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ABSTRACT

THE PHENOMENON OF OXIDATION OF Cr-Mn-Ni STEEL IN A
WATER VAPOR ENVIRONMENT AT A TEMPERATURE OF 750 °C

BY

DIAN PURNAMA

THE Cr-Mn-Ni STEEL IS A KIND OF MEDIUM CARBON STEEL (0,419

WT.% C) AND A TYPE OF MEDIUM ALLOY WITH OTHER

COMPOSITIONS WHICH ARE: Mn = 1,35, Cr = 2.07, Ni  = 1,05, AND Mo =

0,199 (WT.%). WITH A COMPOSITIONS OF Cr  2.07 WT.% AND Mo 

0.199 WT.%, ALLOWWING THIS STEEL TO BE USED AS A MAIN

SUBSTANCE IN BOILER COMPONENTS, A HEAT EXCHANGER.

THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO FIND OUT THE STEEL

OXIDATION KINETHICS THROUGH AN ADDITIONAL WEIGHTS OF

STEEL THAT WAS OXIDIZED AT A TEMPERATURE OF 750 °C IN A

WATER VAPOR ENVIRONMENT, AND TO FIND OUT THE OXIDE PHASE

WHICH IS FORMED ON THE SURFACE OF THE CR-MN-NI STEEL AFTER

BEING OXIDIZED. BEFORE THE TEST OF OXIDATION, THE Cr-Mn-Ni

STEEL WAS FORMED ACCORDING TO G54 STANDARDS, WHICH IS A
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STANDARD OF HIGH TEMPERATURE OXIDATION TESTING AND THEN

IT WILL BE SMOOTHED AND CLEANED OF RESIDUAL IMPURITIES.

NEXT THE WEIGHT AND THE SURFACE AREA OF CLEANED STEEL

WILL BE MEASURED BEFORE BEING OXIDIZED. THE Cr-Mn-Ni STEEL

THAT HAVE BEEN OXIDIZED FOR 1-20 HOURS, THEN THE WEIGHT OF

IT WILL BE REMEASURED. AFTER THE OXIDATION TESTING IS DONE,

NEXT IS MEASURING THE OXIDATION KINETHICS AND THE

CHARACTERISTICS OF THE OXIDIZED STEEL BY THE TEST OF SEM

(SCANNING ELECTRON MICROSCOPY), OM (OPTICAL MICROSCOPY),

AND XRD (X-RAY DIFFRACTION).

THE RESULT OF THIS STUDY REPRESENTS THAT THE OXIDATION

KINETHICS OF THE Cr-Mn-Ni STEEL IN A WATER VAPOR

ENVIRONMENT IS FIVE TIMES LARGER THAN A STEEL OXIDATION IN

DRY AIR ENVIRONMENT AND THE OXIDE PHASE WHICH IS FORMED

ON THE SURFACE AFTER BEING OXIDIZED FOR 1-20 HOURS IN A

WATER ENVIRONMENT AT A TEMPERATURE OF  750 °C ARE Fe2O3,

Fe3O4, FeO, Cr2O3, FeMnO3 (SPINEL).

KEYWORDS: Cr-Mn-Ni STEEL, HIGH TEMPERATURE WATER

VAPOR OXIDATION, PARABOLIC CONSTANT (KP),

WEIGHT GAIN.



ABSTRAK

FENOMENA OKSIDASI BAJA Cr-Mn-Ni DALAM LINGKUNGAN UAP
AIR PADA TEMPERATUR 750 °C

Oleh

DIAN PURNAMA

Baja Cr-Mn-Ni merupakan jenis baja karbon sedang (0,419 wt.% C) dan jenis

paduan sedang dengan komposisi paduan lainnya yaitu: Mn = 1,35, Cr = 2.07, Ni

= 1,05, dan Mo = 0,199 (wt.%). Dengan komposisi Cr  2.07 wt.% dan Mo 

0.199 wt.% memungkinkan baja ini dapat digunakan sebagai bahan utama dalam

komponen boiler, alat penukar panas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinetika oksidasi baja melalui

pertambahan berat baja yang dioksidasi pada temperatur 750 °C dilingkungan uap

air, serta mengetahui fasa oksida yang terbentuk dipermukaan baja Cr-Mn-Ni

setelah oksidasi. Standar pengujian oksidasi Cr-Mn-Ni menggunakan standar

G54. Kemudian baja dihaluskan dan dibersihkan dari sisa kotoran. Selanjutnya

baja yang telah dibersihkan akan dihitung berat dan luas permukaan baja sebelum

dioksidasi. Baja Cr-Mn-Ni yang telah dioksidasi selama 1-20 jam kemudian
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dihitung kembali beratnya. Setelah pengujian oksidasi selesai selanjutnya

menghitung kinetika oksidasi dan karaterisasi baja yang teroksidasi dengan

pengujian SEM (Scanning Electron Microscopy), OM (Optical Microscopy),

XRD (X-Ray Diffraction).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinetika oksidasi baja Cr-Mn-Ni

dilingkungan uap air lebih besar lima kali lipat dibanding oksidasi baja

dilingkungan udara kering dan fasa oksida yang terbentuk dipermukaan setelah

dioksidasi selama 1- 20 jam dilingkungan uap air pada temperatur 750 °C antara

lain Fe2O3, Fe3O4, FeO, Cr2O3, FeMnO3 (spinel).

Kata kunci: Baja Cr-Mn-Ni, Oksidasi uap air pada temperatur tinggi,

Konstanta parabolik (Kp), Penambahan berat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baja Cr-Mn-Ni merupakan jenis baja karbon sedang (0,419 wt.% C) dan jenis

paduan sedang dengan komposisi unsur paduannya adalah Mn = 1,35, Cr =

2.07, Ni = 1,05, dan Mo = 0,199 (wt.%). Baja Cr-Mn-Ni merupakan baja

tahan korosi, dan memiliki sifat mekanik yang baik. Oleh karena itu,

komposisi Cr  2.07 wt.% dan Mo  0.199 wt.% memungkinkan baja ini

dapat digunakan sebagai bahan utama dalam komponen boiler, alat penukar

panas, dan pipa uap pada sistem pembangkit listrik berbahan bakar fosil

(Kumar et al., 2016). Seiring dengan peningkatan efisiensi termal dalam

sistem pembangkit uap dengan meningkatkan temperatur pembakaran batu

bara hingga mencapai temperatur ultra-supercritical (USC) 750 C pada

system bolier (Yeo et al., 2014), maka kemampuan baja akan menurun

drastis, baik kekuatan mekanik, fatik, maupun ketahanan oksidasinya.

