungan mangan kurang lebih 0,6% tidak 

mempengaruhi sifat baja, dengan kata lain mangan tidak memberikan 

pengaruh besar pada struktur baja dalam jumlah yang rendah. 

Penambahan unsur mangan dalam baja dapat menaikkan kuat tarik 

tanpa mengurangi atau sedikit mengurangi regangan, sehingga baja 

dengan penambahan mangan memiliki sifat kuat dan ulet. 

 

3) Unsur Silikon (Si) 

Silikon merupakan unsur paduan yang ada pada setiap baja dengan 

kandungan lebih dari 0,4% yang mempunyai pengaruh untuk 

menaikkan tegangan tarik dan menurunkan laju pendinginan kritis. 

Silikon dalam baja dapat meningkatkan kekuatan, kekerasan, 
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kekenyalan, ketahanan aus, dan ketahanan terhadap panas dan karat. 

Unsur silikon menyebabkan sementit tidak stabil, sehingga memisahkan 

dan membentuk grafit. Unsur silikon juga merupakan pembentuk ferit, 

tetapi bukan pembentuk karbida, silikon juga cenderung membentuk 

partikel oksida sehingga memperbanyak pengintian kristal dan 

mengurangi pertumbuhan akibatnya struktur butir semakin halus. 

 

4) Unsur Nikel (Ni) 

Nikel mempunyai pengaruh yang sama seperti mangan, yaitu 

memperbaiki kekuatan tarik dan menaikkan sifat ulet, tahan panas, jika 

pada baja paduan terdapat unsur nikel sekitar 25% maka baja dapat 

tahan terhadap korosi. Unsur nikel yang bertindak sebagai tahan karat 

(korosi) disebabkan nikel bertindak sebagai lapisan penghalang yang 

melindungi permukaan baja. 

 

5) Unsur Kromium (Cr) 

Sifat unsur kromium dapat menurunkan laju pendinginan kritis 

(kromium sejumlah 1,5% cukup meningkatkan kekerasan dalam 

minyak). Penambahan kromium pada baja menghasilkan struktur yang 

lebih halus dan membuat sifat baja dikeraskan lebih baik karena 

kromium dan karbon dapat membentuk karbida. Kromium dapat 

menambah kekuatan tarik dan keplastisan serta berguna juga dalam 

membentuk lapisan pasif untuk melindungi baja dari korosi serta tahan 

terhadap suhu tinggi. 
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B. Baja AISI 4130 

Dalam penelitian ini jenis material yang digunakan yaitu baja AISI 4130 yang 

merupakan baja paduan rendah molybdenum yang mengandung kromium dengan 

kandungan karbon 0,30%. Baja AISI 4130 mempunyai komposisi kimia Carbon 

(0,28-0,33)%; Mn (0,40-0,60)%; Phosphorus 0,035%; Sulphur 0,04%; Silicon 

(0,15-0,30)%; Chromium (0,80-1,10)%; Molybdenum (0,15-0,25)%. 

1. Fitur desain utama 

adalah baja paduan rendah yang mengandung molibdenum dan kromium 

sebagai agen penguatan. Isi karbon 0,30% dan nominal dengan kadar karbon 

relatif rendah paduan yang sangat baik dari sudut pandang mampu las fusi. 

Paduan ini dapat dikeraskan dengan perlakuan panas. 

2. Kegunaan 

Aplikasi khas untuk 4130 adalah termasuk baja paduan rendah. struktural 

menggunakan seperti tunggangan mesin pesawat dan aplikasi pipa dilas. 

3. Proses Pengerjaan 

Paduan ini mudah dikerjakan dengan metode konvensional. Pengerjaan yang 

terbaik dengan paduan dalam kondisi normal dan sudah mengalami perlakuan 

panas. Meskipun paduan mampu mesin dalam kondisi perlakuan panas 

sepenuhnya, kemampuan mesin menjadi lebih sulit dengan meningkatnya 

kekuatan (kekerasan) paduan. 

4. Pembentukan 

Sifat mampu bentuk yang terbaik dalam kondisi anil yang daktilitas sangat 

baik. 
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5. Pengelasan 

4130 paduan terkenal karena mampu las dengan semua metode komersial. 

