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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Bahan  

2.1.1 Aluminium silikon (Al-Si)  

Paduan Al-Si sangat baik kecairannya, yang mempunyai permukaan yang  

bagus, tanpa kegetasan panas, dan sangat baik untuk paduan coran. Sebagai tambahan, 

paduan ini memiliki ketahanan korosi yang baik, sangat ringan, koefisien pemuaian 

yang sangat kecil, dan sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Karena 

memiliki kelebihan yang baik, paduan ini sangat banyak dipakai. Tetapi dalam hal ini 

modifikasi tidak perlu dilakukan. Sifat-sifat silumin sangat diperbaiki oleh perlakuan 

panas dan sedikit diperbaiki oleh unsur paduan. Umumnya dilakukan paduan dengan 

0,15-0,4%Mn dan 0,5%Mg. Paduan yang diberi perlakuan pelarutan dan dituakan 

dinamakan silumin gamma dan yang hanya ditemper dinamakan silumin beta. Paduan 

yang memerlukan perlakuan panas ditambah dengan Mg juga Cu serta Ni untuk 

memberikan kekerasan pada saat panas, bahan ini biasa digunakan untuk torak 

motor. Koefisien pemuaian termal Si yang sangat rendah membuat koefisien termal 

paduannya juga rendah apabila ditambah Si lebih banyak. Telah dikembangkan 

paduan hypereutektik Al-Si sampai 29% Si untuk memperhalus butir primer Si. 

Proses penghalusan akan lebih efektif dengan penambahan P oleh paduan Cu-P atau 

penambahan fosfor klorida (PCl5) untuk mencapai presentasi 0,001%P, dapat tercapai 

penghalusan primer dan homogenisasi. Paduan Al-Si banyak dipakai sebagai 

elektroda untuk pengelasan yaitu terutama mengandung 5%Si. Paduan seri ini non 

heat treatable. Paduan seri 4032 yang mengandung 12,5%Si mudah ditempa dan 

memiliki koefisien muai panas sangat rendah digunakan untuk piston yang ditempa 

Tabel 2.1 Sifat-sifat Al-Si 

No Sifat-sifat paduan Al-Si 

1 Mampu cor baik 

2 Tidak dapat dikeraskan 

3 Mampu las otogen baik  

4 Terbentuknya lapisan SiO2.xH2O pada permukaan menjadikan 

paduan ini memiliki ketahanan korosi yang lebih baik dari 

pada aluminium murni. 

2.1.2 Aluminium Oksida (Al2O3) 

 Aluminium oksida berperan penting dalam ketahanan logam aluminium 

terhadap perkaratan dengan udara. Logam aluminium sebenarnya amat mudah 

bereaksi dengan oksigen di udara. Aluminium bereaksi dengan oksigen membentuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Korosi
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Udara
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aluminium oksida, yang terbentuk sebagai lapisan tipis yang dengan cepat menutupi 

permukaan aluminium. Lapisan ini melindungi logam aluminium dari oksidasi lebih 

lanjut. Ketebalan lapisan ini dapat ditingkatkan melalui proses anodisasi. Beberapa 

alloy (paduan logam), seperti perunggu aluminium, memanfaatkan sifat ini dengan 

menambahkan aluminium pada alloy untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. 

Tabel 2.2 Sifat dan karakteristik Aluminium Oksida (Al2O3) 

Rumus AL2O3 

Massa mollar 101,96 g/mol 

Titik lebur 2.072 oC 

Kepadatan 3,95 g/cm3 

Titik didih 2.977 oC 

 

2.1.3 Magnesium (Mg) 

Magnesium merupakan salah satu jenis logam ringan dengan karakteritik 

sama dengan aluminium namun magnesium memiliki titik cair yang lebih rendah dari 

pada aluminium.Magnesium juga sangat mudah bersenyawa dengan udara 

(Oksgen).Perbedaannya dengan aluminium ialah dimana magnesium memiliki 

permukaan yang keropos yang disebabkan oleh serangan kelembaban udara karena 

oxid film yang terbentuk pada permukaan magnesium ini hanya mampu 

melindunginya dari udara yang kering.Unsur air dan garam pada kelembaban udara 

sangat mempengaruhi ketahanan lapisan oxid pada magnesium dalam melindunginya 

dari gangguan korosi.Untuk  benda kerja yang menggunakan bahan magnesium ini 

diperlukan lapisan perlindungan seperti cat. 

Tabel 2.3 Sifat dan karakteristik magnesium (Mg) 

Nomor atom 12 

Titik cair, K 922 

Titik ddih, K 1380 

Densitas, gr/cm3 1,74 

Kapasitas panas, J/gK 1,02 

Enalpi pembentukan, kJ/mol 8,95 

 

2.1.4 Asam nitrat (HNO3)  

 Asam nitrat dibuat dengan mencampur nitrogen dioksida (NO2) dengan air. 