Kemampuan baja dalam menahan serangan oksidasi pada temperatur tinggi

ditentukan oleh kandungan Cr. Bila temperatur kerja ditingkatkan maka

serangan oksidasi mengakibatkan penurunan peranan Cr dalam membentuk

lapisan protektif Cr2O3. Seperti telah dilaporkan oleh Asteman, pada
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lingkungan H2O degradasi Cr akan meningkat membentuk kromium (VI)

oksihidroksida. Reaksi yang terjadi adalah (Asteman et al., 2009) :

Cr2O3 (S) + O2 (g) + 2H2O (g) 2CrO2(OH)2 (g) (1.1)

Pada penelitian Gong dkk. (2009), tentang perilaku oksidasi baja Fe-

16Cr dilingkungan H2O pada temperatur 850 C menunjukkan bahwa

oksidasi dilingkungan uap air menyebabkan tranportasi kromium ke lapisan

oksida, sehingga kinetika oksidasi dipercepat akibat molekul air yang masuk

ke dalam substrat baja.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Liu et al. (2014) pada baja T91 yang

mengandung Cr = ~ 9% at. dalam lingkungan uap air pada temperatur 750 °C,

menunjukan bahwa fasa oksida dan struktur mikro yang terbentuk pada tahap

awal oksidasi yang telah diamati dengan XRD dan SEM/EDS adalah lapisan

oksida kaya Cr yang terdiri dari FeCr2O4 dan (Fe,Cr)2O3. Lapisan oksida ini

bertindak sebagai penghalang difusi keluar atom besi dan difusi ke dalam

oksigen. Setelah tahap awal oksidasi berlangsung, konsentrasi elemen Cr

pada lapisan permukaan luar oksida mengalami penuruan karena kromium

yang terdeplesi dan selanjutnya sejumlah besar ion besi berdifusi keluar

menembus lapisan oksida untuk membentuk lapisan luar non-protektif Fe2O3.

Berdasarkan uraian tersebut untuk mengetahui fenomena oksidasi yang

dialami baja Cr-Mn-Ni, serta pengaruh elemen paduan pada proses

pembentukan lapisan oksida di permukaan baja, maka akan dilakukan

penelitian guna  mempelajari perilaku oksidasi baja Cr-Mn-Ni. Hasil

penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk disain dan
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aplikasi baja Cr-Mn-Ni dalam lingkungan uap air pada temperatur 750 C.

Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian

mengenai “FENOMENA OKSIDASI BAJA Cr-Mn-Ni DALAM

LINGKUNGAN UAP AIR PADA TEMPERATUR 750 °C”.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinetika oksidasi baja Cr-Mn-Ni melalui penambahan berat

selama baja dioksidasi pada temperatur 750 °C dalam lingkungan uap air.

2. Mengidentifikasi fasa-fasa oksida yang terbentuk pada baja Cr-Mn-Ni

untuk menjelaskan mekanisme serangan oksidasi uap air.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, agar proses yang

dilakukan dapat sesuai harapan maka peneliti membatasi masalah sebagai

berikut:

1. Variasi waktu pengujian yaitu 1 jam, 4 jam, 9 jam, 20 jam.

2. Kondisi uap air 100 °C dengan tekanan 1 atm.

3. Oksidasi baja dilingkungan uap air dilakukan pada temperatur 750 °C.

D. Sistematika Penulisan

Papa penulis Tugas Akhir ini disusun atas lima Bab. Adapun sistematika

penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah

dan sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terurai beberapa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian

yang dilakukan. Diantaranya baja paduan, korosi, kinetika oksidasi, korosi

temperatur tinggi baja dalam lingkungan uap, scanning electron

microscopy (SEM), optical mikroscopy (OM), x-ray diffraction (XRD).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tempat penelitian, alat dan bahan penelitian,

prosedur penelitian, diagram alir.

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Hasil Pengujian Oksidasi Baja Cr-Mn-Ni, Pengaruh

uap air terhadap kinetika oksidasi, morfologi dan karakterisasi baja Cr-Mn-Ni

yang dioksidasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta

saran untuk penulis dan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan beberapa literatur yang menunjang penelitian dan sebagai refferensi

untuk melakukan penelitian oksidasi baja dilingkungan uap air.

LAMPIRAN

Pada bagian ini memuat tentang perhitungan, gambar hasil pengujian

karakterisasi dan perhitungan kinetika oksidasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Baja Paduan

Baja adalah paduan besi yang mengandung karbon paling tinggi 2.11 wt.%.

Beberapa jenis elemen-elemen paduan yang ditambahkan ke dalam baja

adalah untuk mendapatkan sifat-sifat baja yang dikehendaki yang sesuai

kondisi aplikasinya pada komponen teknik. Elemen-elemen paduan baja

masing-masing memiliki peranan penting dalam membentuk karakteristik

baja seperti kekuatan mekanik, keuletan, ketahanan korosi, kemampuan las,

serta kemampuan mempertahankan sifat pada temperatur tinggi (Totten,

2007).

Baja paduan merupakan material yang paling banyak digunakan sebagai

bahan komponen teknik seperti komponen boiler, alat penukar panas, dan

pipa uap pada sistem pembangkit listrik berbahan bakar fosil (Kumar et al.,

2016).

Beberapa pengaruh penambahan elemen-elemen pada baja adalah sebagai

berikut (Totten, 2007):

a. Mangan (Mn)
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Mangan adalah unsur yang ada dihampir semua jenis baja. Unsur mangan

dalam jumlah 0,30 wt.% atau lebih dapat meningkatkan kekuatan,

kekerasan, ketahanan aus, penguatan pada pembentukan dingin.

b. Silikon (Si)

Silikon merupakan elemen penting pada baja paduan. Silikon yang

terkandung dalam baja umumnya kurang dari 0,10 wt.%. Baja dengan

kandungan Si dapat meningkatkan kekuatan tanpa mengurangi keuletan

baja tersebut. Jika dikombinasikan dengan Mn atau Mo, silikon dapat

meningkatkan kekuatan yang lebir besar pada baja.

c. Kromium (Cr)

Suatu unsur pada baja paduan yang dapat meningkatkan kekerasan,

ketahanan oksidasi, dan ketahanan pada temperatur tinggi. Kandungan

unsur krom juga dapat menyebabkan munculnya unsur pengotor seperti

P, Sn, Sb pada baja paduan.

d. Nikel (Ni)

Unsur nikel dapat meningkatkan nilai kekerasan pada baja paduan.

