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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Dasar 

 

Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan 

lingkungan yang korosif. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang 

merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan 

lingkungan. Ada definisi lain yang mengatakan bahwa korosi adalah 

kebalikan dari proses ekstraksi logam dari bijih mineral. Contohnya, bijih 

mineral logam besi di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau 

besi sulfida, setelah diekstraksi dan diolah, akan dihasilkan besi yang 

digunakan untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja 

tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi 

(kembali menjadi senyawa besi oksida) [Trerhwey dan chamberlain, 1998] 

 

Korosi dari semua permukaan logam yang di dalam air dan di bawah tanah 

adalah pada dasarnya satu gejala elektrokimia, di mana perbedaan bagian-

bagian dari struktur yang mengalami korosi bertindak sebagai elektroda, 

sedangkan yang yang membuat terjadinya korosi adalah air yang bertindak 

sebagai elektrolit. Perbedaan potensial antara dua bagian-bagian dari struktur 

logam yang dibawah tanah dalam kaitan dengan bermacam-macam kondisi-

kondisi elektrolit seperti perbedaan di dalam suhu, isi garam, ketersediaan O2, 
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kelembaban, dll. Perbedaan potensial antara perbedaan bagian dari struktur 

yang ada mengalirkan arus galvanik antara bagiannya. Pada intinya di mana 

arus galvanik ini mengalir, ion logam bereaksi dan mendapatkan 

penghancuran ke dalam elektrolit, hal ini menimbulkan kebocoran logam. 

 

Jika suatu logam dipajang (diexpose) ke lingkungannya maka akan terjadi 

interaksi. Berdasarkan teori-teori yang ada, yang dipaparkan dalam teori 

korosi logam, mekanisme interaksi akan melibatkan pertukaran ion antara 

permukaan logam dengan lingkungannya. Karakteristik pertukaran ion sangat 

dipacu antara lain oleh adanya perbedaan potensial diantara keduanya. Hasil 

dari adanya pertukaran ion terhadap logam yang dipajang adalah timbulnya 

kerusakan pada logam serta terbentuknya produk korosi. Produk korosi yang 

rapat dan tidak berpori (yang lazim disebut patina) bersifat melindungi logam 

karena dapat memutus pertukaran ion. 

 

Jadi konsep yang sangat mendasar dalam rangka melindungi logam adalah 

mengupayakan agar tidak terjadi pertukaran ion antara logam dengan 

lingkungannya. Kalaupun tidak bisa memutus sama sekali pertukaran ion 

tersebut, diupayakan agar pertukaran ion berlangsung dengan laju yang relatif 

rendah. Berdasarkan kriteria ini maka munculah pengertian pengendalian; 

artinya pertukaran ion yang terjadi, dikendalikan lajunya agar tidak 

berlangsung terlalu cepat. Pertukaran ion antara logam dan lingkungannya, 

berdasarkan teori korosi lazim disebut arus korosi. Besar kecilnya arus korosi 

menentukan besar kecilnya laju korosi. 
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Tercatat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian menyangkut 

korosi retak tegang, diantaranya ; Badaruddin [2005], korosi intergraular 

terjadi pada baja karbon rendah dalam lingkungan air laut, terjadi pada 

pembebanan 70% diatas tegangan luluh bahan. James D. fritz, dkk, [2000] 

melakukan penelitian terhadap baja paduan 6% Mo (UNS NO8367), pada 

lingkungan air laut pada temperatur yang berbeda dengan spesimen uji U-

bend. Dimana hasil pengujian yang didapat menunjukkan bahwa pada 

temperatur diatas 1200°C, SCC terjadi hanya bergantung dari kandungan 

khloridanya.  Kritzel, [2001] melakukan penelitian pada stainless steel fasa 

austenit. Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa ketahanan 

material terhadap korosi retak tegang yang terjadi sangat signifikan tehadap 

beban yang diberikan,  dimana waktu proses pencelupan pada larutan  42% 

MgCl pada temperatur 150 °C, dapat memperpanjang umur korosi retak 

tegang dari 33 jam menjadi 1000 jam pada pembebanan 7% dari tegangan 

luluh bahan, sedangkan beban 90% peningkatan yang terjadi tidaklah 

signifikan. 

