
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Baja 

Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon 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 

dengan mencegah dislokasi bergeser pada sisi kristal (crystal lattice) atom besi. Unsur 

paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon adalah mangan (manganese), krom 

(chromium), vanadium, dan tungsten. 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) [Davis, 1982]..  

Besi merupakan unsur yang ditemukan berlimpah di alam. Juga ditemukan di matahari 

dan bintang lainnya dalam jumlah yang seadanya. Inti atomnya sangat stabil. Besi 

adalah unsur dasar dari meteorit jenis siderite dan sangat sedikit terdapat dalam 2 jenis 

meteorit lainnya. Inti bumi dengan radius 2150 mil, terdiri dari besi dengan 10 persen 

hidrogen teroklusi. Besi merupakan unsur keempat yang berlimpah ditemukan di 

kerak bumi. Bijih besi yang umum adalah hematit, yang sering terlihat sebagai pasir 

hitam sepanjang pantai dan muara aliran.  
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1. Sifat-sifat Baja 

Logam murni besi sangat reaktif secara kimiawi dan mudah terkorosi, khususnya 

di udara yang lembab atau ketika terdapat peningkatan suhu. Memiliki 4 bentuk 

allotroik ferit, yakni alfa, beta, gamma dan omega dengan suhu transisi 700, 928, 

dan 1530 °C. Bentuk alfa bersifat magnetik, tapi ketika berubah menjadi beta, sifat 

magnetnya menghilang meski pola geometris molekul tidak berubah. Hubungan 

antara bentuk-bentuk ini sangat aneh. Besi pig adalah alloy dengan 3% karbon dan 

sedikit tambahan sulfur, silikon, mangan dan fosfor. Besi bersifat keras, rapuh, dan 

umumnya mudah dicampur, dan digunakan untuk menghasilkan alloy lainnya, 

termasuk baja. Besi tempa yang mengandung kurang dari 0.1% karbon, sangat kuat, 

dapat dibentuk, tidak mudah campur dan biasanya memiliki struktur berserat. Baja 

karbon adalah alloy besi dengan sedikit Mn, S, P, dan Si. Alloy baja adalah baja 

karbon dnegan tambahan seperti nikel, khrom, vanadium dan lain-lain. Besi relatif 

murah, mudah didapat, sangat berguna dan merupakan logam yang sangat penting.  

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.  

b. Baja paduan rendah.  

c. Baja tahan karat 

  



7 
 

 
 

2. Baja Karbon 

Baja dengan kadar Mangan kurang dari 0,8 % Silicon kurang dari 0.5 % dan unsur 

lain sangat sedikit, dapat dianggap sebagai baja karbon. Mangan dan Silicon 

sengaja di tambahkan dalam proses pembuatan baja sebagai deoxidizer untuk 

mengurangi pengaruh buruk dari beberapa unsur pengotoran. Baja karbon 

diproduksi dalam bentuk balok, profil, lembaran dan kawat. Baja karbon dapat di 

golongkan menjadi tiga bagian berdasarkan jumlah kandungan karbon yang 

terdapat di dalam baja tersebut, penggolangan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut:  

a.  Baja karbon rendah. 

(Wiryosumarto, 2004) Baja karbon rendah adalah baja yang mengandung 

0,022–0,3% C yang dibagi menjadi empat bagian menurut kandungannya 

yaitu:  

1. Tidak responsif terhadapperlakuan panas yang bertujuan     membentuk 

martensit 

2. Metode penguatannya dengan cold working 

3. Relatif lunak, ulet dan tangguh 

4. Mampu lasnya baik 

5. Harga murah. 

b. . Baja karbon menengah 

(Sack, 1997) Baja karbon ini memiliki sifat–sifat mekanik yang lebih baik dari 

pada baja karbon rendah. Baja karbon menengah mengandung 0,3–0,6 % C 

dan memiliki cirri-ciri sebagai berikut :  
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1. Lebih kuat dan keras dari pada baja karbon rendah.  

