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ABSTRAK 

 

 

PERILAKU KOROSI DALAM LINGKUNGAN BIOMASSA PADA 

MILD STEEL DAN STAINLESS STEEL PADA TEMPERATUR 750 oC 

 

Oleh 

PRAHARA ASMARA WICAKSONO 

 

Baja AISI 1018, baja AISI 1018 lapis Al, stainless steel (SS) 304 dan stainless steel (SS) 310 

dioksidasikan dalam lingkungan tandan kosong kelapa sawit, ampas tebu, dan batubara, pada 

temperatur 750oC selama 169 jam. Baja AISI 1018 dilapisi dengan mencelupkan kedalam bak 

Al cair pada temperatur 700oC selama 2 menit untuk meningkatkan ketahanan korosi. Hasil 

pengujian diamati dengan pengukuran penambahan berat (weight gain), Optical Microscope 

(OM), Scanning Electron Microscope (SEM), dan X-Ray diffraction (XRD). Penambahan berat 

baja AISI 1018 menunjukan tingkat pertumbuhan yang cepat, dibandingkan baja AISI 1018 

lapis Al celup panas. Hasil penelitian didapatkan nilai laju korosi (mpy) tertinggi terdapat pada 

baja AISI 1018 dalam lingkungan batubara sebesar 267,21 mpy dan baja stainless steel 304 

dalam lingkungan tandan kosong kelapa sawit sebesar 242,29 mpy dan terendah pada 

baja stainless steel 310 dalam lingkungan ampas tebu 0,52 mpy, sedangkan pada baja 

AISI 1018 lapis Al memiliki laju korosi 14,8 mpy dalam lingkungan tandan kosong 

kelapa sawit, 3,186 mpy lingkungan ampas tebu, 2,41 mpy lingkungan batubara. 

Besarnya laju korosi pada baja AISI 1018 akibat tidak adanya lapisan protektif yang 

mampu menahan laju oksidasi, hal yang sama dialami baja stainless steel 304 karena 

kandungan Cr relatif rendah terhadap kandungan Cr dalam stainless steel 310. 

   

 

Kata kunci : Laju korosi,baja AISI 1018,stainless steel 304, stainless steel 310, Al-

celup panas,tandan kosong kelapa sawit, ampas tebu,batubara 



ABSTRACT 

 

 

CORROSION BEHAVIOR IN THE BIOMASS ENVIRONMENT 

MILD STEEL AND STAINLESS STEEL AT 750 oC TEMPERATURE 

 

By 

PRAHARA ASMARA WICAKSONO 

 

AISI 1018 steel, Al layer AISI 1018 steel, stainless steel (SS) 304 and stainless steel 

(SS) 310 are oxidized in the environment of oil palm empty fruit bunches, bagasse, and 

coal, at a temperature of 750 oC for 169 hours. AISI 1018 steel is coated by dipping 

into a liquid Al bath at 700 oC for 2 minutes to increase corrosion resistance. The test 

results were investigated by means of weight gain measurement, Optical Microscope 

(OM), Scanning Electron Microscope (SEM), and X-Ray diffraction (XRD). The 

addition of the weight of AISI 1018 steel shows a rapid growth rate, compared to AISI 

1018 layers of hot dipped Al. The results showed that the highest corrosion rate (mpy) 

was found in AISI 1018 steel in the coal environment of 267.21 mpy and stainless steel 

304 in the oil palm empty fruit bunch environment of 242.29 mpy and the lowest in 

310 stainless steel in the bagasse environment 0.52 mpy, wheres the AISI 1018 layer 

Al steel has a corrosion rate of 14.8 mpy in an oil palm empty fruit bunch environment, 

3,186 mpy sugarcane bagasse environment, 2.41 mpy coal environment. The 

magnitude of the corrosion rate in AISI 1018 steel is due to the absence of a protective 

layer that is able to withstand the rate of oxidation, the same is experienced by stainless 

steel 304 because the Cr content is relatively low to the Cr content in stainless steel 310 

   

Keywords : Corrosion rate, AISI 1018 steel, stainless steel 304, stainless steel 310, 

hot dipping alumunium, empty oil palm bunches, bagasse, coal 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Baja karbon adalah baja yang hanya terdiri dari besi (Fe) dan karbon (C) tanpa 

adanya pemadu, unsur lain yang terdapat pada baja karbon seperti silikon (Si), 

Mangan (Mn),Fosfor (P). Fosfor (P) hanya terdapat dalam baja karbon 

presentasi sangat kecil yang biasa dinamakan impurties atau unsur pengotor. 

Baja karbon terbagi menjadi jenis berdasarkan kadar karbonnya, yaitu baja 

karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. 

 

Berdasarkan sifat mekaniknya, baja karbon banyak digunakan untuk 

pembuatan komponen-komponen teknik seperti: baut, jembatan, poros engkol, 

pipa, bodi mobil, rantai karena baja karbon lebih mudah digunakan dan biaya 

relatif murah dibandingkan dengan baja paduan. 