Kekerasan yang lebih besar dapat dihasilkan dengan kombinasi antara

Ni, Cr, Mo. Kombinasi tersebut juga dapat  meningkatkan kekuatan

impact dan ketahanan fatigue baja.

e. Molibdenum (Mo)

Merupakan unsur penting pada baja paduan, penambahan Mo

menghasilkan baja dengan butir halus, meningkatkan kekerasan,

kekuatan fatigue, serta ketahanan korosi.
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f. Vanadium (V)

Unsur vanadium dapat berguna untuk memperbaiki susunan butir,

sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan ketangguhan pada baja.

Selain itu dengan adanya unsur vanadium pada baja dapat meningkatkan

kekuatan fatigue.

Dilihat dari persentase unsur pemadunya, baja paduan dapat diklasifikasikan

menjadi 3 jenis yaitu (Bhardwaj, 2014):

1. Baja Paduan Rendah (Low Alloy Steel)

Baja paduan rendah merupakan baja paduan yang elemen paduannya

~2% wt.

2. Baja Paduan Menengah (Medium-Alloy Steel)

Baja paduan menengah merupakan baja paduan yang elemen paduannya

berkisar 2% - 5% wt,

3. Baja Paduan Tinggi (High Alloy Steel)

Baja paduan tinggi merupakan baja paduan yang elemen paduannya lebih

dari 5% wt.

B. Korosi

Perusakan atau degradasi material yang diakibatkan oleh pengaruh

lingkungan disebut korosi. Mekanisme korosi hampir memiliki kesamaan

untuk semua jenis logam dan paduan hanya saja berbeda tingkatannya. Korosi

yang dialami material tidak dapat dihindari tetapi dapat dikendalikan laju

pertumbuhan oksidanya. Beberapa jenis korosi yang dapat dialami oleh suatu

material adalah sebagai berikut :
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a. Korosi homogen (uniform corrosion), adalah korosi yang diakibatkan oleh

logam yang bersentuhan dengan elektrolit pada intensitas sama,

fenomena korosi ini terjadi pada seluruh permukaan logam atau paduan.

b. Korosi galvanis (galvanic corrosion), adalah korosi yang terjadi oleh dua

jenis logam yang berbeda pada suatu lingkungan eletrolit, dalam kondisi

ini logam yang bersifat anoda akan terkorosi, bahkan lebih hebat bila

paduan tersebut tidak bersenyawa dengan logam lain.

c. Korosi celah (crevice corrosion), korosi celah biasanya terjadi pada sela-

sela sambungan logam yang sejenis atau retakan pada permukaan logam.

Konsentrasi ion logam atau konsentrasi oksigen adalah salah satu

penyebab terjadinya korosi celah.

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 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
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permukaan hanya lubang kecil, sedangkan pada bagian dalamnya terjadi

proses korosi membentuk ‘sumur’ yang tidak tampak.

f. Korosi selektif (selective corrosion),yaitu larutnya salah satu komponen

dari suatu paduan, dan ini mengakibatkan paduan yang tersisa akan

menjadi berpori sehingga ketahanan logam terhadap korosi akan

berkurang.

g. Korosi erosi (erotion corrosion), yaitu korosi yang diakibatkan oleh

gerakan fluida yang mengalir di permukaan logam.

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

akibat bekerjanya tegangan pada suatu logam yang berada di lingkungan

korosif (Chilingar et al., 2008).

C. Kinetika Oksidasi

Apabila lapisan oksida yang mula-mula berpori, maka oksigen dapat masuk

dan terbentuk lapisan antar muka oksida-logam. Namun umumnya lapisan

tipis tidak berpori dan oksida selanjutnya mencakup difusi melalui lapisan

oksida. Logam yang bereaksi dengan oksigen atau gas lainnya pada

temperatur tinggi akan mengalami reaksi kimia. 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 menghitung

penambahan berat. Penambahan berat pada setiap waktu (t) selama oksidasi

sebanding dengan ketebalan oksida (x).
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Laju oksidasi temperatur tinggi pada logam mengikuti laju hukum parabolik,

yang memerlukan ketebalan (x), proporsional terhadap waktu (t),

(2.1)

Dimana kp diketahui sebagai konstanta parabolik, dan x bisa juga dinyatakan

dalam . Dan penebalan lapisan bertambah secara parabolik (Pieraggi,

1987) ,

(2.2)

(2.3)

Dimana,

kp = Kostanta parabolik (mg.mm-2).

Wo = Berat benda uji sebelum teroksidasi (mg).

W1 = Berat benda uji setelah teroksidasi (mg).

A   = Luas permukaan (mm2).

Gambar 1. Kurva penambahan berat terhadap waktu pada hukum kinetika

untuk oksidasi logam (Callister, 2007).

Pada rentang temperatur tertentu berbagai oksida bertambah berat sesuai

dengan hukum parabolik. Pada temperatur rendah dan untuk lapisan oksida
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yang tipis, berlaku hukum logaritmik. Apabila tebal kerak mengikuti hukum

parabolik, resultan tegangan yang terjadi antar muka bertambah dan akhirnya

lapisan oksida mengalami kegagalan-perpatahan sejajar dengan antar muka

atau mengalami perpatahan geser atau pematahan tarik melalui lapisan-lapisan

(Pieraggi, 1987).

Perilaku oksidasi logam dan paduan telah dijelaskan dalam banyak referensi.

Namun, ringkasan singkat dari persamaan kinetik yang terlibat dan prosedur

untuk menentukan kinetika oksidasi digunakan dalam penelitian ini.

