PENGARUH JENIS MEDIA AIR ASIN S'P 1 GNK & SP 2 GNK,
NaCI 5 010 TERHADAP MATERIAL PELAT DAN PIP A API 5L GRADE B
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Intisari
Penelitian pengaruh media air asin SP 1 GNK & 2GNK, NaCl5 % terhadap material pelat dan pipa API 5L
grade B. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketangguhan materialterhadap lingkungan yang bersifat
korosif. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan visual dan dimensi, pengujian laju
korosi kimia, pengujian mekanik dan pemeriksaan metalografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) hasil
uji komposisi kimia material pelat dan pipa adalah baja karbon medium yang sesuai spesifikasi API 5 L Grade
B, (2) laju korosi dari ketiga jenis larutan, material lebih rendah dibandingkan material pelat dengan jenis
korosi sumuran, (3) urutan media yang lebih korosif adalah masing-masing, NaCl5 %, air asin SP 1 GNK dan
SP2GNK
Kata kunci-kata kunci : korosi, media air asin, material pelat dan pipa API 5L grade B.
Abstrack
The influence of salt water media of SP 1 GNK & 2GNK, NaCI 5 % to material plate and pipe AP I 5L grade B.
The aim of this research is to know the resistance properties in environments. Research was performade by
visual inspection and dimension, the corrosion rate test, mechanical test, and metalographie test. Result of
research showed that: (1) result of chemical analysis showed that pipe material and carbon steel medium
according to the API 5 L Grade B, (2) the corrosion rate on third types condensation, showed a lower than
material plate with ist type of corrosion pitting, (3) the corrosiveness of: Nacl 5 %, salt water of SP 1 GNK
and SP 2 GNK were higher, medium our lower respectively.
Keywords:

corrosion, salt water media, material plate and pipe API 5L grade B ..

PENDAHULUAN
Korosi adalah proses alamiah
yang
berlangsung
dengan
sendirinya, atau peristiwa proses
elektro
kimia
yang
sifatnya
perusakan logamlkontruksi
oleh
lingkungan. Adapun proses korosi
berIangsung
melalui
reaksi
elektro
kimia
dengan
reaksi
anodik dan katodik merupakan
fenomena yang lebih dikenal oleh
kalangan pabrikasi dan industri.
Penelitian
dilakukan
pada
material pelat dan pipa API 5L
Grade B yang berfungsi sebagai
pipa penyalur
air asin pada
pengeboran minyak di salah satu
perusahaan minyak (Pertamina).
Maksud dan tujuan dilakukan
penelitian ini adalah untuk

mengetahui
sejauh
mana
ketangguhan
material
tersebut
terhadap
lingkungan
yang
sifatnya korosif. Dengan berbagai
pengujian
telah
dilakukan
terhadap material pelat dan pipa
seperti pengujian korosi dengan
media yang divariasikan, serta
dilanjutkan
dengan.. pengujian
mekanik dan metalografi. Hasil
pengujian
tersebut
dapat
dijadikan
acuan
untuk
menganalisis serta memberikan
rekomendasi
bagi pihak yang
terkait.
Pengujian
laju
korosi
akan
melibatkan perusakan logam oleh
lingkungan
korosif
yang
reaksinya
berIangsung
dengan
waktu, reaksi yang terjadi adalah
reaksi anodik & katodik. Adapun