 

Baja stainless adalah baja yang tahan karat yang mengandung setidaknya 

10,5% Kromium untuk mencegah korosi. Baja stainless mengandung lebih 

dari 30% kromium (Cr) atau kurang dari 50% besi (Fe). Baja ini digunakan 

secara luas dalam aplikasi industri, penggunaannya seperti pada pasteurizing 

plate heat exchanger, perpipaan, pompa, dan lain-lain. 
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Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Wang dan Chen (2006) dengan 

menggunakan baja karbon rendah yang dilapisi Al-10wt.% Si celup panas 

pada temperatur 750, 850 dan 950 °C. Selain itu juga penelitian pada korosi 

biomassa pernah dilakukan oleh Yousef Alipour (2013) dengan menggunakan 

baja 625 dan baja 16Mo3 yang dilapisi Al celup panas pada temperatur 580 

°C.  

 

Prinsip pelapisan adalah semakin tebal hasil lapisan makan akan 

mempengaruhi kemampuan bentuk dan ketahanan umur baja (Awan, G.H, 

2008). Beberapa teknik perlakuan antara lain Diffusion Coating, Chemical 

Vapor Deposition, Physcal Vapor Deposition, Thermal Spray Coating, namun 

teknik tersebut sulit dilakukan pada bentuk baja yang besar. Maka 

digunakanlah metode celup panas (hot dipping). 

 

Pada umumnya pipa-pipa pada boiler dengan sistem Fluidized Bed 

Combustion yang menggunakan batubara, memiliki temperatur Furnace antara 

700 – 900 oC (Wang, 2011) ataupun komponen mesin sering mengalami 

kegagalan korosi akibat deposisi leleh Na2SO4 (sisa pembakaran batubara) 

yang terposisi pada permukaan logam. Untuk itu dibutuhkan pelapisan sebagai 

pelindung yang protektif terhadap serangan korosi. 

 

Pada penelitian ini digunakan biomassa sebagai subtansi senyawa yang dapat 

menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Diketahui 

senyawa organik yang berasal dari bahan alam seperti ampas tebu, tandan 

kosong sawit, dan batubara dapat menjadi  pengkorosif pada logam. Kerugian 

yang terjadi disebabkan interaksi antara baja dengan lingkungan biomassa 
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yang menyebabkan korosi, untuk itu perlu dilakukan pelapisan pada baja 

untuk meningkatkan ketahanan pada korosi. 

 

Penggunaan biomassa sebagai bahan bakar untuk produksi listrik terus 

meningkat dalam beberapa dekade terakhir, karena merupakan sumber energi 

terbarukan dan CO netral, diketahui bahan bakar fosil memiliki efek rumah 

kaca. Salah satu jenis biomassa adalah limbah kayu (kayu daur ulang). Limbah 

kayu adalah bahan bakar yang heterogen dan mengandung logam alkali, logam 

berat, dan klorin yang menyebabkan lebih banyak masalah korosi pada boiler 

dibandingkan dengan bahan bakar hutan atau pembakaran bahan bakar fosil 

(Alipour, 2013). 

 

Baja karbon rendah yang digunakan adalah AISI 1018 yang tidak dilapisi dan 

yang dilapisi dengan alumunium dan baja stainless steel 304 dan stainless 

steel 310 yang dioksidasi dalam lingkungan korosif  pada temperatur 750 oC 

selama 169 jam. Lingkungan yang korosif dihasilkan dari biomassa, melalui 

unsur K2O (hasil pembakaran biomassa) dan Na2SO4 (hasil pembakaran 

batubara) yang berasal dari pembakaran biomassa. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul “PERILAKU KOROSI DALAM LINGKUNGAN BIOMASSA 

PADA MILD STEEL DAN STAINLESS STEEL PADA TEMPERATUR 

750 oC” 

 

 



4 
 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perilaku korosi didalam 

lingkungan biomassa antara baja karbon rendah AISI 1018 yang  tidak dilapisi 

dan dilapisi alumunium dengan  baja stainless steel  304, stainless steel 310 

pada temperatur 750 C selama 169 jam. 

  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas agar penelitian berjalan dengan sesuai, makan 

peneliti membatasi, masalah penelitian sebagai berikut : 

1) Substrat yang digunakan adalah baja karbon rendah AISI 1018 yang tidak 

dilapisi dan yang dilapisi logam pelapis alumunium dan baja stainless steel 

304, dan stainless steel 310. 

2) Proses hot dipping pada temperatur titik lebur alumunium 700 oC. 

3) Media korosif biomassa 

4) Proses oksidasi pada temperatur 750 oC dengan waktu 169jam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu: 

1) Mengetahui pengaruh pembakaran biomassa terhadap korosi pada baja 

karbon rendah AISI 1018 yang tidak dilapisi dan yang dilapisi logam 

pelapis alumunium dan baja stainless steel 304, dan stainless steel 310. 

2) Mengetahui pengaruh pencelupan dengan alumunium panas pada baja 

karbon rendah AISI 1018 terhadap korosi biomassa. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN  

Laporan tugas akhir ini disusun menjadi lima bab. Adapun sistematika 

penulisannya  adalah sebagai berikut : 

 

PENDAHULUAN 

Pada Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang pranalar latar belakang masalah, 

tujuan, batasan masalah, manfaat, dan sistematika penulisan 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II Tinjauan Pustaka Berisikan teori-teori dasar yang berkaitan 

dengan materi yang diangkat pada laporan tugas akhir ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada Bab III Metode Penelitian menjelaskan mengenai metode-metode yang 

dilakukan dalam pengumpulan data, dan menjelaskan tahapan-tahapan 

kegiatan yang dilakukan selama penelitan berlangsung sampai pada 

penyusunan laporan serta menjabarkan pengukuran dan pengujian. 