Perubahan berat (biasanya dinormalisasi dengan luas permukaan dan

diberikan sebagai mg cm2) sebagai fungsi dari waktu dapat mengikuti, linier

parabola, hubungan logaritmik atau kubik dan perilaku tersebut telah disusun

untuk berbagai macam logam dan paduan. Secara umum, hukum laju untuk

kinetika oksidasi dapat diberikan dalam bentuk persamaan (Talekar et al.,

2008):

(2.4)

dimana adalah berat per satuan luas pada waktu t, k adalah angka

konstanta dan n adalah eksponen untuk hukum laju oksidasi.

Pada prinsipnya, kedua kinetika isotermal dan non-isothermal diberikan oleh

laju reaksi, (r) dapat ditulis sebagai berikut:

(2.5)

Dimana α adalah tingkat reaksi, t adalah waktu, dan k(T) adalah tingkat suhu

konstan terikat (nilai konstan untuk percobaan isotermal).
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Selanjutnya, Pieraggi mengusulkan plot Δm2 vs t untuk merepresentasikan

data kinetika, terutama dalam kasus oksidasi paduan yang plot ini memberikan

nilai yang akurat dari tingkat parabola konstan dan juga memungkinkan

penelitian yang lebih tepat dari kinetika oksidasi transien. Namun, dalam

beberapa kasus, plot Δm vs t1/2 juga berguna untuk melakukan analisis yang

lebih akurat dari fenomena pada kinetika oksidasi, seperti pertumbuhan oksida

butir untuk kinetika oksidasi logam murni. Tingkat kinetika, kp (g2 cm-4sec-1)

dapat dihitung melalui regresi linier plot Δm vs t1/2 (Pieraggi, 1987).

D. Korosi Temperatur Tinggi Baja Dalam Lingkungan Uap Air

Korosi temperatur tinggi dimulai dengan proses absorbsi oksigen melalui

difusi ion-ion logam ke permukaan luar dan berekasi secara kimia dengan

oksigen untuk membentuk oksida logam. Laju pertumbuhan lapisan oksida

logam pada temperatur tinggi dipengaruhi oleh sifat dan karakter oksida.

Oksidasi temperatur tinggi  memiliki pengaruh ganda terhadap proses

degradasi logam. Pertama, aspek termodinamika dan kinetika reaksi

dipengaruhi oleh kenaikan temperatur. Dengan kata lain kenaikan temperatur

tersebut dapat mempengaruhi perubahan strukur dan perilaku logam.

Berubahnya struktur logam, maka secara umum akan merubah kekuatan dan

perilaku logam. Selain itu, degradasi / kerusakan fisik pada permukaan logam

yang diekspos pada temperatur tinggi dapat menyebabkan degradasi sifat

mekanik (Aguero et al., 2012).

Korosi uap air terjadi bila reaksinya berlangsung dalam suatu lingkungan uap

air dan terjadi perpindahan elektron antara bahan-bahan yang bersangkutan.

Reaksi inilah yang banyak terjadi pada proses korosi.
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Korosi baja dilingkungan uap air melibatkan atom Fe yang mengalami kontak

dengan molekul air. Fe teroksidasi membentuk kation Fe2+ dengan jalan

melepaskan dua elektronnya. Selanjutnya elektron tersebut akan mereduksi

atom oksigen dan bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida.

(2.6)

(2.7)

Selanjutnya ion Fe2+ bereaksi dengan ion OH- membentuk ferro hidroksida.

(2.8)

Pada kondisi anaerobik atau kekurangan oksigen, ferro hidroksida dapat

teroksidasi lebih lanjut untuk membentuk lapisan magnetite yang justru

bermanfaat bagi baja untuk mencegah korosi yang lebih parah.

(2.9)

Korosi pada lingkungan uap air diketahui dapat meningkatkan tingkat

oksidasi logam dan baja tahan karat pada temperatur tinggi. Oksidasi unsur

besi yang meningkat dilingkungan uap air pada temperatur 500-600 °C

dikaitkan dengan perubahan lapisan mikro hematite. Kehadiran uap air dapat

menimbulkan volatilisasi kromium-oksida hidroksida (Jonsson et al., 2012).

(2.10)

Baja secara teknis mengalami oksidasi lebih cepat dalam lingkungan uap air

atau gas yang berisi uap air daripada dilingkungan oksigen yang kering atau

tidak mengandung uap air (Young, 2008).

Berikut adalah molekul air yang sangat stabil terhadap disosiasi nya;
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(2.11)

Dalam kasus oksidasi uap air murni, proses oksidasi yang dapat terjadi yaitu;

(2.12)

Beberapa oksida logam terbentuk senyawa volatil oleh reaksi langsung

dengan uap air, misalnya hidroksida dan oksihidroksida (Young, 2008) :

(2.13)

(2.14)

Table 1. Reaksi energi bebas oleh logam hidroksida (Young, 2008)

Reaksi
A B

175,700 -31.4

818,400 -193

2Fe 663,300 -200

NiO + 219,000 -50.7

53,500 45.5

220,000 -14.7

Si 47,900 72.3

Penelitian oksidasi yang telah dilakukan sebelumnya pada alloy 282 (Al =

1,38 wt.%, Co = 9 wt.%, Cr = 18,5 wt.%, Mo = 8 wt.%, dan Ti = 1,9 wt.%)

terbentuk 2 lapisan dipermukaan yang terdiri dari lapisan luar yaitu

TiO2, Cr2O3 dan lapisan dalam Al2O3, Cr2O3 dan TiO2. Dibandingkan dengan
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sampel dilingkungan udara non uap air, kemunculan TiO2 pada sampel kedua

dilingkungan uap air pada temperatur 1000 °C menunjukkan transportasi ion

Ti dipengaruhi oleh lingkungan uap air. Pada pengujian temperatur yang

meningkat dari 900 ke 1100 °C di udara, ketebalan oksida dipermukaan

meningkat secara signifikan pada temperatur 1000 °C, kepadatan dan

kedalaman oksida internal dalam lingkungan uap air lebih tinggi daripada di

lingkungan udara tanpa uap air. Hal ini disebabkan oleh peningkatan skala

lapisan oksida yang dapat dikaitkan dengan efek permeabilitas hidrogen, dan

penguapan kromium oxyhydroxide (Liang et al., 2015).