 

Pada tahun 1998, Zhang, dkk melakukan penelitian tentang pengaruh ion 

borate terhadap korosi retak tegang pada material stainless steel 304 

(UNS30400) yang disensitisasi pada sodium borate (Na2B4O7) cair, pada 

temperatur 950° C yang diamati pada percobaan Slow strain Rate testing 

(SSRT) dengan menggunakan sistem observasi dinamik. Pengaruh inhibitor 

dari ion borite (B4O72-) pada pemicu retak dihasilkan dari efek penahanan, 

pada saat pengasaman lokal membentuk lapisan pelindung. Konsentrasi 
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(B4O72-) yang tersedia tidak menunjukkan pengaruh inhibitor pada 

kecepatan retak (CF). inon Hidroksil (OH-) juga memicu retak dengan 

mengikuti distribusi probabilitas eksponen dan kecepatan retak diikuti 

distribusi probabilitas Weibull. 

 

Yunovic dkk [1998] melakukan penelitian tentang pengaruh pengerjaan 

dingin korosi retak tegang pada baja karbon API X52 dalam lingkungan 

bikarbonat cair, dengan membandingkan spesimen tanpa takik yang dicold 

working. Hasil menunjukkan bahwa pengerjaan dingin dapat merusak 

ketahanan baja karbon terhadap korosi retak tegang pada lingkungan cair 

hingga sampai kegagalan minimum pada 20% dari regangan. Penelitian yang 

sama juga dilakukan oleh Qiao, dkk, [1998] pada pipa baja, hasilnya 

menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada pipa baja dalam larutan 

SCC NS-4. Korosi retak tegang yang terjadi akibat atom-atom yang berdifusi 

ke dalam baja pada ujung takik. Larutan NS-4 pada pH rendah dapat 

meningkatkan konsentrasi hidrogen pada ujung retak sehingga hidrogen akan 

terakumulasi pada daerah ujung retak. 

 

B. Sensitisasi  

Sensitisasi adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam stainless steel yaitu 

ketika stainless steel dipanaskan antara  suhu 400-850 ° C. Sehingga terjadi 

pengendapan krom karbida sepanjang batas butir Stainless Steel. Baja paduan 

Cr-Mn dan Cr-Ni-Mn juga rentan terhadap intergranular korosi sebagai akibat 

dari fenomena Sentisisasi ini. 
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Gambar 1. Proses terjadinya sensitisasi 

Dalam suatu kasus dari baja tahan karat austenitic, ketika baja tersebut pada 

kisaran suhu sekitar 500 °C sampai 800 ° C terjadi penipisan Cromium pada 

daerah batas butir. Sehingga mengakibatkan rentan terhadap korosi 

intergranular. 

Fenomena Sensitisasi pada baja tahan karat austenit dapat terjadi karena 

persyaratan suhu kerja, seperti dalam generator uap, atau sebagai hasil dari 

pengelasan. 

1. Metode Menghindari Sentisisasi. 

Dengan perlakuan panas, biasanya disebut solusi-anil, anil-quench atau 

solusi-quenching. Dipanaskan sampai suhu sekitar 1.050 °C sampai 1.120 

° C dan kemudian di quenching dengan air, sehingga kromium karbida 

http://eryhartoyo.files.wordpress.com/2012/07/untitled-1.jpg
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akan larut ke dalam butiran dan tidak sempat terjadi presipitasi. Metode ini 

umumnya tidak cocok untuk komponen yang besar, dan juga tidak efektif 

dimana pengelasan kemudian digunakan untuk perbaikan atau untuk 

memasang struktur lainnya. 

Untuk mencegah korosi intergranular dapat melibatkan gabungan 

pembentuk karbida kuat atau elemen penstabil seperti niobium atau 

titanium dalam baja tahan karat. Elemen tersebut memiliki afinitas yang 

jauh lebih besar untuk karbon daripada kromium; pembentukan karbida 

dengan elemen-elemen ini mengurangi ketersediaan karbon pada baja 

paduan dalam pembentukan karbida krom. 