Menghasilkan asam nitrat yang sangat murni biasanya melibatkan distilasi dengan 

asam sulfat, karena asam nitrat membentuk sebuah azeotrop dengan air dengan 

komposisi 68% asam nitrat dan 32% air. Asam nitrat kualitas komersial biasanya 

memiliki konsentrasi antara 52% dan 68% asam nitrat. Asam nitrat ini adalah reagen 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anodisasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Alloy
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perunggu_aluminium&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioksida
https://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_sulfat
https://id.wikipedia.org/wiki/Azeotrop
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laboratorium umum dan komoditas industri yang penting. Asam nitrat disini dipakai 

sebagai cairan reaksi kimia pada electroless plating. 

Tabel 2.4 Sifat dan karakteristik Asam nitrat (HNO3) 

Rumus kimia HNO3 

Masa molar 63,012 gr/mol 

Penampilan Cairan bening tidak berwarna 

Densitas 1,51 gr/cm3 (20 oC) 

Titik lebur -42 oC 

Titik didih 83 oC 

Viskositas 1,092 mPa.s 

 

2.1.5 Abu dasar batubara 

 Abu dasar batubara merupakan partikel abu yang terbawa gas buang, 

sedangkan abu dasar adalah abu yang tertinggal dan dikeluarkan dari bawah tungku. 

Limbah abu ini mengandung unsur toksik dan berpotensi besar menjadi masalah 

lingkungan. Beberapa unsur seperti Al, As, Ce, Co, Cr, Fe, K, La, Mn, Na, Sc, Sm, Ti 

dan V terkandung pada abu dasar batubara (Diah Dwiana Lestiani, et al, 2010). 

Tabel 2.5 Sifat dan karakteristik abu dasar batubara (Muhardi, et al) 

Berat jenis rata-rata abu terbang adalah 2,62 dan abu dasar adalah 2,27 

Kadar air rata-rata abu terbang adalah 0,57% dan abu dasar adalah 

0,14% 

Hasil pengujian pemadatan proctor standar menunjukan perilaku 

pemadatan abu dasar mirip dengan pasir  ydmax sebesar 13,75 

kN/m3 dan wopt sebesar 25,03 % 

 

2.1.6 Alkohol  

Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain 

alcohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan 

karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut, 

bukan metanol, atau grup alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang 

digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan adalah etanol. 

Sebenarnya alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Kelas 

alkohol yang penting, dimana metanol dan etanol adalah bagian yang paling 

sederhana, mencakup semua senyawa yang memiliki rumus umum CnH2n+1OH. 

Alkohol disini dipakai untuk memisahkan antara abu dasar batubara dan debu yang 

menjadi satu dengan abu dasar batubara. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras
https://id.wikipedia.org/wiki/Metanol
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Tabel 2.6 Sifat dan karakteristik alkohol 

Rumus kimia C2H5OH 

Masa mollar  46,06844 g/mol 

Densitas 0,7893 g/cm3 

Titik lebur -114,14 

Titik didih 78,29 

Keasaman 15,9 pKa 

 

2.2 Electroless Plating 

 Electroless plating adalah proses pelapisan yang tidak menggunakan listrik 

dalam proses pelapisannya, perlakuan pelapisan yang terjadi karena terdapat reaksi 

oksidasi dan reduksi pada permukaan bahan, sehingga terbentuk lapisan logam yang 

berasal dari garam logam tersebut. Karena tidak menggunakan bantuan listrik dalam 

pertukaraan elektron, proses pelapian yang akan terjadi akan lambat, sehingga untuk 

mempercepat pelapisan, temperatur proses harus dinaikan sesuai batas yang 

dianjurkan dengan bantuan pemanas (Edi S, et al, 2016). Alat utama pada proses 

pelapisan Electroless plating tidak menggunakan arus listrik dalam prosesnya. Bisa 

dilihat pada gambar dibawah ini  

 
Gambar 2.1 Skema electroless plating 

Keterangan : 

 

1. Gelas Plating 

2. Larutan Elektroles aluminium dan magnesium 

3. Bahan yang dilapisi (Abu dasar batubara) 

4. Kompor magnetic stirrer 

5. Termometer 
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Peningkatan pelapisan plastik melalui proses etsa (etching) pada proses 

electroless memberikan kekuatan daya lekat lapisan ang cukup baik, karena mampu 

membersihkan lapisan tipis dan membuat pori-pori halus sebagai tumbuhan lapisan 

selanjutnya. Dalam melakukan pelapisan plastik, pada pengerjaan persiapannya, satu 

sama lain prosesnya juga berbeda, karena sangat dipengaruhi oleh jenis plastik yang 

akan dilapisi, sehingga bahan kimia untuk larutan pencuci dan etsa juga berbeda.  

