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Korosi Dibawah Insulasi Pada Pipa Baja ASTM A53 
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NRP            : 02511440000119 

Departemen  : Teknik Material FTI-ITS 

Dosen Pembimbing : Tubagus Noor R S.T, M.Sc 

     Dr. Agung Purniawan, S.T., M.Eng. 

ABSTRAK 

CUI adalah suatu bentuk korosi  yang disebabkan oleh 

adanya uap air dalam bahan insulasi pipa. Korosi dibawah insulasi 

(CUI) sulit diamati keberadaannya, karena terjadinya korosi 

tersebut berada diantara permukaan pipa dan bahan insulasi yang 

di pasang pada permukaan luar pipa. Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur fluida dalam dan 

variasi jenis coating terhadap karakteristik korosi bagian luar pipa 

baja ASTM A53 Grade B dengan material insulasi silica aerogel 

dan alumunium foil. Pipa yang akan diuji pada temperatur fluida 

bagian dalam sebesar 50oC, 60oC dan 70oC dengan variasi jenis 

coating epoxy, alkyd, PTFE dan polyurethane. Dengan kondisi 

lingkungan luar menggunakan kandungan 150ppm NaCl. 

Rangkaian tersebut diuji selama 14 hari dengan metode immerse. 

Untuk menganalisa karakteristik korosi yang terjadi dilakukan 

pengujian OM,SEM, XRD, dan uji Weight Loss. Hasil pengujian 

OM menunjukkan bahwa seiring kenaikan temperatur lapisan 

coating akan rusak. Sedangkan hasil SEM menunjukan bahwa jenis 

korosi yang timbul ialah uniform corrosion. Untuk uji weight loss 

menunjukkan bahwa dengan kenaikan temperatur maka laju korosi 

semakin meningkat dengan dengan efisiensi lapisan coating  yang 

paling tinggi ke rendah ialah coating epoxy, PTFE, PU dan alkyd.  

Sementara hasil pengujian XRD menunjukan produk korosi yang 

terbentuk adalah FeS , FeCl2 dan Fe2O3. 

Kata kunci: CUI, Silica Aerogel, Coating, Temperatur 
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Analysis of Effect Variation Internal Fluid 

Temperature and Coating Type Variation  Against 

Characteristics of Corrosion Under Insulation on 
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ABSTRACT 

CUI is a form of corrosion caused by the presence of water vapor 

in pipeline insulation materials. Corrosion under insulation (CUI) 

is difficult to observe, since the corrosion occurs between the 

surface of the pipe and the insulating material placed on the outer 

surface of the pipe. This research has purpose to know the influence 

of variation of fluid temperature in and variation of coating type to 

corrosion characteristics of outer part of steel pipe ASTM A53 

Grade B with insulation material of silica aerogel and alumunium 

foil. Pipes to be tested at internal fluid temperature of 50oC, 60oC 

and 70oC with variations of epoxy, alkyd, PTFE and polyurethane 

coatings. With outside environmental conditions using 150ppm 

NaCl content. The circuit will be tested for 14 days with the 

immerse method. To analyze the corrosion characteristics that 

occur are used OM, SEM, XRD, and Weight Loss test. OM test 

results show that as the coating temperature rise will be damaged. 

While the SEM results showed that the type of corrosion that arises 

is uniform corrosion. For weight loss test showed that with 

increasing temperature the corrosion rate is increasing with coating 

efficiency of highest to low coating is epoxy, PTFE, PU and alkyd.. 

While XRD test results show that corrosion product is FeS , FeCl2 

dan Fe2O3. 

 

Key Words: CUI, Silica Aerogel, Coating, Temperature 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Korosi merupakan suatu proses alami dari kerusakan 

bahan karena reaksi kimia atau elektrokimia dengan 

lingkungannya. Pada dasarnya semua lingkungan bersifat korosif. 

