
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil pembahasan dari serangkaian pengujian dan observasi yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, Beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :  

1. Keberadaan deposit NaCl/Na2SO4 pada baja lapis Al sangat besar 

mempengaruhi kinetika oksidasi baja, hal ini dapat dilihat dari nilai konstanta 

parabolik baja AISI 4130 lapis Al dengan perbandingan deposit  NaCl/Na2SO4 

(gr): 30/70 adalah 6,89 × 10-9 g2cm–4s–1. Sedangkan nilai konstanta parabolik 

dengan perbandingan deposit (gr): 100/0 adalah 2,71 × 10-9 g2cm–4s–1, 50/50 

adalah 6,15 × 10-9 g2cm–4s–1 , 70/30 adalah 2,97 × 10-9 g2cm–4s–1 dan 0/100 

adalah sebesar 2,60 × 10-9 g2cm–4s–1.  

2. Hasil mokroskop optik pada penampang permukaan baja 4130 lapis Al 

dengan komposisi deposit NaCl/Na2SO4 (gr): 30/70 yang dioksidasi pada 750 

°C dengan periode waktu oksidasi 49 jam mengalami pengerusakan lapisan 

protektif Al2O3 pada lapisan aluminida disebabkan oleh keberadaan klor dan 

sulfur dari deposit  NaCl/Na2SO4 yang memicu pertumbuhan  oksida kaya besi 

(FeO3).  Pembentukan oksida besi menunjukkan adanya penurunan fungsi Al 

sebagai pelindung baja terhadap oksidasi pada temperatur tinggi. Meskipun 
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demikian, selama 49 jam oksidasi berlangsung lapisan FeAl yang tebal di atas 

substrat baja mampu menggantikan peranan lapisan Fe2Al5 dan FeAl2 sebagai 

penyuplai Al dalam membentuk lapisan protektif alumina. 

3. Hasil analisis X-ray (XRD) pada permukaan sampel yang dioksidasi selama 1 

jam, 9 jam dan 49 jam menunjukan pertumbuhan fasa Fe2Al5 pada lapisan 

intermetalik  yang merupakan lapisan pelindung dari fasa intermetalik untuk 

melindungi baja dari serangan korosi. Selanjutnya terdapat fasa FeAl yang 

merupakan fasa yang terbentuk dari komposisi besi dan aluminium yang sama 

sebagai lapisan pelindung baja AISI 4130 lapis Al terhadap serangan korosif 

klor dan sulfur untuk oksidasi yang berlangsung lama. 

 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lanjut dan observasi pada baja karbon sedang dan baja 

karbon tinggi yang dilapisi Al-celup panas maupun tidak yang dioksidasi dalam 

lingkungan yang berbeda. Sehingga bisa didapatkan hasil penelitian yang dapat 

memberikan pertimbang material yang tahan korosi pada temperatur tinggi 

maupun temperatur ruang. 