Cara lainnya adalah  kandungan karbon dalam stainless steel  dapat 

dikurangi sampai 0,03 % sehingga karbon tidak cukup tersedia dalam 

pembentukan karbid 

C. Korosi Retak Tegang (Stress Corrosion Cracking) 

Stress corrosion cracking (SCC) adalah keretakan akibat adanya tegangan 

tarik dan media korosif secara bersamaan  (Supomo,  2003).  Satu  hal  yang  

penting adalah harus dibedakan antara SCC dengan  hydrogen 

embrittlement  dari  perbedaaan  kondisi lingkungannya. SCC terjadi karena 

adanya tiga kondisi yang saling berkaitan, yaitu adanya tegangan tarik, 

lingkungan yang korosif, dan temperatur yang tinggi. 
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Gambar 2. Keterkaitan Tiga Kondisi yang Menyebabkan SCC 

 

 
 

Kerentanan  SCC  sangat  dipengaruhi  oleh  komposisi kimia rata-rata, 

orientasi pemilihan grain, distribusi dan komposisi percepatan, interaksi 

dislokasi dan kemajuan kemajuan transformasi fase (derajat metastabilitas). 

Faktor-faktor inilah yang akhirnya mempengaruhi waktu retakan. Retakan 

stress corrosion mempunyai penampilan brittle fracture sebagai akibat dari 

proses korosi lokal. Ada dua jenis SCC, yaitu : 

1. Intergranular,  yang    bergerak  sepanjang  grain boundaries 

2. Transgranular, pergerakannya tidak nyata preferensi (pilihan) 
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Gambar 3. Ilustrasi Bentuk Retakan Intergranular dan Transgranular 

(octane.nmt.edu, 2009) 

 

Hidrogen sulfida merupakan asam lemah, terpisah dalam larutan aqueous 

(mengandung air) menjadi kation hidrogen H+ dan anion hidrosulfid HS−. 

Secara umum reaksi kimia  H2S  dengan Besi (Sour Corrosion) adalah 

sebagai berikut : 

H2S + Fe + H2O  → FeS + H2 …................................... (1) 

Besi Sulfida (FeS) akan membentuk scale yang mempunyai kecenderungan 

terbentuknya  korosi secara lokal.  Karena  besi  sulfida  bertindak  sebagai  

kathoda akan menyebabkan pitting yang sangat parah. Produk korosi H2S 

adalah  Fe dan H2,  FeS  berupa film berwarna   hitam. Dengan hadirnya H2S 

akan berassosiasi dengan terbentuknya : 

1. Stress Corrosion Cracking (SCC)  

2. Sulfida Stress Cracking  (SSC) 

 

D. Mekanisme Peretakan SCC 

Mekanisme kegagalan komponen logam terbagi menjadi dua fase, yaitu : 

1. Fase pemicuan 

 Fase Pemicuan adalah fase ketika pembangkit tegangan terbentuk. Pada 
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fase ini, telah terjadi serangan terhadap bagian-bagian sangat lokal pada 

permukaan logam yang bersifat  anoda  yang  berakibat  timbulnya  

ceruk  atau lubang. Kemungkinan paling  mendasar  yang  terjadi 

adalah tegangan tarik akan menyerang kisi  kr istal, yan g semestinya 

dalam kesetimbangan dan berakibat bangkitnya energi 

termodinamik ikatan - ikatan atom. Jika efek ini  terlokalisasi pada 

permukaan anoda-anoda akan terbentuk, walaupun bahan 

bersangkutan menerima tegangan  yang masih dibawah  batas  

elastiknya. Akan tetapi pernyataan - pernyataan ini hanya bisa ber laku 

untuk kasus - kasus SCC  yan g  ter jadi  bila  tegan gan  jauh  di  

bawah kekuatan luluh (yield strength) dan tidak ada bukti adanya cacat 

struktur yang nyata dalam bahan asli. 