*) Peneliti Muda B4T, **) Peneliti Pertama B4T,
***) & ****) Peneliti Madya B4T
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reaksi anodik adalah suatu reaksi
dimana
atom-atom
logam
melepaskan
elektron,
sehingga
ion logam berpindah kedalam
lingkungan, sebagai contoh besi :
Fe = Fe2+ + 2e• Sedangkan reaksi
katodik
adalah
suatu
reaksi
dimana molekul atau ion dari
lingkungan menangkap elektron
yang telah dilepaskan oleh atom
logam, sebagai berikut :
Reaksi elektro kimia
Anoda : Fe -+ Fe2+ + 2e
Katoda : 11202 + H20 + 2e
-+ 2(0H)" (netral)
2W + 2e -+ H2 (asam)
Alasan
menggunakan
pipa
penyalur air as in SP 1 GNK
(Stasion Pengumpul 1 Gunung
Kemala) dan SP 2 GNK (Stasion
Pengumpul 2 Gunung Kemala),
karena dengan material API 5 L
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Grade
B
lebih
signifikan
sebagaimana fungsinya.
Rentan atau tidaknya terhadap
lingkungan tersebut tergantung
unsur yang dikandungnya sesuai
spesifikasi API 5 L Grade B, dan
selain itu juga pada proses
pembuatan
pipa
yang
menggunakan proses perlakuan
panas (heat treatment) hasil
proses
pembentukan
dan
pengelasan (ERW).
Korosi Secara Umum
Korosi
dapat
didefrnisikan
sebagai proses penurunan atau
kerusakan suatu material logam
yang ditimbulkan oleh reaksi
logam
dengan
lingkungan .
sekitamya,
sehingga
untuk
menahan laju korosi perlu upaya
pencegahannya'l-". Lingkungan
yang
dapat
menyebabkan
timbulnya
kerusakan
logam
dalam menjalankan fungsinya,
ruang lingkupnya sangat luas
antara lain udara dan uap air,
larutan berair, suhu tinggi,
biologi, mekanis dan sebagainya.
Ketahanan korosi suatu material
dapat ditinjau dari berbagai
faktor, yaitu : (1) metaluri, (2)
elektrokimia, (3) fisik dan kimia,
(4)
termodinamik,
seperti
ditunjukkan pada gambar 1.

potensial antara dua permukaan
logam
yang
mengakibatkan
permukaan berpotensial lebih
rendah
teroksidasi,
dengan
demikian terjadilah korosi. Untuk
mendukung terjadinya korosi
basah ada 3 (tiga) faktor yang
mempengaruhinya, yaitu :
1. Adanya konduktansi· listrik
pada anoda dan katoda.
2. Adanya perbedaan potensial
antara dua bagian permukaan
logam yakni anoda.
3. Hadirnya elektrolit.
Pada prinsipnya proses korosi
akan terjadi bila terdapat reaksi
antara anodik dengan katodik,
konsep tersebut
ditunjukkan
dalam gambar 2. Kombinasi
antara
anoda,
katoda
dan
elektrolit disebut sebagai sistem
sel korosi. Peristiwa reaksi korosi
logam besi didalam medium air
adalah sebagai berikut :
Fe + 2H20 --+- Fe(OHh + H2 (1)
Persamaan reaksi (1) merupakan
penjumlahan dari dua reaksi
berikut:
Fe --+- Fe++2e(2)
11202 + H20 + 2e---+-2 (OHr (3)

...•..

Corrosion
Resintance

PhysicalChemical

Gambar l. Faktor-faktor

yang mempengaruhi

Metallurgical

ketahanan korosi logam

Reaksi yang dinyatakan oleh
persamaan
(2)
dan
(3)
berlangsung dipermukaan logam.
Sebagai anoda dan mempunyai
potensial yang lebih rendah,
sedangkan bagian permukaan
dimana
reduksi
berlangsung
disebut sebagai katoda.
Sedangkan reaksi korosi pada
lingkungan yang agresif seperti
garam klorida dituliskan sebagai
berikut:
H+
I"e-

R+

F."

Fe-

Gambar 2. Reaksi anodik dan
katodikpadapermukaanlogam-",
Anoda: Fe --+- Fe++2eKatoda : 11202 + H20 + 2e''''

2 (OH)-

METODEUJI
Untuk mengetahui penelitian laju
korosi pada material pelat dan
pipa spesifikasi API 5 L Grade B,
yang akan digunakan untuk pipa
penyalur air asin SP 1 GNK dan
SP 2 GNK. Maka dilakukan
pemeriksaan
dan
pengujian
sebagai berikut : pemeriksaan
visual dan dimensi, pengujian laju
korosi,
pengujian
komposisi
kimia, pengujian mekanik, dan
pemeriksaan metalografi, Sebagai
ilustrasi skema penelitian dapat
dilihat pada gambar 3.