Lingkungan korosif yang paling umum adalah udara dan 

kelembaban, air tawar dan garam, gas seperti sulfur dioxide, 

chlorine dan hydrogen sulfide (Lamsaki Miguel, 2007). Pada 

industri migas, pipa logam merupakan jenis pipa yang paling 

banyak digunakan, terutama yang terbuat dari baja. Hal ini 

disebabkan karena pipa baja sudah tersedia data-data yang lengkap 

tentang kehandalannya dan aturan perancangan berupa standard 

yang dipakai. Namun begitu masalah utama yang sering dihadapi 

pada penggunaan pipa baja adalah masalah rendahnya ketahanan 

pipa baja terhadap korosi, baik itu korosi internal maupun 

eksternal. Korosi internal disebabkan oleh pengaruh sifat korosif 

fluida yang ditransmisikan oleh pipa, sedangkan korosi eksternal 

terjadi karena kondisi lingkungan yang dilalui oleh perpipaan, 

seperti pipa yang ditanam di dalam tanah (buried pipe), pipa yang 

melewati daerah rawa-rawa dan lain sebagainya (Herdiyanto 

Prayudi, 2011) 

Korosi di bawah insulasi (CUI) adalah salah satu masalah 

paling mahal yang dihadapi industri minyak dan gas saat ini. 

Masalah seperti penghentian peralatan utama biaya perawatan tak 

terduga yang berasal dari hasil CUI pada downtime yang tidak 

direncanakan daripada penyebab lainnya. (El-Sherik, 2017). CUI 

adalah suatu bentuk korosi  yang disebabkan oleh adanya uap air 

dalam bahan insulasi pipa. Kelembaban dapat memasuki insulasi 

secara langsung melalui jaket atau mungkin sudah ada di lapisan 

insulasi pada saat pemasangan. Uap air kemudian bermigrasi ke 

arah insulasi atau antarmuka pipa. Pengaruh temperatur juga ikut 

berkontribusi pada peningkatan laju serangan korosi 

(Roffey,2014). Korosi dibawah insulasi memang sangat sulit 
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diamati keberadaannya, karena terjadinya korosi berada diantara 

permukaan pipa dan bahan insulasi yang di pasang pada 

permukaan luar pipa, sehingga akses untuk mengeceknya sangat 

terbatas. Korosi yang timbul terus terjadi hingga pipa tersebut 

mengalami kerusakan baik kebocoran ataupun patah. 

Insulasi pipa dibutuhkan agar mencegah terbuangnya 

energi panas secara percuma, dan sebagai pelindung untuk para 

pekerja yang berada di sekitaran pipa agar lebih aman karena 

temperatur fluida dalam pipa yang dioperasikan berbeda jauh dari 

temperatur kamar. Karena di dunia industri pun menekankan 

mengenai efisiensi biaya produksi dan keselamatan jalannnya 

produksi, maka di gunakan lah insulasi yang di pasang pada pipa 

yang beroperasi dengan temperatur tertentu. 

Pada penelitian kali ini telah dilakukan sebuah skema 

untuk mengetahui sebuah produk korosi yang timbul pada pipa 

yang terbungkus insulasi dan karaktertistik produk korosi yang 

timbul didalam insulasi. Variabel yang digunakan pada penelitian 

ini ialah variasi temperatur fluida dalam pipa dan juga jenis lapisan 

coating dimana dipakai juga untuk menghambat laju korosi. 

Variasi temperatur yang digunakan ialah 50 oC, 60 oC dan 70 oC. 

Serta digunakan lapisan coating dengan jenis epoxy, alkyd, PTFE 

dan polyurethane. Pipa baja diinsulasi menggunakan bahan silica 

aerogels  dan juga aluminium foil dalam kondisi lingkungan yang 

mengandung ion klorin (Cl-) dan larutan H2SO4. Kemudian 

selanjutnya dianalisis dengan berbagai pengujian agar diketahui 

karakteristik korosi yang timbul pada pipa yang terinsulasi.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:   

1. Bagaimana pengaruh variasi temperatur fluida dalam 

pipa terhadap karakteristik korosi di permukaan luar 

pipa baja karbon terinsulasi bahan silica aerogels  dan 

aluminium foil?. 
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2. Bagaimana pengaruh lapisan coating epoxy, alkyd, 

PTFE dan polyurethane terhadap karakteristik korosi 

di permukaan luar pipa baja karbon terinsulasi bahan 

silica aerogels  dan aluminium foil?.  

 
1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Pelapisan material coating dianggap merata dan 

memenuhi standar. 

2. Temperatur pada fluida dalam pipa dan lingkungan 

luar dianggap konstan . 

3. pH larutan dan lingkungan luar dianggap konstan. 

4. Insulasi silica aerogels  dan alumunium foil terhadap 

pipa dianggap telah memenuhi standar. 

5. Pengaruh impurities pada bahan insulasi dan coating 

diabaikan . 