Penelitian lain menyebutkan bahwa perilaku oksidasi baja Fe-16Cr di

lingkungan uap air (H2O) yang diamati pada temperatur 850 °C. Terbentuk

lapisan oksida skala sedang dan memiliki sifat adhesi yang baik terhadap

substrat. Selain itu ada tiga lapisan komposisi yang berbeda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa oksidasi di lingkungan uap air berkelanjutan dengan

adanya transportasi kepermukaan yang dialami kromium, terutamana oksidasi

yang melibatkan molekul air (Gong et al., 2009).

Perlindungan oleh unsur Cr dapat dipengaruhi dengan adanya uap air dan

perubahan temperatur. Penambahan uap air dapat mempercepat skala oksida

isothermal pada krom, diperlukan peningkatan transportasi kromium untuk

mencegah penipisan permukaan. Hal ini juga memungkinkan uap air

mengubah kemampuan melawan krusakan mekanik. Temperatur

mempengaruhi konsentrasi Cr, karena peningkatan temperatur membuat

paduan mendistribusi kromium ke permukaan. Ini adalah efek yang dominan
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di kisaran temperatur 600 – 700 °C. konsentrasi kromium akan menurun pada

temperatur yang lebih tinggi (Othman et al., 2010).

E. Scanning Electron Microscopy (SEM)

Elektron memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada cahaya. Cahaya hanya

mampu mencapai resolusi 200nm, sedangkan elektron bisa mencapai resolusi

sampai 0,2 nm. Disamping itu dengan menggunakan elektron kita juga bisa

mendapatkan beberapa jenis pantulan yang berguna untuk keperluan

karakterisasi. Jika elektron mengenai suatu benda maka akan timbul dua jenis

pantulan yaitu pantulan elastis dan pantulan non-elastis. Pada sebuah

mikroskop elektron (SEM) terdapat beberapa komponen utama antara lain:

1. Pistol elektron, biasanya berupa filamen yang terbuat dari unsur yang

mudah melepas elektron misalnya tungsten.

2. Lensa untuk elektron, berupa lensa magnetis karena elektron yang

bermuatan negatif dapat dibelokkan oleh medan magnet.

3. Sistem vakum, karena electron sangat kecil dan ringan maka jika ada

molekul udara yang lain elektron yang berjalan menuju sasaran akan

terpencar oleh tumbukan sebelum mengenai sasaran sehingga

menghilangkan molekul udara menjadi sangat penting.

Untuk mengenali jenis atom dipermukaan yang mengandung multi atom pada

umumnya lebih banyak mengunakan teknik EDS (Energy Dispersive

Spectroscopy). Sebagian besar alat SEM dilengkapi dengan kemampuan ini,

namun tidak semua SEM punya fitur ini. EDS dihasilkan dari Sinar X

karakteristik, yaitu dengan menembakkan sinar X pada posisi yang ingin kita
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ketahui komposisinya. Maka setelah ditembakkan pada posisi yang

diinginkan maka akan muncul puncak-puncak tertentu yang mewakili suatu

unsur yang terkandung. Dengan EDS kita juga bisa membuat elemental

mapping (pemetaan elemen) dengan memberikan warna berbeda-beda dari

masing-masing elemen di permukaan bahan. EDS bisa digunakan untuk

menganalisa secara kuantitatif dari persentase masing-masing elemen.

Adapun aplikasi dari teknik SEM-EDS adalah sebagai berikut:

1. Topografi : Menganalisa permukaan dan tekstur (kekerasan, reflektivitas

dan sebagainya).

2. Morfologi : Menganalisa bentuk dan ukuran dari benda sampel.

3. Komposisi : Menganalisa komposisi dari permukaan benda secara

kuantitatif dan kualitatif (Materialcerdas.wordpress.com, 2017).

F. Optical Mikroscopy (OM)

Mikroskop optik atau dikenal juga dengan nama Optical Mikroscopy adalah

sebuah mikroskop yang menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti

cahaya matahari sebagaimana yang digunakan pada mikroskop konvensional.

Pada mikroskop konvensional, sumber cahaya masih berasal dari sinar

matahari yang dipantulkan dengan suatu cermin datar ataupun cekung yang

terdapat dibawah kondensor. Cermin ini akan mengarahkan cahaya dari luar

kedalam kondensor. Pada mikroskop ini, kita dapat melihat bayangan benda

dalam tiga dimensi lensa, yaitu sebagai berikut :

1. Lensa obyektif, berguna untuk membentuk bayangan pertama dan

menentukan struktur serta bagian renik yang akan terlihat pada bayangan

akhir serta memiliki kemampuan untuk memperbesar bayangan objek
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sehingga dapat memiliki nilai aperture yaitu suatu ukuran daya pisah suatu

lensa obyektif yang akan menentukan daya pisah spesimen, sehingga

mampu menunjukkan struktur renik yang berdekatan sebagai dua benda

yang terpisah.

2. Lensa okuler adalah lensa mikroskop yang terdapat di bagian ujung atas

tabung berdekatan dengan mata operator, dan memiliki fungsi

memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa obyektif berkisar antara

4 hingga 25 kali.

3. Lensa kondensor adalah lensa yang berfungsi guna mendukung terciptanya

pencahayaan pada objek yang akan dilihat sehingga dengan pengaturan

yang tepat maka akan diperoleh daya pisah maksimal. Jika daya pisah

kurang maksimal maka dua benda akan terlihat menjadi satu dan

pembesarannyapun akan kurang optimal (id.wikipedia.org, 2017).

G. X-Ray Diffraction (XRD)

XRD merupakan alat yang digunakan untuk mengkarakterisasi struktur kristal,

ukuran kristal dari suatu bahan padat. Semua bahan yang mengandung kristal

tertentu ketika dianalisa menggunakan XRD akan memunculkan puncak-

puncak yang spesifik. Sehingga kelemahan alat ini tidak dapat untuk

mengkarakterisasi bahan yang bersifat amorf. Metode difraksi umumnya

digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang belum diketahui yang

terkandung dalam suatu padatan dengan cara membandingkan dengan data

difraksi dengan database yang dikeluarkan oleh International Centre for

Diffraction Data (materialcerdas.wordpress.com, 2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian oksidasi baja Cr-Mn-Ni di

lingkungan uap air pada temperatur 750 °C. Pengerjaan serta pengujian

spesimen dalam penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Material

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung. Kemudian pengujian

karakterisasi spesimen dilakukan di Laboratorium Metalurgi Institut

Teknologi Bandung ( ITB).

