
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baja merupakan  material utama dalam bidang industri. Dalam dunia metalurgi

baja memiliki karakter yang berbeda-beda mulai dari struktur mikro sampai

dengan sifat mekaniknya. Baja AISI 1020 merupakan salah satu jenis baja karbon

rendah, dimana unsur prosentase 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%. sifat yang dimiliki baja karbon in

ialah kekerasannya relatif rendah, lunak, keuletannya tinggi, serta mudah dalam

pembentukannya[Amsted,1993].

Aplikasi baja karbon AISI 1020 dalam bidang manufaktur ialah bentuk pipa untuk

fluida tekanan rendah dan sedang, pipa boiler, serta sistem saluran pipa uap panas

pada PLTP atau PLTU. Seiring waktu penggunaannya, baja karbon ini akan

mengalami degradasi atau kerusakan akibat korosi, terutama pada temperatur

tinggi. Korosi dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang bersifat asam, basa,

oksigen, dan air. Selain itu garam-garam seperti klorid (Clˉ), sulfat (SO4
2ˉ), dan

karbonat dari Na, Mg, dan Ca juga dapat menyebabkan korosi[Sutianto,2011].
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Dalam peneltiannya menyebutkan bahwa deposit Na2SO4 dapat mempercepat

oksidasi iron pada temperatur 750 °C. Percepatan korosi ini disebabkan oleh

pengendapan sulfida yang terbentuk pada fasa cair, yakni lelehan eutektit Na2SO4

dan Na2O, dimana Na2O merupakan reaksi antara ion dengan deposit sulfat. pada

penelitian lain yang pernah dilakukan, yakni penelitian korosi pada temperatur

tinggi baja karbon A210-C dalam lingkungan pembakaran batubara (coal

combustion). Menyebutkan bahwa laju oksidasi meningkat signifikan dengan

meningkatnya temperatur. Unsur klor dan sulfur berasal dari NaCl dan Na2SO4 .

Garam cair tersebut umumnya berasal dari sisa pembakaran batubara (Na2SO4),

yang merupakan bahan bakar umum digunakan untuk bermacam jenis boiler.

sedangkan NaCl umumnya ditemukan pada sistem boiler di daerah lingkungan

pantai[Wang.,Chaur-jeng,2002].

Pengaruh korosi akibat lingkungan pantai  (ion Clˉ) diamati dengan pemakaian

NaCl. Korosi temperatur tinggi akibat garam cair ini disimulasikan dengan

menggunakan pre-coated synthetic deposit, yaitu NaCl + Na2SO4, yang

didepositkan pada permukaan spesimen. Dengan penelitian yang sudah ada, maka

untuk melihat perilaku baja AISI 1020 perlu dilakukan penelitian terhadap

material tersebut dalam lingkungan yang mengandung NaCl + Na2SO4 pada

temperatur 700 °C.

Sehubungan dengan uraian diatas maka perlu diadakan penelitian  mengenai :

PERILAKU KOROSI BAJA AISI 1020 DI DALAM LINGKUNGAN

NaCl + Na2SO4 PADA TEMPERATUR 700 °C.
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1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui tingkat laju kinetika oksidasi (kp) baja AISI 1020 setelah

dioksidasi dalam media NaCl + Na2SO4.

2. Mengetahui karakteristik baja setelah dioksidasi.

3. Mempelajari perilaku baja AISI 1020 dalam lingkungan NaCl + Na2SO4 melalui

fasa-fasa yang terbentuk setelah proses oksidasi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas agar penelitian bisa berjalan dengan sesuai, maka

peneliti membatasi masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Spesimen uji adalah baja karbon rendah (AISI 1020) dengan dimensi

panjang 20 mm, lebar 10 mm dan tebal 2 mm.

2. Korosi oksidasi dilakukan pada temperatur 700 °C dengan variasi waktu

oksidasi adalah 1 jam, 4 jam, 9 jam, 25 jam dan 49 jam.

3. Pengujian foto mikro, makro dan X-RD dilakukan untuk mengetahui

karateristik baja AISi 1020 setelah dioksidasi

4. Media korosif yang digunakan adalah NaCl + Na2SO4.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan tugas akhir ini disusun menjadi lima bab. Adapun sistematika

penulisannya adalah sebagai berikut :



4

PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang pranalar latar belakang masalah, tujuan, batasan masalah,

dan sistematika penulisan laporan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori dasar yang berkaitan dengan materi yang diangkat pada laporan

tugas akhir ini.

METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metode-metode yang dilakukan dalam mengumpulkan

informasi, dan menjabarkan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan selama

penelitian berlangsung sampai pada penyusunan laporan serta menjabarkan

pengukuran dan pengujian.

DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang data pengujian batu alam imitasi yang dibuat.

PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