2. Tidak mudah di bentuk dengan mesin.  

3. Lebih sulit di lakukan untuk pengelasan.  

4. Dapat dikeraskan (quenching) dengan baik.  

 

c. Baja karbon tinggi 

(Amanto,1999) Baja karbon tinggi memeiliki kandungan karbon antara 0,6–1,7 

% karbon dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Kuat sekali.  

2.   Sangat keras dan getas/rapuh.  

3. Sulit dibentuk mesin.  

4. Mengandung unsur sulfur ( S ) dan posfor ( P ).  

5. Mengakibatkan kurangnya sifat liat.  

6. Dapat dilakukan proses heat treatment dengan baik.  

 

3. Baja paduan 

Menurut Muhammad Amin Nasution (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 
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mempunyai sifat keras dan ulet. Berdasarkan kadar paduannya baja paduan dibagi 

menjadi tiga macam yaitu: 

 

a. 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 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. 

b. 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. 

c. 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 Muhd. Amin Nasution (Amstead, 1993): 

1.  Keuletan yang tinggi tanpa pengurangan kekuatan tarik 

2.  Tahan terhadap korosi dan keausan yang tergantung pada jenis paduannya 
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3. Tahan terhadap perubahan suhu, ini berarti bahwa sifat fisisnya tidak   

banyak berubah 

4. Memiliki butiran yang halus dan homogen 

 

Menurut Muhd. Amin Nasution (2008), 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. 
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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, 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). 
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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. 

 

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 (0,28-0,33)% 

C; (0,40-0,60)% Mn; 0,035% P; 0,04% S; (0,15-0,30)% Si; (0,80-1,10)% Cr; (0,15-

0,25)% Mo. 

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 
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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, kemapuan mesin menjadi lebih sulit dengan meningkatnya kekuatan 

(kekerasan) paduan. 

4. Pembentukan 

Sifat mampu bentuk yang terbaik dalam kondisi anil yang daktilitas sangat baik. 

C. 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 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. 
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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) . 

 

1. 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. Lapisan oksida ini 

bersifat non-protektif, tidak memberikan perlindungan pada metal yang dilapisinya 

terhadap proses oksidasi lebih lanjut. 

 

Gambar 1. Lapisan oksida berpori 
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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 2. 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 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. 
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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]. 

 

2. 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 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, 
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𝐱𝟐 =  𝒌𝒑 ……………………………….………..(1) 

 

Di mana kp dikenal sebagai konstanta laju parabolik. 

 

 

D.  

Gambar 3. Penambahan berat terhadap waktu pada hukum kinetika untuk 

oksidasi logam. 

 

 

E. Korosi  

Korosi adalah perusakan logam karena adanya reaksi kimia atau elektro kimia antara 

logam dengan lingkungannya. Adapun lingkungan yang dimaksud adalah dapat 

berupa larutan asam, air dan uap yang masing-masing mempunyai daya hantar listrik 

yang berbeda-beda. Perusakan logam yang dimaksud adalah berkurangnya nilai logam 

baik dari segi ekonomis, maupun teknis. 

 

Menurut jenis reaksinya korosi dibagi menjadi dua yaitu korosi kimia atau biasa 

disebut korosi kering (Dry Corrosion) dan korosi elektrokimia biasa disebut korosi 

basah (Aqueous Corrosion). Korosi kimia atau korosi kering atau korosi temperatur 

tinggi adalah proses korosi yang terjadi melalui reaksi kimia secara murni yang terjadi 
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tanpa adanya elektrolit atau bisa dikatakan tidak melibatkan air dengan segala 

bentuknya. Korosi kimia biasanya terjadi pada kondisi temperatur tinggi atau dalam 

keadaan kering yang melibatkan logam (M) dengan oksigen, nitrogen, sulfida. Proses 

oksidasinya adalah sebagai berikut :  

               M        M 
2
+ 2e-  

½O
2 

+ 2e¯         O2  

                 M +½O
2 

      MO  

 

Pertumbuhan Oksida :  

1. Awal proses oksida adalah pembentukan oksida dimana terjadi penarikan   

oksigen ke permukaan logam.  