 

1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisa pengaruh variasi temperatur dalam pipa 

terhadap karakteristik korosi permukaan luar pipa 

terinsulasi bahan silica aerogels  dan aluminium foil. 

2. Menganalisa pengaruh lapisan coating terhadap 

karakteristik korosi permukaan luar pipa terinsulasi 

bahan silica aerogels  dan aluminium foil. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan 

mampu memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Diketahui karakteristik korosi yang timbul pada 

permukaan luar pipa baja karbon yang terinsulasi 

silica aerogels  dan aluminium foil. 
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2. Diketahui pengaruh temperatur fluida dalam pipa pada 

karakteristik korosi permukaan luar dibawah insulasi 

bahan silica aerogels  dan aluminium foil 

3. Diketahui pengaruh lapisan coating terhadap 

karasteristik korosi yang timbul pada permukaan luar 

pipa baja karbon yang terinsulasi silica aerogels  dan 

aluminium foil. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Korosi 

 Korosi adalah serangan destruktif material dengan cara 

bereaksi dengan lingkungannya. Penyebab  dari proses korosi telah 

menjadi masalah yang banyak ditemui di seluruh dunia. 

Pengendalian korosi dicapai dengan mengenali dan memahami 

mekanisme korosi, dengan menggunakan bahan dan desain tahan 

korosi, dan dengan menggunakan sistem pelindung, perangkat, dan 

perawatan (Roberge,1999). 

Korosi bisa terjadi secara cepat maupun lambat. Stainless 

steel dapat terserang korosi dalam beberapa jam hanya dengan 

polythionic acid. Jalur kereta api selalu memperlihatkan 

permukaan yang berkarat walaupun hal tersebut tidak terlalu 

mengganggu performanya. Korosi bisa disebut juga sebagai siklus 

dari suatu baja itu sendiri, kebanyakan iron ore memiliki 

kandungan oksida di dalamnya, dan baja atau besi ketika 

mengalami korosi oleh air dan oksigen akan menghasilkan oksida 

juga. Maka korosi bisa dikatakan sebagai reaksi kebalikan dari 

suatu besi atau baja (Fontana, 1986). 

 
2.2 Konsep Dasar Korosi 

 Agar proses korosi dapat terjadi, pembentukan sel korosi 

sangat penting diperlukan. Sel korosi pada dasarnya terdiri dari 

empat komponen berikut seperti gambar 2.1. 

 Anoda  

 Katoda  

 Elektrolit  

 Kontak Metalik. 
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Gambar 2.1 Proses terjadinya korosi(Ahmad,2006) 

 Anoda 

Anoda adalah daerah di mana logam hilang. Pada anoda, 

reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Ini mewakili masuknya 

ion logam ke dalam larutan, dengan pembubaran, hidrasi atau 

dengan pembentukan kompleks. Ini juga mencakup pengendapan 

ion logam pada permukaan logam. Misalnya Fe2+ + 20H- —> 

Fe(OH)2. Ferrous hidroksida atau pembentukan karat pada 

permukaan baja adalah contoh yang sering dijumpai. Salah satu 

dari dua elektroda logam berbeda dalam sel elektrolit, diwakili 

sebagai terminal negatif sel. Elektron dilepaskan pada anoda, yang 

merupakan logam yang lebih reaktif. Elektron tidak larut dalam 

larutan berair dan mereka hanya bergerak, melalui sambungan 

kawat ke katoda. Misalnya, di dalam baterai, casing seng berfungsi 

sebagai anoda.  

 Katoda 

 Salah satu dari dua elektroda dalam sel elektrolitik yang 

diwakili sebagai terminal positif sel. Pengurangan terjadi di katoda 

dan elektron dikonsumsi. Contohnya pada elektroda karbon 

didalam baterai. Elektron selalu menjadi sebagai zat pereduksi. 

Reaksi katodik adalah reaksi reduksi yang terjadi di katoda. 