(3)

Faktor
elektrokimia
ialah
termasuk proses korosi basah dan
terjadi karena adanya perbedaan
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Pelat & Pipa API 5L
Grade B
~
Visualisasi & Dimensi
'~

Persiapan Uji
~
~
Pengujian Laju
Korosi

1

~
Pengujian
Komposisi kimia

Pengujian Mekanik
(uji tarik)

I

1
Pengujian
EDAX

I

+

Analisis dan Evaluasi
~
Kesimpulan

Gambar 3. Skematik Penelitian

DATADAN
PEMBAHASAN
Material
Material uji yang dipilih untuk
pipa penyalur SP 1 GNK dan SP
2 GNK adalah berupa pelat dan
pipa yang telah dilas. Secara
visual material terse but harus
dalam kondisi mulus dan tidak
ada cacat. Berdasarkan spesifikasi
material
tersebut
termasuk
standar API 5L Grade B. Adapun
media yang akan digunakan untuk
pengujian laju korosi adalah air
asin SP 1 GNK, air asin SP 2
GNK, dan Na Cl 5 %. Hasil
pengujian
komposisi
kimia
material pelat dan pipa dapat
dilihat pada tabel 1.
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Proses pembuatan pipa diawali
dari gulungan pelat (coiling) lalu
dibentuk berupa lingkaran sesuai
ukuran yang diinginkan. Setelah
proses pembentukan
dilakukan
pengelasan
dengan
las lurus
(ER W), dan hasil pengelasan di
uji dengan ultrasonic test untuk
mencari cacat las. Dari kedua
proses tersebut (pembentukan &
pengelasan) maka material pipa

harus
di normalkan
kembali
dengan proses heat treatment
(anealling), karena akan terjadi
tegangan dalam yang berbeda dan
mencolok, sehingga material pipa
terse but akan rentan terhadap
lingkungan
serta mudah retak
akibat tegangan dalam yang tidak
homogen.
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Pengujian Laju Korosi
Uji korosi dilakukan terhadap
material pelat dan pipa dengan
kondisi sebagai berikut :
• metode uji adalah sistem
rendam
• waktu pengujian 72 jam
• tekanan atmosfir
• standar pengujian ASTM G
31-72
Media untuk uji korosi digunakan
adalah, air asin SP 1 GNK dan air
asin SP 2 GNK, serta Na Cl 5 %.
Untuk mengetahui komposisi air
asin, maka dilakukan pengujian,
dapat
dilihat
pada tabel 2.
Sedangkan
untuk
mengetahui
hasil uji laju korosi dari material
pelat
dan
pipa
dengan
menggunakan
3 (tiga) larutan,
ditunjukkan pada tabel3.

Adapun standar batang .uji yang
digunakan adalah standar AS TM
A 370, dengan hasil nilai tarik
masing-masing, ditunjukkan pada
tabel4.
Tabel4. Hasil Uii Tarik

i:~~·~l.~":~ir·tJJ~.{;
.':>~<H;!,;;\·,::';,/:, ••.,·.La:tn'kQr:6$r~~~).}:,.\·'
....., .....
I~."
":§;:t~~'\1;[;"~.!~~~~~)?;:·~\;~~t
t'Bl~t~aSi
';~~~Y7;'
2:'??;,:,:,.(

Pelat
Pipa

2

1
2
1
2

51,1
52,4
46,6
47,9

502
514
457
470)

39,3
43,7
38,2
39,7

(386)
(429
(375
(390)

27,2
27,0
28,8
29,0

Perneriksaan Metalografi
Pemeriksaan
metalografi
bertujuan
untuk
mengetahui
kondisi struktur mikro yang telah
mengalami pengikisan oleh media
korosif pada posisi melintang.

Tabel2. Hasil Uji Air Asin
No.
Etsa Nital 2 %

2
3
4

5
6

Reaksi (PH)
%
Sulfat (S04)
ppm
Khlorida (Cl)
%
Natrium (Na)
%
Natrium Khlorida (Na Cl) %
Sisa penguapan
%

0,266
0,659
0,011
0,006
0,179
2,0

0,260
0,641
0,012
0,007
0,167
1,947

180x

Garobar 4. Struktur mikro terdapat
korosi sumuran dengan kedalaman
20 mikron (penampang plat pada
permukaan A)

T a b e 13 H as}'1 U"
J1I L'alu K orosi
No.