 

  Begitu tegangan melebihi kekuatan luluh bahan, bahan  mengalami  

deformasi  plastik,  yaitu  ikatan - ikatan pada struktur kristalya putus 

sehingga bentuk bahan berubah secara permanen. Mekanisme untuk 

ini sudah tercatat dengan baik dalam kepustakaan metalurgi dan dapat 

dianggap sebagai mekanisme pembentukan serta gerak cacat, biasanya 

dislokasi, paling sederhana pada struktur kristal. Gerakan dislokasi 

akan terhenti apabila dislokasi telah mencapai permukaan  logam  atau  

batas butir.  Gerakan  dislokasi dapat  dicegah  dengan  berbagai  cara, 

tetapi ini paling tampak jelas pada  mekanisme  korosi tegangan. 

Penumpukan  dislokasi  pada batas-batas butir, menyebabkan polarisasi 

anodik pada daerah-daerah ini karena meningkatkannya ketidak 
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teraturan  dalam struktur kristal. Hal ini  tidak  berpengaruh terhadap 

fase pemicuan jika terjadi dibagian dalam bahan tetapi  paling  

berperan  pada fase penjalaran. Pada permukaan yang semestinya halus, 

kini terbentuk cacat-cacat lokal yang disebut undakan sesar (slip step) 

dan merupakan bagian pada bahan yang paling rentan terhadap 

serangan  korosi. Paduan paduan yang bergantung pada selaput-selaput 

tipis oksida atau bahan lain untuk perlindungan terhadap korosi 

khususnya rentan karena undakan sesar, meski dalam ukuran 

mikroskopik, menyingkapkan permukaan logam sehingga  bagian itu  

sangat anodik dibanding permukaan sekelilingnya. Jika logam mampu  

menjadi pasif  kembali dengan  cepat, maka bahaya berkurang, tetapi  

jika  pemasifan membutuhkan waktu cukup lama untuk memungkinkan 

pada  bagian yang tersingkap  sehingga  ceruk terbentuk disitu, 

maka persyaratan untuk pemicuan SCC telah terpenuhi. 

 

2. Fase Penjalaran 

Fase penjalaran adalah fase yang akhirnya menyebabkan kegagalan. Pada 

fase ini ada tiga mekanisme yang penjalaran  retak yang diterapkan.. 

Mekanisme penjalarannya adalah sebagai berikut : 

a) Mekanisme melalui lintasan aktif yang sudah ada sejak semula 

b) Mekanisme melalui lintasan aktif akibat regangan 

c) Mekanisme menyangkut adsorpsi 
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E. Morfologi Retak 

 

Pada korosi retak dikenal dengan istilah korosi intergranular dan korosi 

transgranular. Untuk retak intragranular retakan merambat searah dengan 

batas-batas butirnya, gambar berikut ini adalah contoh dari retak intergranular 

dan retakan trangranular terkadang terjadi pada suatu logam yang sama, 

tergantung dari lingkungan dan struktur logamnya. 

 

 

(a)                                                             (b) 

Gambar 4. (a) intergranular SCC pada baja karbon (b) transgranular 

SCC pada kuningan (Baddarudin,2007) 

 

Rambatan retak pada umumnya  adalah tegak lurus terhadap arah tegangan 

yang diberikan. Contohnya adalah pada gambar 4,bergantung pada struktur 

logam dan komposisi dari lingkungannya. Morfologi retak beragam dari retak 

tunggal hingga merata seperti retak akar (Branching). 

 

F. Waktu Hingga Peretakan 

Parameter waktu pada fenomena korosi retakan sangatlah penting untuk 

diketahui karena inilah salah satu tujuan penelitian ini dilakukan, untuk 

mendapatkan waktu retak hingga kerusakan secara fisik dari material. Pada 

saat korosi retak tegang ini mulai merambat ke material, area yang terkorosi 
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(daerah takik) akan berkurang sifat mekaniknya. Kecepatan perambatan retak 

biasanya konstan, tetapi ketika retakan mulai merambat ke daerah (notch) 

dari sepesimen akan menurun kecepatan retaknya dan tegangan statik yang 

diberikan seimbang atau lebih besar dari pada kekuatan maksimal dari logam, 

dan kegagalan diukur melalui perpatahan mekanik. Gambar dibawah ini 

mengilustrasikan hubungan antara waktu tempuh dan pertambahan 

perpanjangan material selama korosi retak tegang. 