Elektron yang dilepaskan oleh reaksi anodik dikonsumsi di 

permukaan katoda. Tidak seperti reaksi anodik, ada penurunan 

pada keadaan valensi. Reaksi katodik yang paling umum dalam hal 

transfer elektron seperti berikut : 
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a) 2H+ + 2e → H2↑(in acid solution).............................. (2.1) 

b) O2 + 4H+ + 4e → 2H2O (in acid solution) .................. (2.2) 

c) 2H2O + O2 + 4e → 4OH- (in neutral and alkaline solutions) 

 ................................................................................... (2.3) 

d) Fe3+ + e → Fe2+ (metal ion reduction in ferric salt solutions) 

 ................................................................................... (2.4) 

e) Metal deposition : M2+ +2e → M ............................... (2.5) 

Ni++ + 2e → Ni ........................ (2.6) 

Cu2+ +2e → Cu ........................ (2.7) 

f) Bacterial reduction of sulfate : SO2-
4 + 8H+ + 8e → S- +4H2O

 ................................................................................... (2.8) 

 

 Elektrolit 

Elektrolit adalah larutan konduktif elektrik (misalnya 

larutan garam) yang harus ada untuk menyebabkan korosi terjadi. 

Perhatikan bahwa air murni adalah konduktor listrik yang buruk. 

Listrik positif lewat dari anoda ke katoda melalui elektrolit sebagai 

kation, mis. ion  Zn++ larut dari anoda seng dan dengan demikian 

membawa arus positif menjauh darinya, melalui elektrolit berair.  

 Kontak Metalik 

 Kedua elektroda dihubungkan secara eksternal oleh 

konduktor logam. Dalam konduktor logam, arus 'konvensional' 

mengalir dari (+) ke (-) yang benar-benar elektron yang mengalir 

dari (-) ke (+). Logam menyediakan jalur untuk aliran arus 

konvensional yang sebenarnya merupakan pelepasan elektron ke 

arah yang berlawanan. (Ahmad,2006) 

 

2.3 Faktor Penyebab Korosi 

Laju korosi pada lingkungan netral normalnya adalah 1 

mpy atau kurang. Umumnya problem korosi disebabkan oleh air 

tetapi ada beberapa faktor selain air yang mempengaruhi laju 

korosi, diantaranya (ASM Handbook, 2003):  
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a. Faktor gas dan kandungan terlarut  

 Karbondioksida (CO2), jika kardon dioksida dilarutkan 

dalam air maka akan terbentuk asam karbonat (H2CO3) 

yang dapat menurunkan pH air dan meningkatkan 

korosifitas, biasanya bentuk korosinya berupa pitting 

yang secara umum reaksinya adalah:  

CO2+H2O=>H2CO3 ............................. (2.9) 

Fe+H2CO3=>FeCO3+H2 .................. (2.10) 

FeCO3 merupakan corrosion product yang dikenal 

sebagai sweet corrosion  

 CH3COOH (Asam Asetat) , Asam asetat bersifat 

korosif terhadap banyak logam seperti besi, 

magnesium, dan seng, membentuk gas hidrogen dan 

garam-garam asetat (disebut logam asetat). Asam 

Asetat menghasilkan logam etanoat bila bereaksi 

dengan logam,dan menghasilkan logam etanoat, air, 

dan karbondioksida bila bereaksi dengan garam 

karbonat atau bikarbonat.   

 Oksigen (O2), adanya oksigen yang terlarut akan 

menyebabkan korosi pada metal seperti laju korosi 

pada mild steel alloys akan bertambah dengan 

meningkatnya kandungan oksigen. Kelarutan oksigen 

dalam air merupakan fungsi dari tekanan, temperatur 

dan kandungan klorida. Untuk tekanan 1 atm dan 

temperatur kamar, kelarutan oksigen adalah 10 ppm 

dan kelarutannya akan berkurang dengan 

bertambahnya temperatur dan minyakair yang dapat 

mengahambat timbulnya korosi adalah 0,05 ppm atau 

kurang. Reaksi korosi secara umum pada besi karena 

adanya kelarutan oksigen adalah sebagai berikut :  

Reaksi Anoda : Fe  => Fe2
+ + 2e ...................... (2.11) 

Reaksi katoda : O2 + 2H2O + 4e => 4OH- ........ (2.12) 
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 Klorida (CI-), klorida menyerang lapisan mild steel dan 

lapisan stainless steel. Padatan ini menyebabkan 

terjadinya pitting, crevice corrosion, dan juga 

menyebabkan pecahnya paduan. Klorida biasanya 

ditemukan pada campuran minyak-air dalam 

konsentrasi tinggi yang akan menyebabkan proses 

korosi. Proses korosi juga dapat disebabkan oleh 

kenaikan konduktivitas larutan garam, dimana larutan 

garam yang lebih konduktif, laju korosinya juga akan 

lebih tinggi.   