Sampel

,Uji
ke

1

2

Pelat

1

Pipa

2
3
1
2
3

..

:t~:'u:k9h)$i'()fDYt,
'A<irasm:SP 1 ' Air asill-'SP 1 ",N'aCI5 %':
GNK'
GNK
' .,

6,53
2,825
4,969
2,326
1,6321
2,054

3,034
4,424
3,503
1,149
2,297
1,321

5,196
5,396
5,973
4,575
4,347
4,541

Pengujian Mekanik (uji tarik)

Untuk lebih jelasnya lihat gambar

Kekuatan tarik merupakan sifat
mekanis untuk mengetahui sifat
dari logam
tersebut.
Untuk
memberikan evaluasi diperlukan
batang uji tarik yang sesuai.

4 s/d 9.
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Etsa Nital 2 %

Gambar 5. Struktur mikro terdapat
korosi sumuran dengan kedalaman
20 roikron (penampang plat pada
permukaan B)
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EtsaNital2%

Gambar 6. Struktur mikro terdapat
korosi sumuran dgn kedalaman 40
mikron.
(penampang plat pd permukaan A)

180x

Gambar 9. Struktur mikro terdapat
korosi sumuran dgn kedalaman 105
mikron.
(penampang plat pd permukaan B)
PEMBAHASAN

Etsa Nital2%

180x

Gambar 7. Struktur mikro terdapat
korosi sumuran dgn kedalaman 40
mikron.
(penampang plat pd permukaan B)

Etsa Nital2%

180x

Gambar 8. Struktur mikro terdapat
korosi sumuran dgn kedalaman 105
mikron.
(penampang plat pd permukaan A)
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Analisis Laju Korosi
Percobaan
korosi
yang
menggunakan larutan air asin SP
1 GNK & SP 2 GNK serta Na Cl
5
%
(larutan
pembanding)
menunjukan
laju korosi yang
berbeda-beda (lihat Tabel 3.) hal
ini dikarenakan oleh peng~ruh
kondisi material, seperti adanya
tegangan dalam akibat proses
pengelasan,
pembentukan,
pengerolan (cold rolling), atau
komposisi dari larutan itu sendiri.
Dengan adanya pengikisan oleh
larutan uji tersebut di atas akan
mengakibatkan perusakan logam
pada
permukaan.
Hal
ini
penyebab
yang
cenderung
dominan yaitu p~a larutan uji
dan besar tegangari dalam yang
bersifat sebagai anodik.
Dari
kejadian
tersebut
akan
menimbulkan
terjadinya korosi
batas
butir
(intergranullar
corrosion). Sebagai realita untuk
material pipa mempunyai laju
korosi
yang
lebih
rendah
dibanding dengan material pelat,
dengan demikian material pipa
waktu
mengalami
proses
pembentukan
dan
pengelasan
dilanjutkan
dengan
proses
perlakuan panas yang memadai
(anil), mengingat pipa tersebut

termasuk
material
aplikasi
khu~usnya
dengan
lingkungan
media.
Disamping
itu bila
dikaitkan dengan nilai uji tarik
maka material pelat mempunyai
tegangan dalam yang tinggi dan
akan menghasilkan
laju korosi
yang semakin besar (lihat Tabel
3.).
Deng~n adanya perbedaan laju
k?rosl untuk material pelat dan
pipa pada larutan air asin seperti
pada
tabel
3. menunjukkan
adanya lapisan pasivasi yang
rentan terhadap lingkungan dan
cenderung mempunyai kekerasan
yang berbeda, sehingga korosi
yang terjadi adalah korosi batas
butir. Hal ini didasarkan bahwa
laju korosi daerah las dan HAZ
~ebih besar dibandingkan logam
mduk, bila dikaitkan
dengan
tegangan dalam akibat pengaruh
thermal. Sehingga dengan adanya
tegangan dalam yang korelasinya
dengan kekerasan, maka akan
menghasilkan
laju korosi yang
semakin besar.
Akan
tetapi
untuk material pipa yang di
komper dengan material pelat
telah
dilakukan
proses
anil
(annealing process) dengan tujuan
u~tuk menghilangkan
tegangan
sisa dan memperbaikan
atau
menormalkan
struktur
mikro
kearah
sempuma,
dengan
demikian
laju
korosi
dapat
diperkecil.
Eks~resi
laju
korosi
yang
mehbatkan konversi dari Mpy ke
sistem metrik yang korelasinya
terhadap kriteria ketahanan korosi
relatif, sebagai ilustrasi lihat tabel
5. Dari tabel 5 menunjukkan
bahwa hasil pengujian laju korosi
pada material pelat dan pipa
masih termasuk
batas antara
kriteria Excellent - Good. Tetapi
pada
prinsipnya
kriteria
ketahanan korosi yang seharusnya
dipengaruhi oleh beberapa aspek
yang
ada
kaitannya
dengan
kondisi lingkungan dan proses
operasional.
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material yang sesuai digunakan
pada lingkungan lapangan.
DAFTAR PUSTAKA
Outstanding
Excellent
Good
Fair
Poor
Unacceptable