 

DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab IV Data dan Pembahasan membahas tentang hasil dari penelitian 

yang kemudian dibahas dalam penelitian ini sehingga diperoleh hasil yang 

diharapkan. 

 

PENUTUP 

Pada Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Baja 

Baja merupakan logam paduan antara besi dan karbon, dimana besi sebagai 

unsur dasarnya dan karbon sebagai unsur paduannya. Kadnungan karbon 

pada baja berkisar antara 0,2 % - 2,1% sesuai dengan grade-nya. Karbon 

didalam baja berfungsi sebagai pengeras dengan mencegah disokasi bergeser 

pada sisi kristal atom besi. Unsur paduan lain selain karbo adalah bisa 

ditambahkan unsur Mn (Mangan), Cr (Krom), V (Vanadium), dan W 

(Tungstat). Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan 

lainnya, banyak jenis baja yang bisa didapatkan. Penambahan kandungan 

karbon pada baja dapat meningktan kekerasan (hardness) dan kekuatan 

tariknya (tensile strength), namu disisi lain bisa membuatnya menjadi getas 

(brittle) dan menurunkan laju keuletannya (ductility). Besi merupakan unsur 

yang berlimpah di alam, dan inti atomnya stabil. Besi adalah unsur dasar 

meteorit jenis siderite dan sengat sedikit terdapat pada 2 jenis meteorit 

lainnya. 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 

Pada umumnya, baja paduan memiliki sifat yang lebih unggul 

dibandingkan denga baja karbon biasa, diantaranya (Amstead, 1993) : 

a) Keuletan yang tinggi tanpa penguragan kekuatan tarik 

b) Tahan terhadap korosi dan keausan yang tergantung jenis paduannya. 

c) Tahan terhadap perubahan suhu, yang berarti sifat fisisnya tidak banyak 

berubah. 

d) Memiliki butiran yang halus dan homogen. 

 

2. Jenis – jenis baja  

a) Baja karbon 

Baja karbon dibedakan menjadi baja karbon rendah, menengah, dan 

baja karbon tinggi. 

1) Baja karbon rendah 

Pada baja karbon rendah mengandung karbon sekitar 0,05 – 0,3%. 

Karakterisitik baja ini adalah mudah diolah dengan mesin dan 

gampang ditempa. Bisa juga dijadikan untuk pembuatan bodi mobil, 

pipa, rantai dan paku. Sedangkan pada baja karbon rendah dengan 

unsur 0,2 – 0,3 % umunya dipakai untuk pembuatan baut, dan 

jembatan. 

2) Baja karbon menengah  

Baja ini bersifat lebih kuat dengan kandungan karbon sekitar 0,3 – 

0,6 %, menjadikan baja ini lebih sulit di potong dibandingkan baja 

karbon rendah. Basanya baja jenis ini digunakan untuk pembuatan as 

roda dan pin engkol. Pada kandungan 0,4 – 0,5% digunakan sebagai 
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pembuatan as roda mobil, poros engkol, dan obeng. Dan dapat juga 

dijadikan nbahan pembuatan palu pada baja karbon menengah 

dengan unsur 0,5 – 0,6%. 

3) Baja karbon tinggi 

Baja ini mengandung unsur 0,6 – 1,5%. Baja jenis ini biasanya 

digunakan untuk pembuatan palu, pisau, gergaji, kawat, dan alat 

perkakas lainnya. 

 

b) Baja paduan 

Baja paduan adalah baja yang khusus dibuat menggunkan campuran 

unsur – unsur tertentu guna keperluan khusus. Dilakukan dengan 

penambahan satu atau lebih unsur – unsur berjenis logam yang 

meningkatkan sifat mekanik baja pada tempertaur rendah. Menurut 

karbonnya ada tiga jenis baja paduan yaitu baja paduan rendah < 2,5%, 

menengah 2,5 – 10% dan paduan tinggi > 10% (arafuru, 2016). 

 

B. Oksidasi Temperatur Tinggi 

 

Logam bereaksi dengan oksigen atau gas lain pada suhu tinggi tentunya akan 

mengalami reaksi kimia. Pada tingkat oksidasi, didalam temperatur tinggi 

reaksi oksidasi akan meningkat. Oksidasi pada tempertur tinggi merupakan 

salah satu kriteria yang harus dipertimbangkan, karena memiliki mekanisme 

yang sama dengan oksidasi yang terjadi dalam lingkungan basah dimana 

keduanya dipengaruhi oleh proses elektrokimia. (Nurbansari, 2014). 