 Karbonat (CO3
2-), kalsium karbonat sering digunakan 

sebagai pengontrol korosi dimana film karbonat 

diendapkan sebagai lapisan pelindung permukaan 

logam, tetapi dalam produksi minyak hal ini cenderung 

menimbulkan masalah scale. 

 Sulfat (SO4
2-), ion sulfat ini biasanya terdapat dalam 

minyak. Dalam air, ion sulfat juga ditemukan dalam 

konsentrasi yang cukup tinggi dan bersifat kontaminan, 

dan oleh bakteri SRB sulfat diubah menjadi sulfide 

yang korosif. 

b. Temperatur 

 Penambahan temperatur umumnya menambah laju 

korosi walaupun kenyataannya kelarutan oksigen 

berkurang dengan meningkatnya temperatur. Apabila 

metal pada temperatur yang tidak uniform, maka akan 

besar kemungkinan terbentuk korosi.  

c. Faktor pH  

pH dalam proses korosi sangat berpengaruh untuk 

terjadi apa tidaknya proses korosi. Besarnya pH biasanya 

dinyatakan dengan angka berkisar antara 0-14. Jika pH 

berkisar antara 0–7 maka lingkungan bersifat asam 

sedangkan bila pH berkisar antara 7–14 maka lingkungan 

bersifat basa. Lingkungan dinyatakan netral bila memiliki 
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pH 7. Sedangkan untuk besi, laju korosi rendah pada pH 

antara 7 sampai 13. Laju korosi akan meningkat pada pH 

< 7.  

d. Faktor Bakteri  

Pereduksi Pada kasus tertentu pada lingkungan bisa 

hidup sejenis bakteri anaerobic yang hanya bertahan dalam 

kondisi tanpa zat asam. Adanya bakteri pereduksi sulfat 

akan mereduksi ion sulfat menjadi gas H2S, yang mana 

jika gas tersebut kontak dengan besi akan menyebabkan 

terjadinya korosi  

e. Faktor Aliran  

Fluida Aliran fluida yang tinggi diatas kecepatan 

kritisnya di dalam pipa berpotensi menimbulkan korosi. 

Kerusakan permukaan logam yang disebabkan oleh aliran 

fluida yang sangat deras itu yang disebut erosi. Bagian 

yang kasar dan tajam yang akan mudah terserang korosi 

dan bila ada gesekan akan menimbulkan abrasi lebih berat 

lagi.(Bayuseno,2012) Proses erosi dipercepat oleh 

kandungan partikel padat dalam fluida yang mengalir 

tersebut atau oleh adanya gelembung-gelembung gas. 

Dengan rusaknya permukaan logam, rusak pula lapisan 

film pelindung sehingga memudahkan terjadinya korosi . 

Kalau hal ini terjadi maka proses ini disebut karat erosi. 

 
2.4 Jenis-Jenis Korosi 

Logam yang terkorosi memiliki karakteristik dan tampilan 

dalam berbagai bentuk tergantung pada lingkungan, jenis logam, 

sifat produk korosi, dan variabel lainnya. Korosi biasanya 

diklasifikasikan berdasarkan karakteristik dan tampilan pada 

logam yang diserang (Fontana,1986). Berbagai jenis korosi 

memiliki karakteristik yang serupa oleh karena itu dapat 

diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu. Beberapa jenis ini 

melibatkan mekanisme yang memiliki karakteristik umum yang 
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dapat berpengaruh pada inisiasi jenis korosi tertentu 

(Garverick,1994). Setiap bentuk korosi dapat dikenali dengan 

pengamatan visual sederhana dan beberapa di antaranya dapat 

diidentifikasi hanya dengan bantuan alat. Jenis korosi ini antara 

lain:  1. Uniform Corrosion 

 2. Galvanic Corrosion 

 3. Pitting Corrosion 

 4. Intergranular Corrosion 

 5.  Crevice Corrosion 

 6. Stress Corrosion Cracking 

 7. Erosion Corrosion (Ahmad,2006) 

 
2.5 Perhitungan Laju Korosi 

Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan 

penurunan kualitas bahan terhadap waktu. metode yang digunakan 

untuk mengetahui laju korosi adalah weight loss. Metode 

kehilangan berat adalah metode paling sederhana dan paling 

mudah daripada semua metode pengukuran laju korosi yang lain. 