 

2.3 Pengecoran metode Stirring casting 

 Stirring casting adalah proses pembuatan komposit dalam kondisi cair yang 

paling sederhana. Prinsip dari proses Stirring casting adalah penyatuan partikel 

penguat ke dalam logam cair dengan pengadukan secara mekanik diatas garis 

liquidus, lalu dituangkan ke dalam cetakan. Skema dari proses stir casting bisa dilihat 

pada gambar 2.2. Keuntungan dari proses ini adalah mampu menggabungkan partikel 

penguat yang tidak dibasahi oleh logam cair. Bahan yang tidak dibasahi tersebut 

terdistribusi oleh adanya gaya pengadukan secara mekanik yang menyebabkan 

partikel penguat terperangkap dalam logam cair (Andi triono, et al, 2015).  

 

 
Gambar 2.2 Proses Stir casting (Hridesh kumar, et al, 2014) 

2.4 Homogenezing 

 Homogenezing adalah suatu proses pemanasan pada temperatur tinggi yang 

bertujuan untuk menghilangkan efek segregasi kimia dan memperbaiki sifat mampu 

pengerjaan panas yang umum dilakukan pada ingout hasil pengecoran (M. Ginanjar 

Widodo Mukti, et al, 2018). Dalam penelitian paduan AG3NE yang termasuk 

alumunium seri 6xxx tanpa dihomogenezing dan dihomogenezing pada temperatur 

500 OC  selama 1jam mempunai bentuk butir ang hampir sama dan diameter rata-rata 

yang sama juga, yaitu sebesar 0,01 mm. Ini berarti bahwa proses homogenisasi selama 
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1jam belum mampu mengubah besar dan bentuk butir secara menyeluruh. Paduan 

AG3NE tanpa dihomogenisasi mempunyai bentuk buir pipih dan ang lain berbentuk 

dendrite dengan diameter butir 0,02 mm, sedangakan untuk yang dihomogenisasi 

pada temperatur 500 OC dengan variasi waktu 1jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, mempunyai 

butir yang semakin besar dengan diameter berturut-turut adalah 0,01 mm, 0,02 mm, 

0,03 mm, 0,04 mm. Dari pengujian juga diketahui bahwa temperatur dan waktu 

homogenisasi berpengaruh terhadap kekerasan mikro, mikrostruktur fasa, densitas 

dan korosi (Hadijaya, et al, 2018).   

 

2.5 Pressing 

 Pressing atau forging adalah proses pembentukan logam dimana benda kerja 

ditekan dengan laju pembebanan tertentu. Pada pembentukan ini, benda kerja dipukul 

atau ditekan dengan melalui berapa tahapan. Macam-macam proses pembentukan 

penempaan adalah tempa palu, tempa timpa, tempa upset,tempa tekan/ press, tempa 

rol, tempa dingin. Penekanan (pressing) biasanya dilakukan pada temperatur tinggi 

atau hot working, untuk benda yang berukuran besar. Dan sebagian dilakukan dengan 

temperatur rendah atau cold working untuk benda yang berukuran kecil. Proses 

penekanan juga menebabkan perubahan pada sifat mekanik, besarnya deformasi yang 

diterapkan pada logam berpengaruh terhadap perubahan struktur mikro. Besarnya 

deformasi yang diamati pada logam hasil penekanan dinyatakan perubahan luas area 

penampang dan dinyatakan dengan derajat reduksi. Besarna derajat reduksi dihitung 

degan rumus berikut:  

 

100% x (A0-A1)/A0 

Keterangan : 

         A0 = Luas penampang awal  

         A1 = Luas penampang setelah deformasi 

 

 
Gambar 2.3 Mesin press  
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2.6 Mekanisme Korosi  

 Mekanisme korosi terjadi pada suatu larutan yang bermula dari logam yang 

teroksidasi dalam larutan elektrolit yang kemudian melepaskan elektron, sehingga 

butuh menyetimbangkan muatan yang berada pada logam itu sendiri. Logam yang 

melepaskan ion yang bermuatan positif didalam elektrolit akan berikatan dengan ion 

bermuatan negative dari elektrolit tersebut. Hal seperti itu akan menjadikan suatu 

endapan yang akan melekat pada permukaan logam yang disebut produk korosi atau 

karat. Pada umumnya larutan bertindak sebagai katoda dengan reaksi yang terjadi 

yaitu pelepasan H2 dan reduksi O2 akibat ion H+ dan H2O ang tereduksi setelah terjadi 

reaksi tersebut. Reaksi yang terjadi dipermukaan logam akan terjadi terus menerus 

sampai kesetimbangan dinamis dimana jumlah elektron yang dilepas sama dengan 

jumlah elektron diterima sehingga menebabkan pengelupasan permukaan pada logam 

hingga akhirnya logam akan kehilangan masa karena adanya reaksi tersebut.  