6. Perlakuan Panas 

Pemanasan pada 1600 ºF diikuti dengan pendingin minyak akan mengeraskan 

paduan 4130. Untuk hasil terbaik perawatan sebelum pengerasan panas 

normalisasi dapat digunakan pada 1650 ºF -1700 ºF diikuti oleh 1600 ºF 

rendam dalam minyak pendingin. 

7. Kemampuan Tempa 

Dapat ditempa pada suhu 220 ºF maksimal, dan suhu terendah 175 ºF. 

8. Tempering (Pengerasan) 

Pengerasan dilakukan dengan perlakuan panas atau pengerjaan dingin. 

Tempering dilakukan untuk memulihkan beberapa daktilitas yang mungkin 

hilang setelah perlakuan panas pengerasan dan pendinginan. Paduan 4130 

dapat dikeraskan di antara 750 ºF dan 1050 ºF, tergantung pada tingkat 

kekuatan yang diinginkan. Semakin rendah suhu tempering semakin besar 

kekuatan. 

 

C. Korosi 

Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu 

logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-

senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut 

perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. 

Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen (udara) 

mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/wiki/Redoks
http://id.wikipedia.org/wiki/Redoks
http://id.wikipedia.org/wiki/Redoks
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Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3.nH2O, suatu zat padat yang berwarna 

coklat-merah. 

Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam 

bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Ada definisi lain yang 

mengatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari bijih 

mineralnya. Contohnya, bijih mineral logam besi di alam bebas ada dalam bentuk 

senyawa besi oksida atau besi sulfida, setelah diekstraksi dan diolah, akan 

dihasilkan besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama 

pemakaian, baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan 

korosi (kembali menjadi senyawa besi oksida). Ilustrasi Proses korosi dapat 

dilihat pada gambar dibawah. 

 

Gambar 1. Korosi logam Fe dan berubah menjadi oksidanya. 

 

 

Korosi dapat terjadi oleh air yang mengandung garam, karena logam akan 

bereaksi secara elektrokimia dalam larutan garam (elektrolit). Faktor yang 

mempengaruhi proses korosi meliputi potensial reduksi yang negatif, logam 

dengan potensial elektrodanya yang negatif lebih mudah mengalami korosi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstraksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://id.wikipedia.org/wiki/Besi
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Besi_oksida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Besi_sulfida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Baja
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baja_paduan&action=edit&redlink=1
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Demikian pula untuk dengan logam yang potensial elektrodanya positif sukar 

mengalami korosi. 

 

Untuk mencegah terjadinya korosi, beberapa teknik atau cara diusahakan. Dalam 

industri logam, biasanya zat pengisi (campuran) atau impurities diusahakan 

tersebar merata didalam logam. Logam diusahakan agar tidak kontak langsung 

dengan oksigen atau air, dengan cara mengecat permukaan logam dan dapat pula 

dengan melapisi permukaan logam tersebut dengan logam lain yang lebih mudah 

mengalami oksidasi. 

  

Cara lain yang juga sering dipergunakan adalah galvanisasi atau perlindungan 

katoda. Proses ini digunakan pada pelapisan besi dengan seng. Seng sangat  

mudah teroksidasi membentuk lapisan ZnO. Lapisan inilah yang akan melindungi 

dari korosi. [http://www.chem-istry.org/materi_kimia/kimia-kesehatan/reaksi-

kimia-kimiakesehatan materi_kimia/korosi-2/]. 

 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi korosi dibagi menjadi dua 

yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keragaman 

struktur, perlakuan panas, pendinginan dan perlakuan permukaan. Sedangkan 

yang termasuk faktor eksternal ialah fenomena korosi yang merupakan 

interaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungannya. Adapun kondisi 

lingkungan yang mempengaruhi korosi logam yaitu: 
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a. Keberadaan gas terlarut 

Adanya gas terlarut seperti CO2, O2 dan H2S merupakan beberapa gas yang 

mempengaruhi laju korosi logam. Gas tersebut ikut berperan dalam 

transfer muatan di dalam larutan. 

b. Temperatur 

Temperatur berperan mempercepat seluruh proses yang terlibat selama 

korosi terjadi. Titik optimum dari temperatur yang menyebabkan korosi 

adalah sekitar rentang 328-353 K. 