Dalam metode ini dimensi awal seperti panjang, diameter dan berat 

spesimen diukur secara akurat. Kemudian spesimen ditanam dalam 

media korosif selama beberapa hari. Spesimen akan mendapatkan 

reaksi dengan lingkungan pada durasi tertentu sehingga dapat 

spesimen akan mengalami kehilangan berat. Setelah durasi 

paparan tertentu spesimen dikeluarkan dari media korosif 

kemudian dibersihkan dan ditimbang.  

Berdasarkan ASTM G31-72, persamaan untuk 

menghitung laju korosi adalah sebagai berikut  

𝐿𝑎𝑗𝑢 𝑘𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖 =  
𝐾.𝑊

𝐷.𝐴.𝑇
 ................... (2.13) 

Dimana :  

K = konstanta (mpy = 3.45 x 106)  

W = kehilangan berat (gram)  

D = densitas (gram/cm3)  
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A = luas permukaan yang terendam (cm2)  

T = waktu (jam) 

Dengan Pengkonversian unit satuan laju korosi dapat 

dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Hubungan laju Korosi dengan Faktor Konstantanya 

(ASTM G31-72) 

Desired Corrosion Rate Unit 

(CR) 

AreaUnit(A) K-Faktor 

Mils/years(mpy) In2 5.44 x 106 

Mils/years(mpy) cm2 3.45 x 106 

        Milimeters/years(mmpy) cm2 8.75 x 104 

 

MPY adalah perhitungan kecepatan korosi yang paling popular di 

amerika serikat, meskipun ditambahkan penggunaan metric units 

dibeberapa tahun belakangan ini. Konversi Ke Equivalent Metric 

Penetration Rate sebagai berikut: 

1mpy=0,0254mm/yr=25,4μm/yr=2,90mm/h=0,805pm/yr 
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Dibawah ini dapat lihat pada tabel 2.2 nilai suatu laju 

korosi 

Tabel 2.2 Derajat Laju Korosi (Jones, 1996) 

Relative 

Corrosion 

Resistance 

mpy mm/yr µm/yr nm/h pm/s 

Outstanding <1 <0.02 <25 <2 <1 

Excellent 1-5 0.02-0.1 25-100 2-10 1-5 

Good 5-20 0.1-0.5 100-

500 

10-

50 

20-

50 

Fair 20-

50 

0.5-1 500-

1000 

50-

150 

20-

50 

Poor 50-

200 

1-5 1000-

5000 

150-

500 

50-

200 

Unacceptabl

e 

200

+ 

5+ 5000+ 500+ 200+ 

 
2.6 Corrosion Under Insulation 

2.6.1 Definisi Corrosion Under Insulation 
Korosi dalam insulasi (CUI) adalah korosi yang terjadi 

dibawah insulasi dimana timbul korosi antara permukaan pipa 

dengan insulasi dan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh 

sebagian besar industri karena kelembaban yang menembus 

insulasi, yang disebabkan oleh sistem penghalang yang tidak 

efektif. Kelembaban akan menumpuk antara material dan insulasi, 

yang mengakibatkan kerusakan yang menyebabkan kerusakan 

korosi awal. Ketika air melewati lapisan luar digunakan untuk 

melindungi insulasi, itu mulai menimbulkan korosi pada 

permukaan luar pipa.  

CUI dapat terjadi di bawah semua jenis insulasi tergantung 

pada jenis logam. Semua logam berkarat ini biasanya diinsulasi, 

dan tergantung pada faktor terkait lainnya. Faktor lain yang 
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menyebabkan terjadinya corrosion under insulation adalah berasal 

dari air yang dihasilkan oleh proses kondensasi. Adanya air dalam 

sistem insulasi menyebabkan naiknya kelembapan dalam sistem 

tersebut. Proses kondensasi ini dapat terjadi karena adanya 

perbedaan temperatur antara bagian dalam sistem insulasi dengan 

lingkungan luar. Insulasi dalam pipa sebagian besar diterapkan 

karena konservasi panas, pengendalian proses, perlindungan 

personil, perlindungan kebakaran dan alasan lainnya. Dimana pada 

gambar 2.2 merupakan suatu mekanisme adanya sumber air dari 

dalam yang terjebak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Mekanisme adanya internal water (Uhlig’s 1993) 

 