2. Reaksi antara oksigen dengan logam.  

3. Oksidasi terbentuk di permukaan logam  

4. Proses berikutnya adalah pertumbuhan oksida yang telah terbentuk.  
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Gambar 4. Mekanisme pertumbuhan oksida. 

Penyebab korosi temperatur tinggi adalah :  

a. Oksidasi  

Reaksi yang paling penting pada korosi temperatur tinggi, membentuk lapisan 

oksida yang dapat menahan serangan dari peristiwa korosi yang lain bila jumlah 

oksigen dilingkungannya cukup (jumlah oksigen dalam lingkungan disebut oksigen 

potensial). Tetapi harus terkontrol dan oksidasinya terbentuk dari senyawa dengan 

unsur-unsur yang menguntungkan.  

b. Karburasi dan metal dusting  

Terjadi dalam lingkungan yang mengandung CO, CH4 dan gas hidrokarbon lainnya. 

Penguraian C kepermukaan logam mengakibatkan penggetasan dan degradasi sifat 

mekanik lainnya.  

c. Nitridasi  

Terjadi pada lingkungan yang mengandung ammonia, terutama pada potensial 

oksigen yang rendah. Penyerapan nitrogen yang berlebihan akan membentuk 

presipitat nitrida di batas butir dan menyebabkan penggetasan.  

d. Korosi oleh Halogen  

Senyawa halida akibat penyerapan halogen oleh logam, dapat bersifat mudah 

menguap atau mencair pada temperatur rendah. Kenyataan ini mengakibatkan 

perusakan yang sangat parah.  

e. Sulfidasi  
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Terjadi dalam lingkungan yang mengandung bahan bakar atau hasil pembakaran 

yang mengandung sulfur. Dengan oksigen membentuk SO2 dan SO3 yang bersifat 

pengoksidasi yang kurang agresif dibandingkan H2S yang bersifat pereduksi, tetapi 

dapat terjadi efek penguatan dengan adanya Na dan K yang akan membentuk uap 

yang kemudian akan mengendap kepermukaan logam pada temperatur yang lebih 

rendah dan merusak permukaan.  

f. Korosi deposit abu dan garam  

Deposit dapat mengakibatkan turunnya aktifitas oksigen dan menaikkan aktifitas 

sulfur, sehingga merusak lapisan pasif dan mempersulit pembentukannya kembali. 

Deposit biasanya mengandung S, Cl, Zn, Pb dan K.  

g. Korosi karena logam cair  

Terjadi pada proses yang mempergunakan logam cair, misalnya heat treatment dan 

refining process. Korosi terjadi dalam bentuk pelarutan logam dan oksidanya akan 

semakin hebat dengan adanya uap air dan oksigen  

 

1.    Klasifikasi Korosi 

Korosi diklasifikasikan melalui banyak cara. Ada metode yang membagi korosi 

menjadi korosi pada temperatur rendah dan temperatur tinggi. Metode lainnya 

memisahkan korosi menjadi kombinasi langsung (atau oksidasi) dan korosi 

elektrokimia. 

 

Klasifikasi yang lebih disukai adalah korosi basah (wet corrosion) dan korosi kering 

(dry corrosion). Korosi basah terjadi ketika adanya cairan. Biasanya melibatkan 
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larutan yang mengandung air atau elektrolit dan sejauh ini terhitung menjadi penyebab 

korosi yang terbesar. Contoh yang paling umum adalah korosi pada baja yang 

disebabkan oleh air. Korosi kering terjadi ketika tidak adanya fasa cair atau ketika di 

atas titik embun lingkungan. Pada umumnya uap dan gas  mengakibatkan terjadinya 

korosi. Korosi kering paling sering dihubungkan dengan temperatur tinggi. Contohnya 

korosi baja pada tungku perapian gas. 