 

Pada proses oksidasi temperatur tinggi dimulai dengan absorbsi oksigen yang 
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kemudian membentuk lapisan oksida pada permukaan bahan. Selanjutnya 

terjadi proses nukleasi oksida dan pertumbuhan lapisan untuk membentuk 

proteksi pada permukaan bahan. Laju oksida dalam logam pada temperatur 

tinggi dipengaruhi oleh sifat dan karakter oksida dan ditentukan oleh 

pertumbuhan lapisan oksida yang terbentuk. Pada umumnya, laju oksida 

bergantung pada tiga faktor penting yaitu, laju difusi reaktan melalui lapisan 

oksida, laju pemasokkan oksigen ke permukaan luar oksida, dan nisbah 

volume molar terhadap logam. 

 

Temperatur tinggi memberikan pengaruh ganda terhadap degradasi logam 

yang ditimbulkan. Pertama, kenaikan temperatur akan memengaruhi aspek 

termodinamika dan kinetika reaksi. Artinya, degradasi akan semakin cepat 

pada temperatur yang lebih tinggi. Kedua, kenaikan temperatur akan 

mempengaruhi perubahan struktur dan perilaku logam. Jika struktur berubah, 

maka secara umum kekuatan dan perilaku logam juga akan berubah. Jadi 

selain terjadi degradasi yang berupa kerusakan fisik pada permukaan atau 

kerusakan eksternal, juga terjadi degradasi penurunan sifat mekanik, dan 

logam menjadi rapuh (Fontana, 1986: 174-176). 

 

C. Biomassa 

Biomassa adalah suatu bahan biologis yang berasal dari organisme atau 

makhluk hidup. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, definisi 

biomassa adalah  jumlah keseluruhan organisme yang terdapat dalam suatu 

habitat. Umumnya biomassa dinyatakan dalam berat kering organisme per-

satuan luas habitat, yang dinyatakan dalam Kg/m2 atau Kg/m3. Biomasaa 
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lebih identik dari tumbuhan daripada hewan, karena pada prosesnya biomasaa 

terbentuk dari energi matahari yang ditranformasi menjad energi kimia oleh 

tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Dalam penelitian ini difokuskan 

penggunaan biomassa sebagai pengkorosif pada baja yang terdiri dari ampas 

tebu, batubara, dan tandan sawit. 

1. Ampas tebu (Bagasse) 

Ampas tebu adalah bahan sisa berserat dari batag tebu yang telah 

mengalami ekstraksi niranya dan banyak mengandung parenkim. Serta 

tidak tahan disimpan karena mudah terserang jamur. Dalam satu kali 

proses ekstraksi dihasilkan ampas tebu sekitar 35% - 40%. Semakin tinggi 

konsumsi tebu semakin meningkat  pula jumlah ampas tebu yang 

dihasilkan. Dari sekian banyak ampas tebu yang dihasilkan hanya sekitar 

50% yang sudah dimanfaatkan, selebihnya menjadi limbah (Birowo, 

1992). Oleh karena itu, guna meningkatkan limbah ampas tebu yang 

terbuang begitu saja. Dilakukan penelitian untuk menjadikan ampas tebu 

sebagai inhbitor korosi oganik yang murah dan ramah lingkungan. 

 

Ampas tebu yang dihasilkan dari tanaman tebu tersusun dari kadar air 44,5 

%, serat berupa zat padat 52 % dan brix yaitu zat padat yang dapat larut, 

termasuk gula yang larut 3,5 %. Kaur et al., (2008) mengemukakan bahwa 

ampas tebu tanpa diarangkan dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor ion 

logam dengan efisiensi berturutm- turut sebesar 90,70, 55, dan 80 %. 
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 (a) (b) 

Gambar 1. (a) Tebu. (b) Ampas Tebu 

a. Klasifikasi tebu 

Kingdom  : Plantae ( Tumbuhan ) 

Subkingdom  : Trachebionta ( Tumbuhan berpembuluh ) 

Super divisi  : Spermatophyta (  Menghasilkan biji ) 

Divisi   : Magniliophyta ( Tumbuhan berbunga ) 

Kelas   : Liliopsida ( berkepig satu / monokotil ) 

Sub kelas  : Commelinidae 

Ordo   : Poales 

Famili  : Poaceae 

Genus  : Saccharum 

Spesies  : Saccharum officinarum L 
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b. Kandungan kimia ampas tebu 

Tabel 1. Komposisi kimi ampas tebu 

Kandungan Kadar (%) 

Abu 3,82 

Lignin 22,09 

Selulosa 37,65 

Sari 1,81 

Pentosan 27,97 

SiO2 3,01 

Sumber : Jurnal kimia unand vol. 3 no. 2, 2014 

 

2. Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Indonesia adalah negara yang memiliki luas areal kelapa sawit terbesar di 

dunia, sekitar 34,18 % dari luas areal kelapa sawit di dunia. Pencapaian 

produksi rata – rata di Indonesia pada tahun 2004 – 2008 yaitu sebesar 

40,26% dari total produksi kelapa sawit dunia (Fauzi, 2012). Tandan kosong 

kelapa sawit adalah salah satu jenis limbah padat yang paling banyak 

dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Menurut Darkono (1992), dari satu ton 

tandan segar yang diolah akan menghasilkan minyak sawit kasar (CPO) 

sebanyak 0,21 ton (21%) serta minyak inti sawit (PKO) sebanyak 0,05 ton 

(5%). Sisanya merupakan limbah dalam bentuk tandan kosong, serat dan 

cangkang biji sawit yang jumlahnya 23%, 13,5% dan 5,5% dari tandan buah 

segar. 
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Tandan kosong kelapa sawit merupaka 23% dari tandan buah segar, 

mengandung bahan lignosulosa 55 – 60% berat kering. Dengan produksi 

puncak kelapa sawit per hektar sebesar 20 – 24 ton tandan bah segar per 

tahun bisa menghasilkan 2,5 – 3,3 ton bahan lignoslulosa. Tandan kosong 

kelapa sawit termasuk biomassa lignoselulosa, yang kandungan utamanya 

adalah selulosa 38,76% hemiselulosa 26,69% dan lignin 22,23%. Komposisi 

dari tandan kosong kelapa sawit dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut : 

