
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan energi panas bumi. 

Potensi panas bumi di Indonesia mencapai 27.000 MWe yang tersebar di Sumatera 

bagian barat, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi. Sumber daya energi 

panas bumi di Indonesia merupakan cadangan energi panas bumi terbesar di dunia 

(40% dari seluruh cadangan sumber energi panas bumi dunia). Namun, potensi 

tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan sampai saat ini, Indonesia baru 

memanfaatkan kurang dari 1.500 MWe [Suharno, 2007]. Persoalan yang muncul 

selama pengaliran uap panas dari sumur-sumur produksi adalah tingkat laju korosi 

dan endapan kerak (scaling) yang tinggi pada permukaan dalam pipa baja yang 

digunakan [Erlindo dkk, 1999]. Di dalam sistem pembangkit tenaga panas bumi, 

aspek material pipa baja yang digunakan untuk sistem perpipaan merupakan faktor 

yang sangat penting dan esensial karena masalah energi tidak hanya dari penemuan 

energi terbarukan tetapi juga aspek ongkos produksi dan perawatan maupun umur 

pemakaian pipa baja, yang terkait satu sama lainnya. 
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Korosi merupakan hasil reaksi kimia logam dengan gas korosif [ Qiao dkk, 1998]. 

Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Bahkan kebocoran pipa 

saluran gas sering terjadi tanpa bisa diidentifikasi secara dini karena tingginya 

konsentrasi gas yang mengandung senyawa-senyawa klorida dan sulfur [ Ravindra 

dkk, 2007, Dorota dkk, 2009]. Sehingga proses perancangan sistem perpipaan untuk 

komponen pipa saluran uap panas dari sumur-sumur produksi harus selalu 

memperhatikan ketahanan korosi dan kekuatan bahan yang akan digunakan [ 

Kalivodova dkk, 2005]. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh rancangan yang 

optimal baik dari segi operasionalnya maupun dari segi keamanannya. Sedangkan 

scaling merupakan fenomena dimana endapan kerak anorganik menumpuk pada 

sistem saluran perpipaan yang dapat menggangu transfer gas uap panas dan juga 

menimbulkan korosi [Iulian dkk, 2010]. Korosi dan endapan anorganik akan 

menimbulkan penyumbatan pada sistem saluran pipa yang akhirnya menurunkan laju 

aliran gas panas bumi dan produksi tenaga listrik. 

 

Korosi dan endapan kerak bukan hanya menghasilkan kerusakan secara khusus, tetapi 

juga meningkatkan biaya perawatan dan ongkos produksi tenaga listrik maupun 

menurunkan efektifitas produksi. Uap panas yang berasal dari sumber panas bumi 

dapat menyebabkan serangan korosi komponen bahan pada sistem perpipaan, boiler, 

penukar kalor, dan tangki recervoir [Andi dkk, 2010]. Jika penggunaan bahan tahan 

korosi tidak digunakan seperti stainless steel atau titanium, maka penerapan lapisan 

protektif dapat digunakan pada baja karbon untuk menurunkan ongkos produksi yang 
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lebih rendah daripada baja paduan yang tahan korosi atau titanium [Cedric, 2005].   

Pada penelitian ini digunakan baja AISI 4130 yang merupakan baja paduan rendah 

molybdenum yang mengandung kromium 0,8-1,1% dan kandungan karbon 0,28-

0,33%. Dimana baja ini diaplikasikan pada pipa-pipa gas. Dengan kadar karbon yang 

relatif rendah, maka paduan ini dapat dikeraskan dengan perlakuan panas. 

Penggunaan inhibitor anorganik, asam amino atau polimer yang tahan air meskipun 

mampu menurunkan endapan kerak CaCO3 [Martinod dkk, 2008], namun untuk 

penggunaan waktu yang cukup lama cenderung meningkatkan laju korosi bila 

melebihi 100 ppm. Ini artinya bahwa penggunaan inhibitor anorganik dan organik 

hanya terbatas pada konsentrasi yang rendah dan aplikasi hanya pada temperatur 

rendah. Untuk mendapatkan peningkatan ketahanan korosi baja karbon pada 

temperatur tinggi dapat dilakukan dengan pelapisan celup panas (Hot Dipping).  