 

Lebar retakan yang terjadi masih sangat kecil pada waktu awal perpatahan, 

dan perubahan pada penetrasi retakan masih sedikit. Pada proses selanjutnya 

menyebabkan retak tersebut membesar mendekati batas perpatahannya, 

deformasi plastisnya dan perubahan pada retakan pada batas ini dapat diukur. 

 

 

Gambar 5, representasi antara waktu korosi retak tegang dan displesmen 

(Watanabe, 2001) 

 

 

G. Metode Pencegahan Korosi 

Dari berbagai pencegahan korosi yang dapat dilakukan terdapat cara 

pencegahan dengan proteksi katodik, pelapisan, dan penggunaan inhibitor, 
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serta pemilihan material. Berikut akan diberikan pembahasannya masing-

masing. 

1. Proteksi Katodik 

Proteksi katodik mengurangi laju korosi dengan polarisasi katodik dari 

sebuah permukaan logam yang terkorosi. Proteksi katodik adalah sistem 

perlindungan permukaan logam dengan cara melakukan arus searah ke 

permukaan logam dan mengkonversikan semua daerah anoda logam 

menjadi katodik. Terdapat dua macam proteksi katodik yaitu dengan 

pengorbanan anoda (sacrificial anode) dan dengan arus tanding (impressed 

current).  

 

Struktur logam dapat terlindung secara katodik oleh hubungan logam 

kedua yang disebut dengan pengorbanan anoda, yang mana memiliki 

potensial korosi yang lebih aktif. Semakin mulia (positif) struktur dalam 

pasangan galvanik, maka akan terjadi polarisasi katodik ketika metal aktif 

terkikis secara anodik. Pada sistem proteksi katodik dengan pengorbanan 

anoda, paduan yang dijadikan sebagai anoda korban akan membangkitkan 

arus sebagai akibat adanya perbedaan potensial dengan struktur yang 

dilindunginya. Jenis logam yang sering digunakan sebagai anoda korban 

antara lain magnesium, seng, atau aluminium. Sistem proteksi katodik arus 

tanding (impressed current) memanfaatkan arus searah yang kutub positif 

sumber dihubungkan dengan anoda sedangkan kutub negatifnya 

dihubungkan dengan logam yang akan diproteksi. Proteksi katodik dengan 

polarisasi katodik dapat mengurangi laju reaksi setengah sel pada logam 
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dalam suatu elektrolit dengan memberikan kelebihan elektron yang juga 

akan mempercepat reaksi reduksi oksigen. Logam sebagai anoda yang 

biasanya dipakai adalah besi cor berkadar silikon tinggi, grafit, atau 

aluminium. 

3. Pelapisan dan Inhibitor 

Pelapisan (coating) berfungsi seperti “kosmetik” yang mencegah logam 

mengadakan kontak langsung dengan lingkungannya yang korosif 

sehingga dapat melindungi logam dari korosi. Pada dasarnya pelapis 

dibagi menjadi dua: 

a. Physical drying 

 proses pengeringan secara alami 

b. Chemical curing 

proses pengeringan secara kimia yang prosesnya terbagi atas reaksi 

dengan oksigen, reaksi antara komponen perekat serta zat pewarna dan 

pelarut, dan reaksi dengan karbondioksida dalam udara. Pada pelapis 

terdapat jenis pelapis epoksi yang merupakan jenis polimer tipe 

termoset. Pelapis epoksi terdiri dari dua bagian yang pertama berisikan 

resin epoksi, pigmen dan beberapa pelarut, dan bagian kedua adalah 

kopolimer agen pengeras yang dapat berupa polyamine, amine 

product, dan polyadine. 

 

Inhibitor merupakan perlakuan kimia untuk perlindungan korosi pada 

bagian logam yang berhubungan langsung dengan lingkungan korosif 

dengan menambah zat penghalang korosi. Inhibitor ditambahkan dalam 

lingkungan dalam jumlah sedikit, yaitu dalam satuan ppm, yang umumnya 
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10-100 ppm. Inhibitor berasal dari kata inhibisi yang berarti menghambat. 