 

 

Gambar 2.4 Mekanisme Korosi 

 Proses korosi dapat terjadi jika ada tiga komponen utama yang ada dalam sel 

korosi (Jones,1992), sebagai berikut : 

1. Logam atau material 

Didalam logam atau material terdapat 2 komponen penting dalam 

penentuan terjadinya reaksi korosi, yaitu : 

 Anoda  

Adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi dimana ion negative terkumpul. 

Anoda sendiri dapat didefisinisikan sebagai permukaan yang mengalami 

reaksi oksidasi atau korosi. Anoda biasanya terkorosi dengan melepaskan 

electron dari atom atom logam netral untuk membentuk ion ion yang 

bersangkutan. Pada anoda, logam terlarut dalam larutan kemudial melepaskan 

elektron untuk membentuk ion logam yang bermuatan positif. Suatu reaksi 

logam M dinyatakan dalam persamaan berikut. 
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M → Mn+ + ne- ....................................................(2.1) 

Dengan banyaknya electron yang diambil dari masing-masing atom yang 

ditentukan oleh valensi logam tersebut. 

 Katoda  

Adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dimana ion positif terkumpul. Katoda 

dapat didefinisikan elektroda yang mengalami reaksi reduksi dengan elektron 

yang dilepaskanoleh anoda pada kaoda. 

Tabel 2.7 Reaksi Katoda yang Terjadi pada Logam  

Nama reaksi Reaksi 

Perubahan 

hidrogen (asam) 

 

2H+ + 2e− → H2                              (2.2)  

Reduksi 

(netral/basa) 

 

H2O + 2e− → H2 + 2OH−                (2.3)  

 

Reduksi oksigen 

(asam) 

 

O2 + 4H+ + 4e− → 2H2O                 (2.4)  

 

Reduksi oksigen 

(netral/basa) 

 

O2 + 2H2O + 4e− → 4OH−              (2.5)  

 

Reduksi ion 

logam 

 

M3+ + e− → M2+                             (2.6)  

 

 

2. Elektrolit  

Suatu reaksi reduksi dan oksidasi dapat terjadi apabila antara anoda 

dan katoda  terdapat lautan elektrolit. Elektrolit berguna menghantarkan 

arus listrik karena mengandung ion-ion yang mampu menghantarkan 

eletroequivalen force maka reaksi dapat berlangsung. 

3. Kontak Metalik  

Antara anoda dan katoda haruslah terdapat suatu hubungan atau 

kontak agar elektron dapat mengalir dari anoda menuju katoda. 
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Gambar 2.5 Syarat Terjadinya Reaksi Korosi 

 

 Korosi pada aluminium sendiri berbeda dengan logam lain karena 

aluminium memiliki kelebihan tahan korosi,ringan dan mudah dibentuk. Aluminium 

memiliki lapisan Al2O3 yang bisa melindungi logam dari korosi pada pH 4 – 9 diluar 

kisaran itu aluminium bisa terkorosi. Logam sult dibuat homogen karena ada faktor 

pengotor, sehingga menimbulkan beda potensial yang bisa menyebabkan korosi 

(adanya anoda, katoda, elektolit, dan konuktor) (Jones,1992). Contoh dari produk 

korosi aluminium adalah aluminium hidroksida (Al(OH)2) dengan persamaan kimia 

sebagai berikut : 

Al2(s) + OH(g) →  Al(OH)2 .....................................................(2.7) 

 

2.7 Korosi Regangan 

 Korosi regangan terjadi karena pemberian tarikan atau kompresi yang 

melebihi batas ketentuannya. Regangan biasanya bersifat internal yang disebabkan 

oleh perlakuan yang diterapkan seperti penggilingan, pengepresan dan lain-lain. 

Korosi regangan dapat terjadi pada jenis logam apa saja sepeerti titanium dan bahkan 

emas pada suhu diatas 290 ℃. Jenis serangan korosi ini terjadi sangat cepat, yakni 

saat persyarataanya untuk terjadinya korosi regangan internal dan terciptanya kondisi 

korosif yang berhubungan dengan konsentrasi zat korosif dan suhu lingkungan. 

 Untuk material paduan aluminium, korosi regangan justru lebih sering 

terjadi pada paduan aluminium yang lebih tinggi mutu dan kekuatannya seperti pada 

seri 2xxx dan 7xxx. Retak juga terjadi pada aluminium magnesium (3,5%Mg), dan 

bahan cor-coran. Pada umumnya aluminium lebih tahan terhadap regangan yang 

searah dengan arah pengerolan atau ekstruksi dari pada arah regangan yaang 

melintang arah pengerollannya. 