2.6.2 Mekanisme Corrosion Under Insulation 

Korosi di bawah insulasi adalah proses elektrokimia yang 

terjadi karena perpindahan ion bermuatan listrik antara anoda dan 

katoda melalui cairan yang ada di pori-pori insulasi. Logam dasar 

yang biasanya berupa baja karbon juga bisa menimbulkan korosi 

dengan cara kimiawi. Pada corrosion under insulation mekanisme 

korosi sama seperti korosi elektrokimia. Pada corrosion under 

insulation membutuhkan 4 komponen utama antara lain: anoda, 

katoda, elektrolit dan juga kontak metalik. Pada gambar 2.3 

merupakan komponen yang diperlukan pada corrosion under 

insulation agar dapat terjadi. 
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Gambar 2.3 Ilustrasi mekanisme Corrosion Under Insulation 

(Uhlig’s, 1993) 

Proses elektrokimia korosi melibatkan oksidasi pada 

anoda dan reduksi pada katoda seperti pada gambar 2.3. Lokasi 

tempat produk korosi logam dasar berada disebut anoda. Besi 

metalik (Fe) dari baja dioksidasi untuk menghasilkan ion ferrous 

dan elektron dilepaskan menurut persamaan : ( Fontana,1986)  
Reaksi di Anoda 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− ................................ (2.14) 

 Reaksi di Katoda O2 + 2H2O + 4𝑒− → 4(𝑂𝐻)− ............ (2.15) 

Arus listrik dan arus elektron bergerak antara anoda dan 

katoda melalui media yang disebut dengan elektrolit. Pada kasus 

Corrosion Under Insulation yang bertindak sebagai elektrolit 

adalah pori-pori yang ada dalam material insulasi yang biasanya 

masih mengandung air. Elektrolit dikasus ini akan membentuk 

lingkungan yang korosif hal ini dapat terjadi karena hujan asam 

atau terjadinya proses kondensasi dari udara luar. Hal ini dapat 

merubah dari udara bersih menjadi salt water yang sifatnya sangat 

asam. Kombinasi antara proses oksidasi dan reduksi merubah 

metallic iron (Fe) menjadi hydroxides(rust) 

Fe +
1

2
O2 + H2O2 + 2e−  ↔ Fe2+ + 2(OH)− + 2e−   ..... (2.16) 

Fe +
1

2
O2 + H2O ↔ Fe2+ + 2(OH)− ................................ (2.17) 

 

Fe2+ 2(OH)− ↔ Fe(OH)2 ................................................ (2.18) 
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2.6.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Corrosion Under 

Insulation 

Kerentanan peralatan untuk korosi dibawah insulasi 

tergantung pada beberapa faktor. Berikut ini merupakan faktor-

faktor memiliki pengaruh yang pada CUI yaitu : 

a. Sumber air 

Dua sumber utama air yang mempengaruhi dalam 

CUI adalah infiltrasi air yang berasal dari sumber eksternal 

dan proses kondensasi. Sumber air yang berasal dari 

eksternal seperti curah hujan, uap, percikan dari 

penyembur api, atau dari menara pendingin. Sumber air 

dari eksternal masuk ke sistem yang terinsulasi melalui 

kebocoran pada sistem insulasi . Kondensasi dapat terjadi 

ketika temperature dari permukaan baja adalah lebih 

rendah dibanding titik embun dilingkungan atmosfer dan 

menyebabkan poultice terperangkap dalam sistem insulasi. 

b. Temperatur Operasi 
Temperatur operasi merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi CUI. Temperatur yang lebih tinggi 

membuat air lebih korosif, dan kegagalan pada lapisan 

coating sebelum waktunya. Lebih tinggi temperatur 

cenderung meningkatkan laju korosi dan mengurangi 

umur pemakaian lapisan coating, Berdasarkan percobaan, 

ditampilkan bahwa baja karbon yang beroperasi dalam 

kisaran temperatur -4 ° C hingga 150 ° C adalah resiko 

terbesar untuk terjadi CUI. 
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Gambar2.4 Efek temperatur terhadap laju korosi (S.Winnik,2016) 

 Pada gambar 2.4 dapat dilihat hubungan antara laju korosi 

dan temperatur, dimana ditampilkan perbandingan antara 

sistem tertutup dan terbuka terhadap temperatur dan laju 

korosi pada pipa baja. 

1. Sistem Terbuka 

  Pada sistem terbuka dapat dilihat dari grafik 

dengan kenaikan temperatur maka laju korosi akan 

meningkat namun akhirnya kembali menurun. Hal ini 

dikarenakan air yang tersisa akan menguap sehingga 

tidak ada air yang terjebak di dalam sistem.  