Adapun pembagian inhibitor sebagai berikut: 

a. Interfasa inhibisi: interaksi inhibitor dengan permukaan logam dengan 

membentuk lapisan tipis 

b. Intrafasa inhibisi: penurunan tingkat korosifitas lingkungan, misal 

pengurangan kadar O2 dan pengaturan pH. 

3.  Pemilihan Material  

Dalam kontrol korosi, memilih logam atau paduan sedeimikian sehingga 

pertukaran ion dengan lingkungannya tidak berlangsung dengan cepat atau 

dengan kata lain memilih logam atau paduannya yang perbedaan 

potensialnya dengan lingkungannya tidak terlalu besar. Faktor-faktor yang 

sering diperhitungkan dalam proses pemilihan material antara lain: 

a) Memiliki ketahanan korosi  yang lebih tinggi di suatu media tertentu 

yang mana pada deret galvanik berada pada daerah noble atau katodik. 

b) Persyaratan umur komponen  

c) Variasi sifat   

d) Perubahan karakteristik logam akibat proses pengerjaan atau selam 

terkena kondisi operasi tertentu 

Pemilihan material dipertimbangkan juga dalam perannya sebagai pelapis 

permukaan luar (coating) maupun sebagai pelapis permukaan dalam 

(lining). 
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H. Momen Gaya (Torsi) 

Pengertian Momen Gaya (torsi) dalam gerak rotasi, penyebab berputarnya 

benda merupakan momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi sama 

dengan gaya pada gerak tranlasi. Momen gaya (torsi) adalah sebuah besaran 

yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga 

mengakibatkan benda tersebut berrotasi. Besarnya momen gaya (torsi) 

tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan 

letak gaya. Apabila ingin membuat sebuah benda berotasi, maka harus 

memberikan momen gaya pada benda tersebut. Torsi disebut juga momen 

gaya dan merupakan besaran vektor. Untuk memahami momen gaya anda 

dapat melakukan hal berikut ini. Ambillah satu penggaris kemudian 

tumpulkan salah satu ujungnya pada tepi meja, doronglah penggaris tersebut 

ke arah atas atau bawah meja. Bagaimanakah gerak penggaris? Selanjutnya, 

tariklah penggaris tersebut sejajar dengan arah panjang penggaris. apakah 

yang terjadi, saat anda memberikan gaya F yang arahnya tegak lurus terhadap 

penggaris, penggaris itu cenderung untuk bergerak memutar. Namun, saat 

anda memberikan gaya F yang arahnya sejajar dengan panjang penggaris, 

penggaris tidak bergerak. Hal yang sama berlaku saat anda membuka pintu. 

Gaya yang Anda berikan pada pegangan pintu, tegak lurus terhadap daun 

pintu sehingga pintu dapat bergerak membuka dengan cara berputar pada 

engselnya. Gaya yang menyebabkan benda dapat berputar menurut sumbu 

putarnya inilah yang dinamakan momen gaya. Torsi adalah hasil perkalian 

silang antara vektor posisi r dengan gaya F, dapat dituliskan 

τ = r × F…………………………………………………… ( 2) 
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Gambar 6 Sebuah batang dikenai gaya sebesar yang tegak lurus 

terhadap batang dan berjarak sejauh r terhadap titik tumpu O. Batang 

tersebut memiliki momen gaya τ = r × F 

Definisi momen gaya secara matematis dituliskan sebagai berikut. 

τ = r × F 

dengan: 

r = lengan gaya = jarak sumbu rotasi ke titik tangkap gaya (m), 

F = gaya yang bekerja pada benda (N), dan 

τ = momen gaya (Nm). 

Besarnya momen gaya atau torsi tergantung pada besar gaya dan lengan gaya. 

Sedangkan arah momen gaya menuruti aturan putaran tangan kanan, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar berikut: 

 

Gambar 7. Arah momen gaya menuruti aturan putaran tangan kanan 

 