 

 

Reaksi 

Korosi 

Logam/Material Elektrolit 

Kontak Metalik 
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2.7.1 Mekanisme korosi regangan 

a. Faktor Elektrokimia 

 Faktor ini baru terjadi apabila pada meterial terdapat bagian yang anodik 

dan bagian lain katodik serta berada didalam larutan yang menghantar arus 

(elektrolit). Bagian anoda dapat berupa logam yang berapa dibawah lapisan film 

oksida yang terkelupas, atau terletak pada batas butir dimana terjadi keidak tepatan 

yang cukup lebar dari kristal logam (grain, lattice), atau komposisi metal pada 

permukaan yang kurang homogen, katoda dapat pula berupa impurities yang berada 

dalam material. 

 Karena regangan pada logam yang peka, film oksida dipermukaanyaa 

pecah. Akibatnya terjadi permukaan yang tidak terlindungi film oksida. Terjadinya 

perbedaan potensial antara bagian terbuka yang menjadi anoda terhadap bagian yang 

terlindungi film oksida. Beda ptensial mencapai 0,15 Volt. Akan halnya retak antar 

kristal, takik (notch) awal berasal dari daerah perbatasankristal yang secara kimiawi 

lebih aktif dari permukaan kristal karena adanya kelainan (dicontinuity) pada kristal 

tersebut. Sekali terjadinya takik, konsentrasi regangan pada ujung takik menyebabkan 

pecahnya film oksida ditempat tersebut dn sekaligus mencegah terjadinya film oksida 

lebih lanjut, karena itu proses sel korosi berjalan terus. 

b. Faktor Mekanis   

 Dengan berlanjutnya sel korosi yang  makin merasuk kedalam material, 

maka terjadilah alur dengan dasar yang menyempit/meruncing yang disebut dengan 

notch. Dengan melemahnya tenaga mekanis karena terkuras untuk mengawali retak 

mekanis, maka dengan sendirinya proses regangan berhenti. Terjadilah kembali 

proses sel korosi seperti awalnya dan diteruskan oleh proses mekanis sebagaimana 

telah diuraikan diatas. Kemudian selanjutnya regangan berjalan terus.      

 langkah terbaik yang harus diambil untuk mengurangi atau sepenuhnya 

menghilangkan korosi tegangan adalah untuk menurunkan besarnya stres. Ini dapat 

dilakukan dengan mengurangi eksternal memuat atau menambah luas penampang 

tegak lurus terhadap tegangan yang diterapkan. Selanjutnya, perlakuan panas yang 

tepat dapat digunakan untuk mengeringkan sisa tegangan termal. 

 

2.8 Produk Korosi 

 Produk korosi adalah senyawa baru yang diperoleh dari proses oksidasi 

suatu logam. Salah sau contoh adalah ketika waktu perendaman maupun peningkatan 

konsentrasi dari larutan HCl akan menyebabkan aluminium semakin terabrasi dan 

larut menjadi senyawa 2AlCl3(aq) dan 3H2(g) (Graedel, 1989). Adapun  reaksi yang 

terjadi sebagai berikut : 

2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2(g)...................(2.8) 
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 Sedangankan korosi pada besi adalah kerusakan atau degradasi logam 

akibat reaksi redoks antara suatu  logam dengan berbagai zat dilingkungan yang 

menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan yaitu produk korosi. Peristiwa 

korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Dimana 

produk korosi dai besi adalah Fe2O3.nH2O, dengan reaksi kimia sebagai berikut : 

 Saat bagian tertentu dari besi berlaku sebagai anode 

Fe(s) <--> Fe2+(aq) + 2e.........................(2.9) 

 

 Saat bagian tertentu dari besi berlaku sebagai katode  

O2(g) + 4H+(aq) + 4e <--> 2H2O(l).......(2.10) 

 

2.9 Metode Ekstrapolasi Tafel  

 Jika suatu logam tidak berada dalam kesetimbangan dengan larutan yang 

mengandung ion-ionnya, nilai potensial elektrodanya akan berbeda dari potensial 

korosi bebas dan selisih antara keduanya disebut polarisasi (Tretewey, 1991). 

Potensial polarisasi, 𝞰 atau poensial lebih, adalah selisih antara potensial terapan 

terhadap potensial korosi logam pada keadaan kesetimbanggan dengan ionnya dalam 

larutan (elektrolit). Parameter ini dapat digunakan untuk menyatakan laju pelarutan 

atau laju proses korosi logam yang bersangkutan, yang dikenal dengan persamaan 

Tafel. Kurva yang diperoleh dari pengukuran uji polarissi tafel adalah sebagai berikut 

: 

 
Gambar 2.6 Kurva Polarisasi Tavel (Tretheway, 2011)  
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 Dari gambar 2.6 terlihat banyak garis polarisasi tavel dimana tiap garis 

memiliki arti sebagai berikut : 

 Garis Anodik = Garis ini mununjukkan terjadinya reaksi 

teroksidasi atau terkorosi. 