 

 

 

 

 

(a)           (b) 

Gambar 2. (a) Tandan kosong kelapa sawit, (b) Tandan kosong  

kelapa sawit yang sudah dihaluskan 
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Tabel 2. Komposisi tandan kosong kelapa sawit 

Kandungan Kadar 

Lignin 22,23% 

Selulosa 38,76% 

Holoselulosa 65,45% 

Pentosan 26,69% 

Kadar abu 6,59% 

Zat ekstaktif 6,47% 

Sumber : Darnoko, 1992 

D. Aluminium 

Alumunium adalah  logam yang berwarna putih perak dan tergolong ringan 

dan mempunyai massa jenis 2,7 gr.cm-3. Sifat – sifat yang dimiliki 

alumunium adalah sebagai berikut : 

1. Ringan , tahan korosi dan tidak beracun dan banyak digunakan untuk alat 

rumah tangga. 

2. Reflektif, dalam bentuk alumunium foil digunakan untuk pembungkus 

makanan, obat, dan rokok. 

3. Daya hantar listrik dua kali lebih besar dari Cu maka alumunium 

digunakan sebagai kabel tiang listrik. 
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4. Paduan alumunium dengan logam lainnya menghasilkan logam yang kuat 

seperti Duralium (campuran Al, Cu, Mg) untuk pembuatan body pesawat. 

5. Alumunium sebagai zat reduktor untuk oksida MnO2 dan Cr2O3. 

 

Alumunium terdapat melimpah dalam kulit bumi, sekitar 7,6%. Dengan 

kelimpahan sebesar itu, alumunium merupakan unsur ketiga terbanyak di 

Dunia setelah oksigen dan silikon, serta merupakan unsur logam yang paling 

melimpah. Namun, alumunium tetap menjadi logam yang mahal karena 

pengolahannya yang sulit. Mineral alumunium yang bernilai ekonomis adalah 

bauksit yang merupakan satu – satunya sumber alumunium. Kriloit digunakan 

pada peleburan alumunium, sedang tanah liat banyak digunakan untuk 

membuat batu bata, dan keramik. Bentuk fisik dari alumunium dapat dilihat 

pada gambar 2.4 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alumunium 

 

E. Pelapisan alumunium dengan metode pencelupan (Hot Dipping) 

Pelapisan dengan metode pencelupan merupakan pelapisan logam dengan 

cara mencelupkan dengan menggunakan alumunium yang telah dicairkan 
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dengan menggunakan berbagai waktu pencelupan dengan titik lebur 

alumunium 700 oC. akan menambah pelapisan pada mild steel ( Wang, 2009). 

 

Dalam metode hot dipping ini, material dilapisi dengan cara dicelupkan ke 

dalam bak berisi lelehan alumunium, antara logam pelapis dan logam yang 

dilindungi terbentuk ikatan metalurgi yang baik karena terjadinya perpaduan 

proses antarmuka (interface alloying). Bila dibandingkan dengan proses lain, 

proses ini memerlukan proses perhatian yang lebih teliti pada proses 

pelapisannya. Pengaturan tebal lapisan dalam proses ini sulit, cenderung tidak 

merata, tebal pada permukaan bawah tetapi tipis pada permukaan atas. 

Meskipun demikian, seluruh permukaan yang terkena lelehan logam itu akan 

terlapisi. Proses ini terbatas untuk logam yang memiliki titik lebur rendah, 

misalnya : timah, seng, dan alumunium. 

 

Sebelum proses hot dipping benda harus dibersihkan, dengan larutan berupa 

HCl dengan konsentrasi tertentu untuk membersihkan agar bebas dari minyak 

dan kotoran lainnya dan diakhiri dengan mencelupkan benda kerja ke dalam 

fluxes atau menyemprotkan fluxes ke benda yang akan dilapisi. Fluxes adalah 

cairan yang digunakan terdiri dari campuran zinc amonium chloride 

(Gambreel,2009). 

 

Bahan logam yang bisa digunakan untuk melapisi pada proses hot dipping 

adalah timah, seng, alumunium, timah dan campuran lain. 
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F. Prinsip dasar hot dipping 

Sebelum dilapisi dalam proses hot dipping permukaan benda kerja harus 

bersih dari kotoran seperti lemak, oksida dan kotoran lain. Lapisan yang 

terbentuk relatif tipis. Dalam proses ini pelaksanaan pencelupan harus 

memenuhi syarat antar lain :  

1. Permukaan benda kerja yang dilapisi harus bersih dan bebas dari kotoran. 

2. Logam yang akan dilapisi harus mempunyai titik lebur yang lebih tinggi 

dan untuk logam pelapis (timah, seng atau alumunium) mempunyai titik 

lebur yang lebih rendah. 