B. Alat Dan Bahan Penelitian

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Sistem pengujian oksidasi.

Sistem ini digunakan pada proses pengujian oksidasi lingkungan uap air,

dimana ketika dioperasikan temperatur furnace dibuat konstan yaitu 750

°C.
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Gambar 2. Aparatus pengujian oksidasi logam temperatur tinggi dalam

lingkungan uap air.

Keterangan:

1. Panel untuk mengatur temperatur steamer agar tetap konstan 100 °C.

2. Steamer yang berfungsi sebagai penghasil uap yang diperoleh dari

proses mendidihkan air.

3. Tabung yang berisi air berguna untuk menyuplai air pada steamer

yang berkurang akibat panguapan.

4. Furnace dengan elemen pemanas tipe spiral kanthal, beroperasi pada

tegangan 220 V dengan daya 2000 – 2300 W.

5. Panel untuk mengatur temperatur kerja furnace pada 750 °C konstan.

2. Mesin cutting

Mesin cutting adalah alat yang digunakan untuk memotong baja dengan

dialiri fluida pendingin berupa air. Mesin cutting yang digunakan merk

METKON tipe META CUT 12" yang beroperasi pada tegangan 3×380 V

dengan daya listrik 3200 W.
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3. Mesin Polisher

Mesin polisher digunakan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan

spesimen. Dalam penelitian ini amplas yang digunakan yaitu dengan

nomor 80-1000.

Tabel 2. Spesifikasi mesin polisher

Merk METKON

Tipe DIGISET – 2V

4. Jangka sorong digital (CD-6”CX)

Jangka sorong digital digunakan untuk mengukur dimensi spesimen

dengan satuan milimeter.

5. Mistar

Digunakan untuk membantu dalam pengukuran spesimen.

6. Bor listrik

Untuk membuat lubang dengan diameter 1 mm. Lubang tersebut

fungsinya untuk menggantung spesimen baja yang akan diuji.

Tabel 3. Spesifikasi bor listrik

Merk H.T.S

Tipe ZJ4113

7. Kawat stainless steel dan tang

Untuk membuat gantungan pada spesimen yang akan dimasukkan ke

dalam furnace.
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8. Pinset / penjepit

Pinset berfungsi sebagai alat bantu pemindahan spesimen yang telah

dibersihkan, juga berguna untuk meletakkan spesimen uji ke dalam

furnace.

9. Timbangan analitik digital

Untuk menghitung berat spesimen sebelum diuji dan setelah diuji.

Tabel 4. Spesifikasi timbangan analitik

Merk ADAM

Tipe PW 254

10. Thermocouple

Fungsinya sebagai alat untuk mengukur temperatur di dalam furnace.

Thermocouple yang digunakan adalah tipe K, dengan rentan temperatur -

200 °C ~ 1370 °C.

11. Spesimen uji baja Cr-Mn-Ni

Bahan baja Cr-Mn-Ni yang telah dibentuk dengan standar ASTM G54

untuk pengujian oksidasi dan akan diberi lubang dengan diameter 1mm.

Gambar 3. Baja Cr-Mn-Ni



23

Tabel 5. Komposisi kimia baja Cr-Mn-Ni

Elemen % Elemen %
Fe 94,3 Sn 0,0120
Si 0,243 As 0,0098
Mn 1,35 Zr 0,0044
P 0,019 Ca 0,0019
Cu 0,182 Ce 0,0032
Cr 2,07 Sb 0,0050
Mo 0,199 Se 0,0027
Ni 1.05 Te 0,0062
Al 0,0121 Ta 0,0386
Co 0,0245 B 0,00062
Ti 0,0178 C 0,419
La 0,00092 Zn 0,0029

12. Ultrasonic cleaner

Alat ini berfungsi untuk membersihkan sisa kotoran pada baja dengan

memanfaatkan gelombang ultrasonik, sisa kotoran yang dimaksud berupa

minyak.

Tabel 6. Spesifikasi ultrasonic cleaner

Merk Delta

Tipe D 68H

13. Aplikasi match

Aplikasi match berguna untuk mendeteksi fasa oksida yang terbentuk,

untuk mengolah data hasil pengujian xrd yaitu dengan cara menginput file

dengan format (.txt) yang diperoleh dari hasil pengujian xrd. Aplikasi

match yang digunakan yaitu versi 1.11b.

C. Posedur Penelitian

Berikut adalah prosedur yang harus dilaksanakan pada proses penelitian

untuk mencapai hasil yang optimal.
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1. Proses pembuatan spesimen

Spesimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja Cr-Mn-Ni.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembuatan spesimen ini adalah

sebagai berikut :

a. Cutting

Pemotongan spesimen pengujian dilakukan menggunakan mesin

cutting dengan dimensi akhir 20 × 10 × 2 mm.

b. Grinding

Yang dimaksud dengan Grinding yaitu pembersihan permukaan

logam yang bertujuan menghilangkan kotoran dan membentuk

struktur permukaan spesimen yang baik. Dalam proses grinding ada

beberapa tahapan yang dilakukan antara lain :

1. Proses polishing

Penghalusan permukaan spesimen dengan menggunakan amplas

dengan nomor 80-1000. Dengan tujuan mendapatkan hasil

permukaan yang halus dan bersih dari kotoran.

2. Proses cleaning

Pencucian sisa minyak dengan menggunakan aseton dan etanol.

Proses ini menggunakan alat ultrasonic cleaner yang

memanfaatkan gelombang ultrasonik 48 KHZ.

3. Proses Pembilasan

Proses pembilasan dengan menggunakan air yang berfungsi

untuk menghilangkan sisa-sisa zat etanol yang masih ada pada

permukaan benda kerja. Setelah itu dikeringkan menggunakan
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tisu agar sisa-sisa air yang masih melekat pada spesimen hilang,

kemudian dimasukan kedalam plastik kedap udara untuk

menghindari logam kontak langsung dengan udara yang dapat

menimbulkan korosi.