 Garis Katodik = Garis ini menunjukkan terjadinya reaksi reduksi 

dimana ion positif berkumpul. 

 Garis Ekstrapolasi Arus Katodik = Penarikan garis lurus dari Ujung 

garis katodik. 

 Garis Ekstrapolasi Arus Anodik = Penarikan garis lurus dari Ujung 

garis anodik. 

 Garis Icorr = Kerapatan arus korosi , dapat diperoleh dari garis 

perpotongan Ekstrapolasi Arus Katodik dan Ekstrapolasi 

ArusAnodik. 

 Garis Ecorr = Potensial korosi, dapat diperoleh dari garis 

perpotongan Ekstrapolasi Arus Katodik dan Ekstrapolasi 

ArusAnodik. 

Rapat arus sebanding dengan laju korosi, karena arus yang sama saat 

terkonsentrasi pada luasan permukaan yang kecil akan menghasilkan laju korosi ang 

besar. Dengan pegertian bahwa laju korosi berlangsung seragam, atau merata pada 

seluruh permukaan logam, laju penetrasi korosi persatuan waktu dapat dinyatakan 

dalam mm/year. 

Untuk rumus CR (corosion rate) dengan satuan mmpy, adalah : 

CR = 
𝐾𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝐸𝑊

𝜌
 .................................................... (2.7) 

Dimana : 

CR  : Laju Korosi (mm/year) untuk Icorr (𝜇A/cm2). 

Kl  : 3,27 x 10-3 mm g/𝜇A cm. 

icorr  : Rapat arus saat Ecorr 𝜇A/cm2 (exchange current density). 

𝜌 : density (g/cm3) 

EW : Equivalent Weight (berat ekivalen) 

 Setelah mengetahui laju korosi sehingga dapat mengklasifikasikan terhadap 

ketahanan korosi. Hubungan dari laju korosi dan ketahanan korosi dapat 

dikelompokkan sebagau berikut :  
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Tabel 2.8 Hubungan laju korosi dan ketahan korosi 

Ketahanan 

korosi 

Laju  korosi 

Relatif Mpy Mm/yr 𝜇m/yr Nm/yr Pm/s  

Sangat baik <1 <0,02 <25 ,2 <1 

Baik 1-5 0,02-0,1 25-100 2-10 1-5 

Cukup 5-20 0,1-0,5 100-500 10-50 20-50 

Kurang  20-50 0,5-1 500-

1000 

50-150 20-50 

Buruk  50-200 1,5 1000-

5000 

150-500 50-200 

2.10 XRD (X-Ray Diffractometer) 

 Ketika suatu bahan dikenai sinar-X  maka intensitas sinar-X ang 

ditransmisikan lebih kecil dari intensitas sinar datang. Hal ini disebkan adanya 

penyerapan oleh bahan dan juga penghamburan atom-atom dalam material tersebut. 

Persyatan yang harus dipenuhi agar berkas sinar-X yang dihaburkan merupakan 

berkas difraksi dikenal sebagai hukum Bragg. Hukum Bragg menyatakan bahwa 

perbedaan lintasan berkas difraksi sinar-X harus merupakan kelipatan panjang 

gelombang, dirumuskan sebagai berikut : 

 

nƛ = 2dhklsin𝜃...................................................... (2.8) 

 

Dimana : 

N : bilangan bulat ang disebut dengan orde pembiasan.   

ƛ  : Panjang gelombang sinar X. 

dhkl : Jarak antara dua bidang kisi.  

𝜃 : sudut antara sinar yang datang dengan bidang normal. 

 Komponen dasar dari XRD yaitu : sumber sinar-X (X—Ray source), material 

yang diuji (spesimen), detektor sinar-X (X-Ray detector) (Sartono,2006). 