c. pH larutan 

Faktor lain yang mempengaruhi laju korasi di dalam media larutan adalah 

pH, pH dapat mempengaruhi laju korosi suatu logam bergantung pada 

jenis logamnya. Pada besi, laju korosi relative rendah antara pH 7 sampai 

12. Sedangkan pada pH <7 dan pH>12 laju korosinya meningkat. 

d. Padatan terlarut 

Garam klorida, khususnya ion-ion klorida menyerang lapisan mild steel 

dan stainless steel. Ion-ion ini menyebabkan terjadinya pitting, crevice 

corrosion dan pecahnya paduan logam. 

 

D. Oksidasi 

1. Pengertian Oksidasi 

Oksidasi adalah peristiwa yang biasa terjadi jika metal bersentuhan dengan 

oksigen. Dalam reaksi kimia dimana oksigen tertambahkan pada unsur lain 

disebut oksidasi dan unsur yang menyebabkan terjadinya oksidasi disebut 

unsur pengoksidasi. Setiap reaksi di mana oksigen dilepaskan dari suatu 
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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 transfer elektron. Tidak semua reaksi 

redoks melibatkan oksigen. Akan tetapi semua reaksi redoks melibatkan 

transfer elektron dari materi yang bereaksi. Jika suatu materi kehilangan 

elektron, materi ini disebut tereduksi, dan apabila  suatu materi memperoleh 

elektron, materi ini disebut  teroksidasi. 

 

Dalam reaksi redoks, satu reagen teroksidasi yang berarti menjadi reagen 

pereduksi dan reagen lawannya terreduksi yang berarti menjadi reagen 

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. 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, maka molekul 

oksigen bisa masuk melalui pori-pori tersebut dan kemudian bereaksi 

dengan metal di perbatasan metaloksida. Lapisan oksida bertambah tebal. 
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Lapisan oksida ini bersifat non-protektif, tidak memberikan perlindungan 

pada metal yang dilapisinya terhadap proses oksidasi lebih lanjut. 

 

Gambar 2. Lapisan oksida berpori 

b. 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 bisa terjadi. 

 

Gambar 3. Lapisan oksida tidak berpori. 

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

dimana ion metal dan elektron bergerak ke arah luar sedang ion oksigen 
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bergerak ke arah dalam. Reaksi oksidasi biasa terjadi di dalam lapisan 

oksida. 

 

Terjadinya difusi ion, baik ion metal maupun ion oksigen, memerlukan 

koefisien difusi yang cukup tinggi. Sementara itu gerakan elektron 

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. 

 

Jika koefisien difusi rendah, pergerakan ion metal ke arah perbatasan 

oksida-udara akan lebih lambat dari migrasi elektron. Penumpukan ion 

metal akan terjadi di bagian dalam lapisan oksida dan penumpukan ion ini 

akan menghalangi difusi ion metal lebih lanjut. Koefisien difusi yang 

rendah dan konduktivitas listrik yang rendah dapat membuat lapisan 

oksida bersifat protektif, menghalangi proses oksidasi lebih lanjut 

[Sudaryatno, 2011]. 

 

3. Oksidasi pada temperatur tinggi. 

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

mengalami reaksi kimia. Proses oksidasi pada temperatur tinggi dimulai 

dengan adsorpsi oksigen yang kemudian membentuk oksida pada permukaan 

bahan. Selanjutnya, terjadi proses nukleasi oksida dan pertumbuhan lapisan 
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untuk membentuk proteksi. Persyaratan lapisan proteksi adalah homogen, daya 

lekat tinggi, tidak ada kerusakan mikro ataupun makro, baik yang berupa retak 

atau terkelupas. 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. Pada tingkat hukum parabola, laju oksidasi temperatur  

tinggi pada  logam sering mengikuti hukum laju parabolik, yang memerlukan 

ketebalan (x), propotional ke waktu ( t) yaitu, 

 

𝐱𝟐 =  𝒌𝒑 ……………………………….………..(1) 

 

Di mana kp dikenal sebagai konstanta laju parabolik. 

 

 

E.  