 

2.    Jenis-Jenis Korosi 

Jenis--jenis korosi adalah sebagai berikut [12]  : 

a. Korosi homogen (uniform corrosion), yaitu korosi yang terjadi pada seluruh 

permukaan logam atau paduan yang bersentuhan dengan elektrolit pada intensitas 

sama.  

b. Korosi galvanis (galvanic corrosion), yaitu korosi yang terjadi bila dua logam 

yang berbeda berada dalam satu elektrolit, dalam keadaan ini logam yang kurang 

mulia (anodic) akan terkorosi, bahkan lebih hebat bila paduan tersebut tidak 

bersenyawa dengan logam lain.  

c. Korosi celah (crevice corrosion), yaitu korosi lokal yang biasanya terjadi pada 

sela-sela sambungan logam yang sejenis atau pada retakan di permukaan logam. 

Hal ini disebabkan perbedaan konsentrasi ion logam atau konsentrasi oksigen 

antara celah dan lingkungannya. 

d. Korosi antar butir (intergranular corrosion), yaitu korosi yang terjadi pada batas 

butir, dimana batas butir sering kali merupakan tempat mengumpulnya impurity 

atau suatu presipitat dan lebih tegang. Adanya batas butir (grain boundary) banyak 
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memberikan efek didalam aplikasi atau penggunaan suatu material. Jika suatu 

logam terkorosi secara merata maka batas butir akan terlihat jelas lebih reaktif 

dibandingkan pada butir material tersebut. Pada beberapa kondisi, pertemuan butir 

sangat reaktif dan menyebabkan terjadinya korosi pada batas butir lebih cepat 

dibandingkan dengan korosi pada butir. Intergranular corrosion akan mengurangi 

atau menghilangkan kekuatan dari material.  

e. Korosi sumur (pitting corrosion), korosi ini terjadi akibat adanya sistem anoda 

pada logam, dimana daerah tersebut terdapat konsentrasi ion Cl
- 

yang tinggi. 

Korosi jenis ini sangat berbahaya karena pada bagian permukaan hanya lubang 

kecil, sedangkan pada bagian dalamnya terjadi proses korosi membentuk “sumur” 

yang tidak tampak.  

 

 

Gambar 5. macam-macam bentuk korosi sumuran [13]. 
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f. Korosi selektif (selective corrosion),yaitu larutnya salah satu komponen dari suatu 

paduan, dan ini mengakibatkan paduan yang tersisa akan menjadi berpori sehingga 

ketahanan korosinya akan berkurang.  

g. Korosi erosi (erotion corrosion), yaitu korosi yang diakibatkan gerakan air atau 

fluida. 

h. Korosi tegangan (stress corrosion), yaitu korosi yang terladi sebagai akibat 

bekerjanya tegangan pada suatu benda yang berada pada media korosif. 

 

F. Peranan Konsentrasi Larutan NaCl terhadap Proses Korosi di Lingkungan 

NaCl/Na2SO4. 

Natrium klorida dalam bentuk kristal yang dimasukkan kedalam 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. Didalam 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 didalam 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.  
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NaCl         Na+ + Cl- …………….....…………………(1) 

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 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/]. 

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-7202-2702100027bab2.%20pdf/
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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, 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 [18] : 

1.    Berat Molekul  : 142,04 g/mol  
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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 

7.    Bereaksi dengan asam sulfat membentuk natrium hidrogen sulfat  

 

                                        Na2SO4 + H2SO4 → 2 NaHSO4                                  (2) 

 

8.  Bereaksi dengan barium klorida membentuk natrium klorida dan barium    

sulfat  

 

                                     Na2SO4 + BaCl2 → 2 NaCl + BaSO4                                   (3) 

 

9.    Dapat dibuat dengan berbagai macam proses ; 

       Secara laboratorium, dengan mereaksikan natrium hidroksida dan asam sulfat. 

 

                         2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O                  (4) 

 

Secara komersial, dapat dibuat dengan dua metode yaitu :  

a. Proses Mannheim, dengan mereaksikan natrium klorida dan asam 

sulfat. 
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                     2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl                                           (5) 

b. Proses Hargreaves, dengan mereaksikan natrium klorida, sulfur 

dioksida, oksigen, dan air.  

                               4 NaCl + 2 SO2 + O2 + 2 H2O → 2 Na2SO4 + 4 HCl        (6) 

 

 

 

 Gambar 6. Bubuk Natrium Sulfat (Na2SO4) [18]. 

 

 

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. 
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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, 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. 