3. Jumlah deposit logam yang akan melapisi permukaan benda harus 

proposional. 

 

G. Perencanaan Hot Dipping  

Penentuan ketebalan pada lapisan hot dipping bergantung pada lingkungan 

operasi yang diinginkan. Beberapa aplikasi telah ditentukan spesifikasi yang 

diijinkan. Dalam pelapisan dengan metode pencelupan ketebalan benar – 

benar merata sulit untuk didapat. Ketebalan yang diperoleh satuan waktu 

tertentu sangat ditentukan oleh kemampuan logam yang akan dilapisi untuk 

mengikat logam cair yang melapisi. Hal ini disebabkan oleh bentuk benda 

dan juga pengaruh logam pelapis dan logam yang dilindungi untuk 

membentuk suatu ikatan metalurgi yang baik karena terjadinya proses 

antarmuka.  
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H. Tahap Pelapisan 

Sebelum melakukan pelapisan terlebih dahulu memastikan permukaan benda 

yang akan dilapisi sudah bersih dari kotoran. Dalam tahap persiapan ini selain 

dimaksudkan untuk menghilangkan pengotor juga mendapatkan keadaan fisik 

yang baik. Bila tahap persiapan dikerjakan dengan baik dan benar, biasanya 

akan menghasilkan proses hot dipping yang baik.  

 

Zat pengotor  yang dianggap mempengaruhi proses pelapisan hot dipping 

antara lain : 

1. Senyawa organik, minyak, gemuk, dan lapisan polimer. 

2. Partikel – partikel halus yang tersuspensi didalam senyawa organik 

tersebut. 

3. Senyawa oksida atau produk korosi lainnya. 

 

I. Hot Dipping Alumunium 

 

Menurut Townsend (1994), dalam pemanfaatan logam terutama untuk 

pelapisan, ada dua jenis pelapisan hot dipping alumunium, yaitu : 

1. Pelapisan alumunium tipe 1 ( pelapisan Al – Si ) lapisan tipe ini adalah 

lapisan yang tipis yaitu dengan ketebalan menurut kelasnya. Untuk kelas 

40 ini tebal lapisannya adalah 20 – 25 µm dan untuk kelas 25 biasanya 

untuk kepentingan tertentu yaitu tebal lapisan 12 µm. Silikon yang 

dicampurkan pada pelapisan tipe 1 ini rata – rata adalah 5 – 11% untuk 

perintah mencegah pebentukan lapisan tebal antara logam besi alumunium, 
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dimana akan merusak pelekatan lapisan dan kemampuan untuk 

membentuk. 

2. Pelapisan alumuium tipe 2 (Al murni) lapisan tipe ini adalah lapisan yang 

tebal dengan ketebalan pelapisan 30 – 50 µm. Alumunium yang digunakan 

adalah alumunium murni. Produk yang dihasilkan biasanya digunakan 

pada kontruksi luar ruangan yaitu atap rumah, pipa air bawah tanah. Pada 

lingkugan perairan laut, pelapisan ini sangat baik terhadap korosi celah. 

 

J. Proses Pembilasan 

Pada proses pembilasan, pembilasan dilakukan dengan akuades yang 

berfungsi untuk menghilangkan sisa – sisa etanol yang masih tersisa pada 

permukaan benda. Digunakannya akuades karena mempunyai daya hantar 

listrik yang kecil daripada air biasa dan mengandung anion dan kation rendah. 

1. Pickling  

Proses ini adalah proses pembersihan material setelah cleaning dengan 

menggunakan bahan kimia yang mengandung asam. Proses yang 

dilakukan antara lain : 

a. Pencucian dengan H3PO4  

Proses pencucian dilakukan pada permukaan benda kerja yang masih 

mengandung lemak atau miyak. Merendam benda kerja kedalam larutan 

H3PO4 + akuades dengan perbandingan 1 : 1. 
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2. Fluxing 

Proses ini dilakukan dengan baja yang difluxing dengan alumunium flux 

tujuannya untuk agar logam dapat tertutupi semua bagian luarnya sehingga 

oksidasi dengan udara luar tidak terjadi dan sebagai katalisator. Tahap 

akhir perlakuan awal ini adalah pengeringan baja didalam udara dengan 

temperatur ruangan. 

 

K. Proses Oksidasi 

Kecendrungan metal untuk bereaksi dengan oksigen didorong oleh penurunan 

energi bebas yang mengikuti pembentukan oksidasinya. Pada umumnya 

lapisan oksida yang terjadi dipermukaan metal cenderung menebal. Berikut 

ini adalah beberapa mekanisme yang mungkin terjadi. 

1. Jika lapisan oksida yang pertama terbentuk adalah berpori, maka molekul 

oksigen bisa masuk melalui pori – pori tersebut dan kemudian bereaksi 

dengan metal di perbatasan metal oksida. Lapisan oksida bertambah tebal. 