 

 
Gambar 2.7 X-Ray Diffractometer 
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 Adapun prinsip kerja XRD adalah jika dua berkas sinar-X i1 dan i2 yang 

bersifat paralel, monokromatik dan koheren dengan panjang gelombang λ datang pada 

bidang dengan sudut θ.Jika kedua berkas sinar tersebut berturut-turut terdifraksi oleh 

M da N menjadi i1’ dan i2’ yang  masing-masing membentuk sudut θ terhadap bidang 

dan bersifat paralel , moonokromatik dan koheren, perbedaan panjang antara i1-M-i1’ 

dengan i2 –N-i2’ adalah sama dengan n kali panjang gelombang, maka persamaan 

difraksi dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

n λ =ON + NP atau 

n λ = d sin θ + d sin θ = 2 d sin θ  ......................................(2.9) 

 

 
Gambar 2.8 Difraksi sinar-X oleh atom-atom (Ismunandar, 2006) 

 

 Difraksi sinar-X merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi adanya fasa kristalin didalam meterial-material untuk menganalisis 

sifat-sifat struktur (seperti stress, ukuran butir, fasa komposisi oriental kristal, dan 

cacat kristal) dari tiap fasa. Dengan berbagai sudut timbul, pola difraksi yang 

terbentuk menyatakan kkarakter dari sampel. Susunan ini diidentifikasi dengan 

membandingkan dengan data base internasiaonal (Zakaria,2003). 

 Untuk dapat menghasilkan sinar-X dengan baik, maka logam yang digunakan 

sebagai target harus memiliki titik leleh tinggi bernomor atom (Z) yang tinggi agar 

tumbukan lebih efektif. Logam yang biasa digunakan sebagai target (anoda) adalah 

Cu, Cr, Fe, Co, Mo dan Ag. 

 

2.11 Rekristalsasi Dinamis dan Statis 

 Rekristalisasi adalah proses transformasi nukleasi dan pertumbuhan butir. Inti 

dari butir baru terjadi dari bergabungnya sub-buutir dan permukaan untuk nukleasi 

heterogen adalah cacat struktur mikro seperti permukaan batas butir dan inklusi. 

Sehingga proses rekristalisasi mengarah kepada pembentukan formasi butir yang 

bebas energi internal dalam material yang telah mengalami proses pengerjan dingin 

(Callister, 1997). Kemudian dalam pengerjaan panas, proses rekristalisasi yang terjadi 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu rekristalisasi dinamis dan rekristalisasi statis. Seperti 

telah dijelaskan pengerjaan panas adalah proses deformasi dan rekristalisasi pada saat 

yang hampir bersamaan. Proses rekristalisasi yang terjadi saat material sedang 
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dideformasi disebut rekristalisasi dinamis, sedangankan rekristalisasi statis terjadi 

sesaat setelah material mengalami deformasi. 

 
Gambar 2.9 Proses rekristalisasi dinamis dan statis 

2.11.1 Pengaruh rekristalisasi terhadap laju korosi 

 Perlakuan panas atau deformasi merupakan salah satu cara memodifikasi sifat 

suatu material. Selain memodifikasi secara fisik juga dapat merubah dalam hal bentuk 

dan jenis struktur mikro yang dibentuk. Salah satunya adalah adanya perubahan 

terhadap ketahanan korosi. Perubahan struktur mikro ini mengakibatkan terjadinya 

perubahan kerapatan dislokasi dan perubahan distorsi atom. Pemberian deformasi ini 

mengakibatkan meningkatnya besar tegangan yang dimiliki karena makin rapat 

dislokasi yang merupakan cacat kristal. Bahwa dengan terjadinya peningkatan 

regangan ini akan berakibat pada sifat korosinya, dimana daerah material yang 

memiliki tegangan yang tinggi bersikat anodik, sedangankan bagian yang kurang 

tegangannya bersifat katodik. 

 Perbedaan antara daerah butir dan batas butir ini terjadi karena adanya 

perbedaan energi bebas pada kedua daerah tersebut. Dimana energi bebas pada batas 

butir memiliki nilai yang lebih tinggi daripada pada butir, sehingga apabila batas butir 

meningkat akibat perlakuan deformasi, maka akan makin tinggi pula energi bebas dan 

potensial pun akan menjadi negatif, sehingga laju korosi akan meningkat. Hal ini juga 

berlaku sebaliknya.   

 

2.12  Hot Working Process  

Hot working process atau pengerjaan panas adalah proses deformasi yang terjadi 

pada kondisi temperatur dan laju regangan tertentu sehingga proses deformasi dan 

proses pemulihan terjadi bersamaan. Pengerjaan panas dilakukan pada suhu diatas 0,6 

Tm dan dengan laju regangan antara 0,5 hingga 500 s-1 (Djaprie, 1992). Pengerjaan 

panas terjadi diatas suhu rekristalisasi atau dapat dikatakan di atas daerah pengerasan 

kerja. Suhu rekristalisasi dapat dihitung Tr = 0,4-0,5 Tc (oK). Adapun keuntungan dan 

kerugian pengerjaan panas sebagai berikut : 

1. Keuntungan 

- Porositas dalam logam dapat dikurangi. Porositas tersebut akan 

tertekan dan hilang akibat gaya kerja yang tinggi. 
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- Sifat fisis logam akan meningkat diakibatkan adanya penghalusan 

butrir logam. 