2. Pengambilan data sebelum oksidasi.

Pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian

yang akan dilakukan ialah melakukan perhitugan berat dari spesimen

sebelum teroksidasi ( , serta menghitung luas permukaan benda uji

sebelum teroksidasi. Perhitungan luas permukaan bertujuan untuk

mengtahui laju penambahan berat akibat oksidasi

A = 2 [(p × l) + (p × t) + (l × t)] (3.1)

Dimana : A = luas permukaan spesimen (mm2)

p = Panjang spesimen (mm)

l = Lebar spesimen (mm)

t = Tinggi / tebal spesimen (mm)
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Tabel 7. Data luas permukaan sebelum oksidasi

Waktu
Pengujian

(jam)

Nomor spesimen
pengujian

Luas
permukaan

(mm2)

Berat awal
(mg)

1 - -

1 2 - -

3 - -

4 - -

4 5 - -

6 - -

7 - -

9 8 - -

9 - -

10 - -

20 11 - -

12 - -

3. Pengujian Oksidasi

Pada proses ini baja yang telah melewati tahapan perlakuan diatas, akan

diuji pada lingkungan H2O dengan temperatur konstan 750 °C, dan

interval waktu pengujian yaitu selama 1 jam, 4 jam, 9 jam, dan 20 jam.

4. Penambahan berat.

Untuk menghitung penambahan berat per satuan luas permukaan

spesimen akibat oksidasi maka digunakan rumus :

Penambahan berat = mg.mm-2 (3.2)

dimana :

= W1 – W0 (mg).

W0 = Berat spesimen sebelum oksidasi (mg).
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W1 = Berat spesimen setelah oksidasi (mg).

A = Luas permukaan spesimen (mm2).

5. Karakterisasi

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa pengujian karakterisasi,

penguian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Optical Microscopy (OM)

Optical mikroskopy atau mikroskop cahaya adalah alat untuk

mengambil gambar objek dengan hasil tangkapan gambar dua

dimensi. Biasanya perbesaran pada mikroskop ini mencapai 200 nm.

Benda uji terlebih dahulu di mounting untuk mempermudah

dilakukannya pengamatan dan mencegah terlepasnya lapisan oksida.

b. Scanning Electron Micoscopy (SEM)

Mikroskop elektron atau scanning electron microskopy di gunakan

untuk melihat karakteristik objek dengan perbesaran 0,1 – 0,2 nm

dengan hasil tangkapan gambar tiga dimensi. Selain itu dengan

menggunakan mikroskop elektron juga dapat mengetahui beberapa

jenis pantulan yang berguna untuk keperluan karakterisasi. Sebelum

dilakukan pengujian karakterisai SEM, terlebih dahulu benda uji hasil

oksidasi di mounting dan dihaluskan bagian permukaan samping

benda uji.

c. X-Ray Difraction (XRD)

Pengujian X-Ray Difraction berfungsi untuk mengkonfirmasi hasil

krakterisasi fasa oksida yang terbentuk menggunakan mikroskop



28

elektron. Hasil dari pengujian XRD dengan file format txt kemudian

diolah kembali menggunakan aplikasi Match.

D. Diagram Alir

Dalam proses penelitian diagram alir berperan penting, agar penelitian

menjadi terarah dan sesuai keinginan, serta mendapat hasil yang optimal.

Adapun diagram alir penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mulai

Studi literatur dan pustaka

1 Jam 4 Jam 20 Jam9 Jam

Persiapan bahan dan alat

Alat
Sistem pengujian
oksidasi

Kawat stainless
dan tang

Mesin cutting Pinset
Mesin polisher Timbangan

analitik
Jangka sorong Thermocouple
Mistar Ultrasonic

cleaner
Bor listrik

Baja Cr-Mn-Ni

Pembentukan spesimen baja Cr-Mn-Ni (ASTM G54)

Proses pembersihan spesimen

Pengujian oksidasi
T = 750 °C di lingkungan uap air

Mencatat luas permukaan dan berat spesimen sebelum oksidasi

A
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Gambar 4. Diagram alir

Gambar 4. (Lanjutan)

Data pengujian

Simpulan dan saran

Selesai

Pembahasan

Analisa baja setelah teroksidasi :
- Penambahan berat
- Optical Microscopy (OM)
- Scanning Electron Microscopy (SEM)
- X-Ray Diffraction (X-RD)

A



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil pengujian oksidasi dilingkungan uap air dengan temperatur 750 °C

selama rentang waktu 1-20 jam, dihasilkan beberapa kesimpulan yang

diperoleh sebagai berikut :

1. Nilai kinetika oksidasi (kp) untuk baja Cr-Mn-Ni yang dioksidasi

dilingkungan uap air pada temperatur 750 °C selama 1-20 jam lima kali

lebih besar dibandingkan baja Cr-Mn-Ni yang dioksidasi dilingkungan

udara kering dengan waktu dan temperatur yang sama. Semakin tinggi

nilai kinetika oksidasi, maka semakin rendah ketahanan oksidasinya

begitu juga sebaliknya yang dipengaruhi oleh lingkungan dimana

oksidasi logam terjadi.

2. Fasa-fasa yang terbentuk pada baja Cr-Mn-Ni setelah dioksidasi

dilingkungan uap air pada temperatur 750 °C antara lain Fe2O3, Fe3O4,

FeO, Cr2O3, FeMnO3 (spinel).

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dari hasil pengujian yang diperoleh, masih perlu

dilakukan beberapa pemecahan masalah lebih lanjut, terkait dengan

ketahanan oksidasi baja dilingkungan uap air pada temperatur tinggi. Ketahan
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oksidasi baja tergantung pada lingkungan dimana baja tersebut berada,

temperatur dan juga waktu, sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut

untuk mengetahui perubahan ketahanan oksidasi sebagai fungsi suhu pada

masing-masing material. Selain itu, karakteristik baja dengan pengujian

mikroskop opti (OM), mikroskop elekton (SEM) dan X-Ray Diffraction

(XRD) sebelum oksidasi diperlukan untuk mengetahui perubahan struktur

permukaan pada baja Cr-Mn-Ni. Pengaruh waktu oksidasi lebih lama

dibutuhkan guna melengkapi data pengujian lebih lanjut. Sehingga, nantinya

akan didapat hasil pengujian yang menjadi bahan pertimbangan dalam

menentukan kualitas material tahan korosi udara basah bertemperatur tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

Abuluwefa. H.T., Guthrie, R.I.L., and Ajersch, F. 1997. Oxidation  of  low
carbon  steel  in multicomponent gases: Part I. Reaction mechanisms
during isothermal oxidation. Metallurgical Materials Transaction. Vol.28
pp.1633-164.