Gambar 4. Penambahan berat terhadap waktu pada hukum kinetika untuk 

oksidasi logam. 
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E.    Aluminium 

Aluminium adalah logam yang berwarna putih perak dan tergolong ringan yang 

mempunyai massa jenis 2,7 gr.cm–3. Tidak ada logam lain memiliki banyak 

kegunaan seperti aluminium. Aluminium merupakan salah satu logam non ferrous 

yang sangat penting di dunia industri. Aluminium menjadi salah satu komponen 

yang banyak digunakan pada bidang konstruksi, aplikasi elektronika, kontainer, 

transportasi, badan pesawat, perabot rumah tangga serta peralatan mekanik. 

Aluminium memiliki titik lebur mencapai 660 ºC. 

 

1. Sifat-sifat yang dimiliki aluminium antara lain: 

a. Ringan, tahan korosi dan tidak beracun sehingga banyak digunakan untuk 

alat rumah tangga seperti panci, kuali dan lain-lain. 

b. Reflektif, dalam bentuk aluminium foil digunakan sebagai pembungkus 

makanan, pembungkus rokok dan lain-lain. 

c. Daya hantar listrik dua kali lebih besar dari Cu, sehingga aluminium 

digunakan sebagai kabel listrik. 

d. Paduan aluminium dengan logam lainnya menghasilkan logam yang kuat, 

seperti duralium (campuran Al, Cu dan Mg) untuk pembuatan badan 

pesawat. 

e. Aluminium sebagai zat reduktor untuk oksida MnO2 dan Cr2O3. 

Aluminium terdapat melimpah dalam kulit bumi, yaitu sekitar 7,6 %. Dengan 

kelimpahan yang begitu besar, maka aluminium merupakan unsur ketiga 

terbanyak setelah oksigen dan silikon. Namun, aluminium tetap merupakan logam 

yang mahal karena pengolahannya yang sukar. Mineral aluminium yang bernilai 
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ekonomis adalah bauksit yang merupakan satu-satunya sumber aluminium. 

Bentuk fisik aluminium dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 

Gambar  5. Aluminium. 

2. Hot Dipping Aluminium 

Logam aluminium dipilih sebagai pelapis karena kemampuan aluminium 

membentuk lapisan keramik sangat tipis yaitu alumina (Al2O3) [Badaruddin, 

2010]. Alumina adalah lapisan yang sangat protektif dan sangat stabil pada 

temperatur tinggi dimana lapisan ini mampu menghalangi difusi ion-ion 

korosif klor dan sulfur (Cl dan S) ke dalam lapisan substrat baja, sehingga baja 

dapat terlindungi dari serangan korosi yang parah. Pelapisan aluminium banyak 

diterapkan melalui metode chemical vapour deposition (CVD) [Perez dkk, 

2006] dan pack cementation [Xiang dkk, 2006], namun penggunaan kedua 

metode tersebut hanya terbatas pada bentuk komponen alat yang relatif kecil 

dan sederhana, sehingga penerapan pelapisan aluminium pada komponen 

seperti pipa, sangat sulit dilakukan. Metode yang paling murah dan sederhana 

dapat digunakan untuk melapisi pipa baik sisi dalam maupun luarnya adalah 

dengan metode celup panas. Disamping itu juga ketebalan lapisan aluminium 
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pada substratnya dapat dikontrol melalui control parameter temperatur cair 

aluminium dan waktu pencelupan. Sehingga ketersediaan aluminium sebagai 

reservoir untuk produksi Al2O3 tetap terjaga pada permukaan pipa baja. 

 

Dalam pemanfaatan logam terutama alumunium untuk pelapisan, ada dua jenis 

pelapisan hot dipping aluminum, yaitu:  

a. Pelapisan Alumunium 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. 

Silicon yang dicampurkan pada pelapisan tipe 1 ini rata–rata adalah 5 – 

11% untuk perintah mencegah pembentukan lapisan tebal antara logam 

besi–alumunium, dimana akan merusak pelekatan lapisan dan kemampuan 

untuk membentuk [Townsend, 1992]. 