Situasi ini terjadi jika rasio volume oksida – metal kurang dari satu. Lapisa 

ini bersifat non- protektif, serta tidak memberikan perlindungan pada metal 

yang dilapisi terhadap proses oksidasi lebih lanjut. Peristiwa ini 

digambarkan seperti pada gambar berikut 
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Gambar 4. Lapisan Oksida Berpori 

 

2. Jika lapisan oksida tak berpori, ion metal bisa terdifusi menembus lapisan 

oksida menuju bidang batas oksda – udara, dan diperbatasan oksida – 

udara metal bereaksi dengan oksigen dan menambah tebal lapisan oksida 

yang ada. Setelah itu proses ini berlanjut pada permukaa. Dalam hal ini 

elektron bergerak dengan arah yang sama agar pertukaran elektron dalam 

reaksi bisa terjadi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Lapisan oksida tidak berpori dengan ion metal  terdifusi menembus 

oksida menuju batas oksida - udara, ion logam terdifusi menembus oksida, 

elektron bermigrasi dari metal ke permukaan oksida. 

metal 

Oksigen Menembus Pori-Pori 

Lapisan Oksida Berpori 

daerah terjadinya oksidasi lebih lanjut 

Lapisan Oksida Tidak Berpori 

Daerah Terjadinya Oksidasi Lebih Lanjut 

metal 

M
+
 

e 
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3. Jika lapisan oksida tidak berpori, maka ion oksigen dapat terdifusi menuju 

bidang batas metal – oksida denga metal bereaksi pada bidang batas metal 

– oksida. Elektron yang bebas dari permukaan tetap bergerak menuju 

bidang batas oksida – udara. Lalu proses oksida berlajut pada perbatasan 

metal – oksida. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Lapisan oksida tak berpori dengan ion oksigen  

terdifusi menuju batas metal – oksida 

 

4. Mekanisme yang lain mungkin bisa terjadi seperti gabungan antara lapisan 

oksida tidak berpori dengan ion metal terdifusi menembus oksida menuju 

batas oksida – udara dan lapisan oksida tak berpori dengan ion oksigen 

terdifusi menuju batas metal – oksida, dimana ion metal dan elektron 

bergerak menuju arah luar sedangkan ion oksigen menuju ke arah dalam. 

Reaksi oksidasi terjadi dalam lapisan oksida. Terjadinya difusi ion, baik 

metal ataupun oksigen membutuhkan koefisien difusi yang cukusp tinggi. 

Lapisan Oksida Tidak Berpori 

Daerah Terjadinya Oksidasi Lebih Lanjut 

Metal 

e 

O
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Ion oksigen terdifusi 

menembus oksida 

Elektron bermigrasi dari 

metal ke permukaan oksida 



 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Material, Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pengamatan karakterisasi sampel 

dilakukan di Laboratoritum Metalurgi Institut Teknologi Bandung dan di Pusat 

Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM) – BATAN, Serpong Tangerang 

Selatan. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat  yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat yang digunakan dalam 

laboratorium; Mesin Gerinda, mesin bor, amplas listrik, kawat dan tang, 

timbangan, ultrasonic cleaner, furnace, Optikal Mikroskop, XRD dan SEM. 

 

Bahan yang digunakan adalah Mild steel AISI 1018 berbentuk poros D = 1 cm2 

tebal 0,2 cm, stainless steel 304, dan stainless steel 310 (2x1) cm2 tebal 0,2 cm, 

dan Al murni. Media korosi biomassa tandan kosong kelapa sawit, ampas tebu, 

dan batubara. Bahan kimia yang dipakai  meliputi etanol, H3PO4, NaOH, 

aquades, Al flux. 
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C. Prosedur Kerja 

1. Persiapan benda uji 

Dalam penelitian ini material yang akan diuji adalah baja karbon rendah AISI 

1018 yang tidak dilapisi dan yang dilapisi alumunium dan  baja Stainless Steel 

304, dan stainless steel 310. Banyaknya benda yang akan diuji berjumlah 36 

buah, yaitu untuk baja karbon AISI 1018 dengan 9 benda uji di lapisi Al celup 

panas dan 9 benda uji tanpa dilapisi, dan 9 benda uji baja stainless steel 304, 

dan 9 benda uji baja stainless steel 310. 

 

2. Pemotongan benda uji 

Untuk pemotongan pada benda uji ini digunakan grinda potong, dengan 

dimensi 2x1 cm dengan ketebalan 0,2 cm untuk baja stainless steel dan pada 

baja AISI 1018 berdiameter 1 cm2 dengan ketebalan 0,2 cm. 