 

Hot dipping merupakan proses pelapisan logam dengan logam lain, yaitu dengan 

proses mencelupkan material logam kedalam media pelapis logam yang sebelumnya 

sudah mengalami proses peleburan terlebih dahulu, titik lebur logam pelapis harus 

lebih rendah dari logam yang akan dilapisi dengan titik lebur logam pelapis kurang 

dari 1000 
o
C. Dalam proses pelapisan hot dipping ini memerlukan material pelapis 

yang mempunyai ketahanan yang baik terhadap lingkungan sehingga diperlukan 

material yang mampu melindungi secara maksimal. Material logam yang banyak 

digunakan dalam proses hot dipping adalah aluminum, seng dan timah. 
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Meskipun baja AISI 4130 mengandung Cr sekitar 0,8-1,1 wt%, selama baja tersebut 

teroksidasi pada temperatur tinggi, pembentukan lapisan pelindung Cr2O3 tidak stabil 

karena pembentukan CrO3 yang menghasilkan kerusakan lapisan pelindung 

Cr2O3[Perez dkk,2006]. Dalam penelitian ini akan digunakan proses pelapisan celup 

panas aluminium, proses pelapisan ini lebih murah dan sangat efektif untuk 

komponen yang besar dan bentuknya yang komplek seperti pipa [Dah dkk, 2007, 

Chang dkk, 2006, Wang dkk, 2003]. Lapisan aluminium yang terbentuk pada 

permukaan baja karbon dapat menjadi lapisan pelindung baja selama aplikasi pada 

temperatur tinggi bahkan pada lingkungan yang mengandung konsentrasi uap panas 

yang tinggi mampu melindungi permukaan baja karbon dari korosi uap air [Wang dan 

Badaruddin, 2010].  

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pada penelitian ini mengambil judul : 

“Ketahanan Korosi Baja AISI 4130 Pada Temperatur 850
o
C Dengan Dilapisi 

Aluminium Celup Panas”. 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

a. Meningkatkan ketahanan korosi baja paduan rendah pada temperatur 850
o 
C. 

b. Mengetahui karakteristik ketebalan lapisan aluminium yang terbentuk setelah 

proses aluminisasi dengan variasi waktu pencelupan baja pada temperatur 700
o
C. 

c. Mengetahui pembentukan intermetalik fasa (Fe-Al) selama proses oksidasi. 
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1.3 Batasan masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas agar proses yang 

dilakukan bisa berjalan dengan sesuai maka peneliti membatasi masalah 

penelitiannya sebagai berikut: 

a. Mencairkan alumunium pada temperatur 700
o 
C. 

b. Subtrate baja  paduan rendah bahan yang akan diuji adalah baja AISI 4130 

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

c. Waktu proses hot dipping adalah 3, 5, 9, 12 dan 16 detik. 

d. Korosi oksidasi dilakukan pada temperatur 850
o 

C dengan variasi waktu 

oksidasi adalah ½ jam sampai 49 jam.  

 

1.4  Sistematika Penulisan  

Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi lima Bab. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian tugas akhir, tujuan penelitian 

tugas akhir, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan teori 

untuk mendukung penelitian ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan metode tentang langkah-langkah, Alat dan bahan yang 

dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISA 

Pada bab ini menguraikan hasil dan membahas yang diperoleh dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menyimpulkan dari hasil dan pembahasan sekaligus memberikan saran 

yang dapat menyempurnakan penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan literatur-literatur atau referensi yang diperoleh penulis untuk mendukung 

penyusunan laporan ini.  

 

LAMPIRAN 

Berisikan beberapa hal yang mendukung penelitian. 