 

b. Pelapisan Alumunium Type 2 (Al Murni)  

Lapisan ini adalah lapisan yang tebal dengan ketebalan pelapisan adalah 

30 – 50 μm. Alumunium yang digunakan adalah alumunium 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 

[Townsend, 1992]. 
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3. Pelapisan Alumunium pada Baja Karbon Rendah 

Baja karbon rendah yang mengalami pelapisan dengan cara pencelupan dengan 

mengunakan alumunuim yang telah dicairkan dengan mengunakan berbagai 

waktu pencelupan dengan titik lebur alumunium 660 ºC akan menambah 

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

(2009) menunjukan bahwa lapisan alumunium terdiri atas lapisan luar 

alumunium yaiitu FeAl3 dan laipsan utamanya FeAl5. Baja karbon rendah yang 

mengalami proses hot dipping dengan mengunakan alumunium umumnya 

mengunakan 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 alumunium yang dibentuk oleh baja 

dan alumunium yang mengalami proses interdifusi sepanjang proses 

pencelupan. Dalam pengujian pelapisan alumunium 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. 
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F. Peranan Konsentrasi Larutan NaCl terhadap Proses Korosi di Lingkungan 

NaCl/Na2SO4. 

Natrium klorida dalam bentuk kristal yang dimasukkan ke dalam air akan 

mengalami peristiwa pelarutan. Peristiwa melarutnya NaCl kristal ini selalu 

disertai dengan penurunan suhu. Penurunan suhu yang terjadi pada saat 

melarutnya kristal NaCl dan air akan mengakibatkan suatu reaksi antar molekul-

molekulnya. Di dalam air, natrium klorida dalam bentuk kristal akan pecah 

menjadi pertikel-partikel kecil dan kemudian akan ditarik oleh molekul-molekul 

air. Setelah molekul-molekul NaCl dan molekul air bereaksi dan bergabung jadi 

satu, pada seluruh larutan terdapat molekul air dan molekul NaCl yang sudah 

berikatan dalam jumlah yang seragam dan tak dapat dibedakan.  

 

NaCl di dalam air ditarik oleh molekul-molekul air sehingga menjadi ion Na+ dan 

Cl-. Air memiliki daya meng- ion terhadap molekul NaCl. Oleh karena itu, maka 

natrium klorida dalam air membentuk larutan yang dapat menghantar listrik.  

NaCl         Na+ + Cl- …………….....…………………(2) 

Ion-ion yang terbentuk dari peristiwa terurainya Na+ dan Cl- ini disebut disosiasi 

elektrolis. Ion-ion yang terbentuk mampu bergerak bebas dalam larutan dan 

dimungkinkan ion-ion inilah yang menghantarkan listrik.  

 

Kecepatan reaksi kimia dalam suatu larutan yang umum terjadi, sangat 

dipengaruhi oleh konsentrasi dari zat-zat yang bereaksi (reaktan). Secara umum 

reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi pereaksi diperbesar. 

Larutan yang mengandung klorida akan memberikan efek korosif yang sangat 
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agresif pada logam. Sifat dari ion klorida adalah sangat kuat dalam mencegah 

terjadinya proses pasifasi pada logam berada di dalam lingkungan yang 

mengandung klorida akan terurai dengan cepat dalam larutan yang mengandung 

klorida. Ion klorida akan terabsorbsi ke permukaan logam yang akan 

menyebabkan ikatan antara oksida-oksida logam yang berikatan akan tersaingi 

akibat masuknya ion ini ke dalam sela-sela ikatannya, sehingga akan 

memperlemah struktur ikatan logam yang bersangkutan.  

 

Ion klorida selain akan mencegah proses pasifasi juga akan mencegah proses 

pengendapan lapisan oksida pelindung dengan membentuk zat cair kompleks yang 

mengandung ion ferrit. Dengan demikian, jika suatu logam berada pada 

lingkungan yang mengandung klorida, akan menyebabkan terjadinya proses 

depasifasi (tidak berlangsungnya proses pasifasi pada logam yang terkorosi), 

sehingga akan menimbulkan proses korosi pada logam terus berlanjut 

[http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-7202-2702100027bab2. 

pdf/Teknik Material Dan Metalurgi FTI-ITS/]. 