Aguero, A., Gonzales, V., Mayr, P, and Spiradek-Hahn, K. 2012. Anomalous
steam oxidation behavior of a creep resistant martensitic 9 wt.%Cr steel.
Materials Chemistry and Phisic. Vol.141 pp. 432-439.

Asteman, H., Halvarsson, M., Tang, J.E., Svensson, J.E., and Johansson, L.G.
2006. Microstructural investigation of the breakdown of the protective
oxide scale on a 304 steel in the presence of oxygen and water vapour at
600 o C.  Corrosion Science. Vol. 48 pp. 2014-2035.

Bhardwaj, B.P. 2014. Steel and iron handbook. Niir Project Consultancy Service,
India

Callister, W.D. 2007. Materials science and engineering, Seventh Edition. John
wiley & sons. New York.

Chilingar, G., Mourhatch, R., and Al-Qahtani, G. 2008. The fundamentals of
corrosion and scaling for petroleum and environmental engineers. Gulf
Publishing Company. Texas.

Dudziak, T., Łukaszewicz, M., Simms, N., and Nicholls, J. 2016. Analysis of High
Temperature Steam Oxidation of Superheater Steels Used in Coal Fired
Boilers. Oxidation of Metals. Vol. 85 pp.171–187.

Ehlers, J., Young, D.J., Smaardijk, E.J., Tyagi, A.K., Penkalla, H.J., Singheiser,
L., and Quadakkers, W.J. 2006. Enhanced oxidation of the 9%Cr steel
P91 in water vapour containing environments. University of New South
Wales. Sydney. Australia.

Gong, J., Jiang, Y.M., Deng, B., Zhong, C., Sun, D.M., and Li, J. 2009. Abnormal
growth transport in oxide scales on Fe-16Cr Steels in water vapor.
Metallurgical and Materials Transaction. Vol. 40 pp. 11-2009.



48

Holcomb, G.R. 2014. High Pressure Steam Oxidation of Alloys for Advanced
Ultra-Supercritical Conditions. Springer Science+Business Media. New
York.

https://materialcerdas.wordpress.com/alat-karakterisasi/xrd-x-ray-diffraction/,
Diakses pada 13 oktober 2017 pukul 20:22 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroskop_cahaya. Diakses pada 13 oktober pukul
20:31 WIB.

https://materialcerdas.wordpress.com/teori-dasar/scanning-electron-microscopy/,
Diakses pada 13 oktober 2017 pukul 20:25 WIB.

Jonsson, T., Pujilaksono, B., Heidari, H., Halvarsson, M., Svensson, J.E., and
Johansson, L.G. 2012. Oxidation of binary FeCr alloys (Fe–2.25Cr, Fe–
10Cr, Fe–18Cr and Fe–25Cr) in O2 and in O2 + H2O Environment at
600 oC. Oxidation of Metal. Vol.75 pp.183–207.

Kumar, R., Tewari, V.K., and Prakash, S. 2016. Cyclic oxidation behaviour of
1Cr–0.5Mo (T11) boiler tube steel and its weldments in air at 900 °C.
Springer science. New York.

Liang, Z., Sing, P.M., Zhao, Q., and Wang, Y. 2015. High temperature oxidation
of newly develoved alloy 282 in the following-air and steam condition at
900-1100 °C. Springer Science. New York.

Liu, G., Wang, C., Yu, F., and Tian, J. 2014. Evolution of oxide film of T91 steel
in water vapor atmosphere at 750 oC. Oxidation of Metals. Vol 8 pp.
383–392.

Lukaszewicz, M., Simms, N.J., Dudziak, T., and Nicholls, J.R. 2012. Effect of
Steam Flow Rate and Sample Orientation on Steam Oxidation of Ferritic
and Austenitic Steels at 650 and 700 °C. Springer Science+Business
Media. New York.

Othman, N.K., Zhang, J., and Young, D.J. 2010. Temperature and water vapour
effects on the cyclic oxidation behaviour of Fe–Cr alloys. Corrosion
Science. Vol 52 pp. 2827–2836.

Pieraggi, B. 1987, Calculations of parabolic reaction rate constants. Oxidation of
Metals. Vol. 27, pp. 177-185.

Talekar, A., Chandra, D., Chellappa, R., Daemen, J., Tamura, N., and Martin, K.
2008. Oxidation kinetics of high strength low alloy steels at elevated
temperatures. Corrosion Science. Vol. 50 pp. 2804-2815.

Totten, G.E. 2007. Steel heat treatment metallurgy and technologies. Taylor and
Francis group. USA.



49

Yeo, W.H., Fry, A.T., Purbolaksono, J., Ramesh, S., Inayat-Hussain, J.I., Liew,
H.L., and Hamdi, M. 2014. Oxide scale growth and presumed
exfoliation in a 700 °C or higher steam condition: A simulation study for
future operations of ultra-supercritical power plants. Journal of
Supercritical Fluids. Vol 92 pp. 215-222.

Young, D.J. 2008. High temperature oxidation and corrosion of metals. Elsevier.
Amsterdam.

Zhu, Z.L., Xu, H., Jiang, D., Mao, X., and Zhang, N.Q. 2016. Influence of
temperature on oxidation behaviour of a ferritic-martensitic steel in
supercritical water. Corrosion Science.Vol. 113.


	0 COVER SKRIPSI dian.pdf
	1. ABSTRACT.pdf
	2. ABSTRAK dian.pdf
	3. JUDUL DALAM dian.pdf
	5-6.pdf
	6. RIWAYAT HIDUP.pdf
	7.HALAMAN PERSEMBAHAN dian.pdf
	8. SANWACANA dian.pdf
	9. DAFTAR ISI dian.pdf
	10. DAFTAR TABEL dian.pdf
	11. DAFTAR GAMBAR dian.pdf
	BAB I dian.pdf
	BAB II dian.pdf
	BAB III dian.pdf
	Bab IV New dian.pdf
	BAB V  dian.pdf
	DAFTAR PUSTAKA dian.pdf