<1
1-5
5-20
20-50
50-200
200+

<0.02
0.02-0.1
0.1-0.5
0.5-1
1-5
5+

Analisis Kekuatan
Untuk mengetahui pengaruh laju
korosi terhadap kekuatan maka
dilakukan
pengujian
tarik
menurut standar ASTM A 370,
dan sebagai hasil uji tarik dapat
dilihat pada tabel 4.
Besarnya
butir
sangat
berpengaruh
terhadap
sifat
mekanik yang didasarkan pada
persamaan Hall-Petch : O'y = 0'1 +
k.d-1I2 artinya,
semakin besar
diameter butir, kekuatan material
cenderung menurun dan material
bersifat
lunak dan ulet atau
sebaliknya. Pada data-data uji
tarik menunjukkan nilai kuat tarik
material
pelat
lebih
tinggi
dibanding dengan material pipa
(lihat tabel 4), hal ini material
pelat mempunyai
tingkat laju
korosi
lebih
besar.
Dengan
demikian
dapat diduga lebih
lanjut bahwa
semakin
tinggi
harga kekuatan atau kekerasan,
maka akan terjadi peningkatan
tegangan dalam, sehingga akan
menghasilkan
laju korosi yang
semakin besar.

Analisis Mikrostruktur
Pada pemeriksaan mikrostruktur
akan
diperjelas
mengenai
hubungan pengukuran laju korosi
yang diinterpretasikan pada foto
mikrostruktur, dan sejauh mana
penetrasi
yang
terjadi
pada
material pelat dan pipa. Hasil
pemeriksaan
mikrostruktur
menunjukkan struktur ferit-perlit,
dengan ukuran butir NO 9-10
ASTM (lihat gambar 4 s/d 9).

BERITA TEKNOLOGI

<25
25-100
100-500
500-1000
1000-5000
5000+

<2
2-10
10-50
50-150
150-500
500+

<1
1-5
5-20
20-50
50-200
200+

Dengan
ukuran
butir
yang
berbeda
sebagaimana
telah
dijelaskan
sebelumnya
akan
mempengaruhi
terhadap
laju
korosi yang terjadi, khususnya
untuk daerah yang kena pengaruh
panas
tinggi
sehingga
akan
mengakibatkan
peretakan
oleh
pengaruh
lingkungan
korosif.
Dengan kata lain yaitu korosi
retak tegang (stress corrosion

cracking).
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DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan
hasil pemeriksaan
dan pengujian serta perhitungan
laju
korosi,
maka
dapat
disimpulkan
dan
saran-saran
sebagai berikut :
• Hasil
uji komposisi
kimia
material pelat dan pipa adalah
baja karbon medium
yang
sesuai spesifikasi API 5 L
Grade B.
• Laju korosi dari- ketiga jenis
. larutan, material pipa lebih
rendah dibandingkan material
pelat
dengan
jenis
korosi
sumuran (pitting corrosion).
• Urutan
media
yang
lebih
korosif adalah masing-masing,
NaCI 5 %, air asin SP I GNK.,
air asin SP 2 GNK..
• Kendalikan
unsur
korosif
seperti Cl dan NaCl.
• Perlu dilakukan stress relief
pada pelat.
• Perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut untuk mengetahui jenis
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