- Butir yang kasar dan butir berbentuk kolum diperhalus, karena hal ini 

berlangsung didaerah rekristalisasi, pengerjaan panas berlangsung 

terus sampai limit bawah tercapai dan menghasilkan struktur butir 

yang halus. 

2. Kerugian  

- Terjadinya oksidasi pada permukaan logam, kehilangan sebagian 

logam menjadi karat. 

- Terjadi ketidak homogen struktur pada permukaan dengan bagian 

dalam akibat perbedaan temperaur dan deformasi. 

- Terjadi penurunan kualitas permukaan akibat ter-rolling lapisan 

oksida. 

Pengerjaan panas juga berpengaruh terhadap laju korosi. Menurut (George e. 

Dieter, jr. 1961)  pada hot working process  deformasi selalu lebih besar di lapisan 

permukaan, logam akan memiliki ukuran butir rekristalisasi yang lebih halus di 

wilayah ini. Karena interior akan berada pada suhu yang lebih tinggi untuk waktu 

yang lebih lama selama pendinginan dari pada permukaan eksternal, pertumbuhan 

butir dapat terjadi di dalam material, yang kemudian dingin perlahan dari suhu kerja. 

Semakin naik temperatur pada proses pembentukan panas menyebabkan rekristalisasi 

dinamis yang cukup memadai dan menyebabkan butiran halus seragam, sementara 

butiran halus akan seragam dan larut dalam matriks pada suhu tinggi, yang 

menyebabkan sejumlah kecil butir untuk menyingkirkan ikatan dari inklusi atau fase 

kedua dan dapatkan prioritas untuk tumbuh, kemudian menghasilkan ketahanan 

korosi terbaik  (XiaofengWu, dkk, 2020). Menurut ( Jinfeng Nie, et al, 2019 ) Proses 

pengerjaan panas pada logam dengan reduksi penekanan 20% dan 90% . Semakin 

besar penekanan maka semakin cepat laju korosinya. Selama deformasi penekanan 

panas, distribusi partikel dalam komposit menjadi semakin seragam. komposit dengan 

reduksi penekanan 20% berperilaku tahan korosi terbaik. Namun ada banyak dislokasi 

dan beberapa sel dislokasi yang terkumpul di reduksi penekanan 90% keduanya 

menyebabkan penurunan ketahanan korosi. 

 

2.13 Korosi pada MMC 

 MMC (Metal Matrix Composite) adalah material yang terbentuk dari 

kombinasi dua material atau lebih, dengan tetap mempertahankan sifat karakteristik 

masing-masing dari material pembentuknya. Salah satu korosi yang terjadi pada  

MMC ialah korosi regangan atau stress corrosion cracking, paduan aluminium 7085 

diuji dengan laju pendinnginan pada struktur mikro dan stress corrosion cracking 

(SCC). Hasil menunjukkan bahwa dengan penurunan laju pendinginan, ukuran dan 



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

21 

 

antar-partikel jarak endapan batas butir serta lebar zona bebas presipitasi meningkat, 

tetapi kandungan tembaga batas butir endapan berkurang. Resistensi SCC dari sampel 

meningkat pertama dan kemudian menurun, yang dikaitkan dengan kandungan 

tembaga, ukuran dan distribusi endapan batas butir (Chen Song-yi, et al, 2011). 

Adapun penelitian yang mengembangkan ketahan korosi pada MMC dengan 

diperkuat senyawa lain adalah, komposit aluminium diperkuat dengan Fused Zirconia 

Alumina 40 (FZA40) yang mengalami perlakuan panas diselidiki. Komposit 

aluminium diperkuat dengan FZA di Volume% dari 0, 5, 10 dan 15%, kemudian 

dipanaskan pada suhu 250 OC, selanjutnya direndam dalam solusi 0,3M H2SO4. Dari 

hasil yang didapat, ditemukan korosi kerapatan arus komposit menurun dengan 

peningkatan% volume komposit yang dipanaskan, relatif lebih dari spesimen yang 

tidak dipanaskan. Komposit dengan 15 vol% FZA Al6061 yang diperkuat 

menunjukkan efek korosi yang lebih sedikit daripada komposit lainnya. Gambar 

mikrostruktur diambil sebelum korosi menunjukkan distribusi tulangan yang merata 

di seluruh matriks. Dalam lubang diamati pada gambar SEM dari logam yang diambil 

setelah korosi. Lubang-lubang sudah mulai lebih dangkal saat FZA meningkat. Dapat 

disimpulkan bahwa komposit stabil di struktur mereka karena mereka 

mempertahankan tingkat ketahanan korosi mereka setelah proses perlakuan panas (S. 

Roseline, et al, 2019).  
 