 

Larutan natrium klorida adalah larutan yang terbentuk dengan suatu proses awal 

melarutnya garam natrium klorida dalam bentuk padat ke dalam pelarut air. Jika 

garam ini dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ion natrium dan 

klorida yang dapat bergerak dalam larutan dan menghantarkan listrik. Jika logam 

dalam lingkungan seperti ini, maka ion klorida akan yang telah terurai tadi akan 

terabsorbsi ke permukaan logam dan menghentikan proses pasifasi serta 

mencegah terjadinya pengendapan lapisan oksida pelindung. Sementara itu, 

natrium yang juga telah terurai sebagian juga akan mengendap di dalam larutan, 

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-7202-2702100027bab2.%20pdf/
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-7202-2702100027bab2.%20pdf/
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sebagian terus bergerak menghantar listrik dan ada sebagian yang menguap dan 

tidak terlalu berpengaruh terhadap berlangsungnya proses korosi.  

 

Dengan berhentinya proses pasifasi ini, korosi yang terjadi pada logam tersebut 

dimungkinkan akan tetap terus berlangsung. Semakin tinggi konsentrasi larutan 

natrium klorida, semakin besar pula ion klorida yang berada di sekitar logam. 

Semakin besar jumlah ion klorida yang berada di sekitar logam, semakin besar 

pula terjadinya proses pencegahan timbulnya lapisan pelindung yang akan 

menimbulkan depasifasi pada permukaan logam. Dengan demikian, secara singkat 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan natrium klorida, akan 

semakin besar pula dalam mempercepat laju korosi yang berlangsung pada suatu 

logam [Hariyati, 2011]. 

 

G. Peranan Konsentrasi Larutan Na2SO4 Terhadap Proses Korosi di Lingkungan 

NaCl/ Na2SO4. 

Sifat-sifat dari natrium sulfat (Na2SO4) ialah sebagai berikut : 

1.    Berat Molekul  : 142,04 g/mol  

2.    Titik Leleh  : 884 °C  

3.    Wujud   : Padat  

4.    Warna   : Putih  

5.    Kelarutan dalam air : 4,76 g/100 ml (0°C) 42,7 g/100 ml (100°C)  

6.    Density   : 2.664 g/cm3 
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Gambar 6. Bubuk Natrium Sulfat (Na2SO4) . 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_sulfate] 

 

Kecepatan reaksi kimia dalam suatu larutan yang umum terjadi, sangat 

dipengaruhi oleh konsentrasi dari zat-zat yang bereaksi (reaktan). Secara umum 

reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi pereaksi diperbesar. 

Larutan yang mengandung sulfida akan memberikan efek korosif yang sangat 

agresif pada logam. Sifat dari ion sulfida adalah sangat kuat dalam mencegah 

terjadinya proses pasifasi pada logam yang berada di lingkungan yang 

mengandung sulfida, ia akan terurai dengan cepat pada larutan tersebut. 

 

Larutan natrium sulfat adalah larutan yang terbentuk dengan suatu proses awal 

melarutnya garam natrium sulfat dalam bentuk padat ke dalam bentuk pelarut air. 

Jika garam ini dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ion natrum 

dan sulfat yang dapat bergerak dalam larutan dan menghantarkan listrik. Jika 

logam dalam lingkungan ini, maka ion sulfat yang telah terurai tadi akan 

terabsorbsi ke permukaan logam dan menghentikan proses pasifasi serta 

mencegah terjadinya pengendapan lapisan oksida pelindung. Sementara itu, 

natrium yang juga telah terurai sebagian juga akan mengendap di dalam larutan, 
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sebagian terus bergerak menghantarkan listrik dan ada sebagian yang menguap 

dan tidak terlalu berpengaruh terhadap berlangsungnya proses korosi. Dengan 

berhentinya proses pasifasi ini, korosi yang terjadi pada logam tersebut 

dimungkinkan akan tetap terus berlangsung. 

 

Semakin tinggi konsentrasi larutan natrium sulfat maka semakin besar pula ion 

sulfat yang berada di sekitar logam. Semakin besar jumlah ion sulfat yang berada 

di sekitar logam maka semakin besar pula terjadinya proses pencegahan 

timbulnya lapisan pelindung yang akan menimbulkan depasifasi pada permukaan 

logam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

larutan natrium sulfat, akan semakin besar pula dalam mempercepat laju korosi 

yang berlangsung pada suatu logam. 