 

3. Pembersihan (Cleaning) 

Proses cleaning adalah proses pembersihan pada permukaan logam guna 

menghilangka sisa – sisa kotoran agar terbentuk struktur permukaan spesimen 

yang baik. Terdapat 5 proses dalam cleaning ini, antara lain : 

a. Proses Grinding 

Proses grinding adalah proses penggosokan logam menggunakan kertas 

abrasif 80 – 2000. 

b. Pencucian lemak  
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Pencucian ini dilakuan agara nantinya hasil pelapisan dapat merekat 

dengan baik pada spesimen, proses ini dilakuan menggunakan HCl dan 

etanol. 

c. Proses pembilasan 

Pada proses ini dilakuan pembilasan menggunakan aquades untuk 

membersihkan sisa – sisa etanol pada benda kerja. Penggunaan aquades 

pada pembilasan ini dikareakan aquades merupakan air murni (H2O) yang 

tidak mengandung mineral yang tidak mudah menyerap dan melarutkan 

partikel seperti pada air mineral serta mempunyai daya hantar listrik yang 

kecil dan mengandung anion dan kation yang rendah. 

d. Fluxing 

Fluxing baja dilakukan dengan alumunium flux lalu dikeringkan pada 

temperatur 200oC selama 2 menit. Selain sebagai katalisator tujuan fluxing 

adalah membuat seluruh bagian luar logam tertutupi sehingga tidak terjadi 

oksidasi dengan udara luar. Setelah selesai spesimen akan dikeringkan 

dengan temperatur kamar. 

 

4. Dipping 

Dipping merupakan pelapisan dengan cara mencelupkan baja kedalam 

alumuium yang sudah dicairkan dalam temperatur 700oC selama 2 menit,. 
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5. Pendinginan (cooling) 

Pada proses ini merupakan proses pendinginan benda kerja setelah melalui 

proses dipping, dengan suhu ruangan. 

 

6. Pengujian oksidasi 

Pada proses ini spesimen baja karbon rendah yang telah dilapisi dan baja 

karbon yang tidak dilapisi serta baja stainless steel akan diuji pada lingkungan 

biomassa. Setelah itu pengujian oksidasi dilakukan menggunakan Furnace 

dengan temperatur 750 oC dalam waktu 169 jam. 

 

D. Karakterisasi 

Setelah selesai dilakukan pengujian oksidasi, spesimen akan di uji 

karakterisasinya menggunakan Optical Microscope, X-RD ( X-Ray Diffraction), 

dan SEM ( Scanning Electron Microscopy) untuk mengetahui fasa dan struktur 

mikro yang terbentuk pada baja setelah pengujian oksidasi. 

 

E. Pengumpulan Data 

Untuk menunjang penelitian ini dilakukan pengumpula data, diantaranya adalah 

melakukan perhitungan weight gain (∆w) dari spesimen yang diuji, untuk 

mendapatkan perbandingan antara weight gain (∆w) per-satuan luas (A) dan 

waktu (t). Dengan menggunakan persamaan berikut : 
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∆w = W1 – W0 ................................................................................ (1) 

Dimana : 

W0 = Berat spesimen sebelum diuji korosi 

W1 = Berat spesimen setelah diuji korosi 

 

Dan, 

A = 2𝜋𝑟2 + 2𝜋𝑟𝑡  ................................................... (2) 

Dimana : 

 A = Luas penampang 

  𝜋 = phi (3,14) 

  r  = jari jari (D/2) 

   t  = tebal spesimen 

 

A = 2 (p.l) + 2 (p.t) + 2 (l,t)........................................... (3) 

Dimana : 

 A = Luas penampang 

p = Panjang spesimen 

l  = Lebar spesimen 

t  = Tebal spesimen 
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 F.  Diagaram Alir Penelitian 

 

Gambar 7.  Diagram Alir Penelitian 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Adapun kesimpulan yang didapat pada peneltian perilaku korosi dalam 

lingkungan biomassa pada mild steel dan stainless steel pada temperatur 750oC 

sebagai berikut :  

1. Didalam lingkungan korosi tandan kelapa sawit, laju korosi baja AISI 1018  

(267,21 mpy) lebih tinggi dibandingkan dengan AISI 1018 lapis Al celup 

panas (14,88 mpy). Hal yang sama dialami oleh SS 304 dimana laju korosi SS 

304 (175,69 mpy) lebih tinggi dibandingkan laju korosi SS 310 (28,31 mpy) 

karena kandungan Cr relatif rendah terhadap kandungan Cr dalam SS 310. 

2. Korosi didalam lingkungan ampas tebu, laju korosi baja AISI 1018 (237,02 

mpy) lebih tinggi, sedangkan pada baja AISI 1018 lapis Al celup panas (3,186 

mpy), dan dialami juga pada baja SS 304 dimana laju korosi SS 304 (5,81 

mpy) lebih tinggi dari baja SS 310 (0,52 mpy). 

3. Laju korosi dalam lingkungan batubara, baja AISI 1018 (267,21 mpy) lebih 

tinggi dibandingkan baja AISI 1018 lapis Al celup panas (2,41 mpy), dan laju 

korosi pada baja SS 304 (2,34 mpy) lebih tinggi dibandingkan baja SS 310 

(0,873 mpy). Tingginya laju korosi pada baja AISI 1018 dalam tiap varian 
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lingkungan korosif disebabkan oleh tidak adanya lapisan protektif pada baja 

AISI 1018. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pengujian perilaku korosi 

dalam lingkungan biomassa pada mild steel dan stainless steel pada temperatur 

750oC sebagai berikut : 

1. Diperlukan pengujian lebih lanjut terhadap laju korosi pada lingkungan 

biomassa pada baja AISI 1018 lapis Al pada temperatur tinggi. 

2. Pengujian SEM sebaiknya dilakukan dengan EDS guna mengetahui fasa yang 

terbentuk pada lapisan intermetalik dalam atomic persen. 
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