2. Sistem Tertutup  

 Pada sistem tertutup ada perbedaan dengan 

sistem terbuka, pada sistem ini dengan kenaikan 

tenperatur maka laju korosi akan meningkat juga atau 

dapat dikatakan bahwa temperatur berbanding lurus 

dengan laju korosinya. Karena pada sistem tertutup air 
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tidak dapat menguap secara sempurna dikarenakan 

terjebak di dalam sistem (Ashbaugh,1986). 

c. Bahan Penghubung Insulasi 
  Spesifikasi bahan penghubung insulasi yang tidak 

sesuai dan tidak memenuhi standar dapat menyebabkan  

rusaknya kinerja peralatan terinsulasi seperti pipa dan juga 

kegagalan pada lapisan coating. Pemilihan bahan insulasi 

yang kurang tepat seperti seperti kalsium silikat dan serat 

mineral yang memiliki daya serap air yang tinggi lebih 

memungkinkan terjadinya korosi pada permukaan logam 

dasarnya. Korosi yang muncul dapat diatasi dengan 

pemilihan bahan insulasi secara tepat. Bahan insulasi yang 

menyerap paling sedikit air dan mengering paling cepat 

merupakan bahan insulasi yang paling bagus untuk 

mencegah terjadinya korosi. Beberapa bahan insulasi, 

sealant dan perekat mengandung senyawa yang dapat larut 

dalam air seperti klorida dan sulfat yang dapat 

menyebabkan korosi (NACE,2004). 

d. Desain Sistem Insulasi 

 Desain peralatan dan pemasangan pipa merupakan 

bagian penting dari sistem desain insulasi. Bentuk dan 

geometri dapat memungkinkan kelembaban atau air hujan 

untuk menembus insulasi dan berkonsentrasi pada suatu 

tempat. Kegagalan untuk menggunakan sambungan di 

lokasi yang diperlukan dalam insulasi dapat menyebabkan 

gerakannya yang tidak dapat dikendalikan. Sehingga 

menyebabkan penghalang uap air  menjadi rusak. Ini dapat 

memungkinkan migrasi air ke dalam insulasi dan 

menyebabkan korosi. ( Jaico,2003) 
e. Keadaan Coating 

 Tujuan diberi lapisan pelindung adalah untuk 

mencegah lingkungan korosif Secara langsung mengenai 

substrat baja yang mendasari dan memulai terjadinya 
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proses korosi. Untuk mengatasi permasalahan agar substrat 

baja tidak terkorosi, coating harus memiliki beberapa sifat 

penting untuk menjaga agar penghalang tidak langsung 

mengenai lingkungan. Beberapa sifat yang penting ialah 

tahan permeabilitas, tahan cuaca, kemudahan untuk 

aplikasi, tahan sinar matahari, adhesi yang baik, dan 

ketahanan abrasi. (NACE,2004). 
f. Pengaruh adanya ion Cl- dalam sistem insulasi 

Nilai pH larutan alkali berkisar dari pH 7 sampai 11, 

baja karbon dan paduan biasanya pasif dalam lingkungan 

alkalin dan memiliki tingkat korosi minimal. Namun, ion 

klorida (CI-) cenderung memecah kepasifan ini secara 

lokal dan memulai merusak lapisan pasivasi dan 

menginisiasi adanya pitting corrosion. Karena pH turun di 

bawah 4, korosi naik secara drastis meski tanpa adanya 

oksigen. Sumber klorida ini berasal dari bahan insulasi itu 

sendiri maupun dari sumber luar seperti hujan 

(NACE,2004). 

g.  Lingkungan Eksternal 

Laju korosi untuk beberapa lingkungan telah 

ditentukan oleh America Petroleum Institute (API) 581 di 

mana aplikasi suhu dan kondisi iklim yang menentukan 

pemilihan laju korosi .CUI terjadi karena hasil dari 

pengumpulan air pada suatu titik  antara insulasi dan 

permukaan logam. Sumber air bisa termasuk hujan, 

kebocoran air, kondensasi. CUI menyebabkan hilangnya 

dinding dalam bentuk korosi lokal. CUI umumnya terjadi 

dalam rentang suhu antara -12oC dan 120oC, dengan 

kisaran suhu 50oC hingga 90oC menjadi lingkungan yang 

paling ekstrim (Syahmi,2008). 

Pada di lingkungan yang berbeda laju korosi pada pipa 

baja yang mengalami CUI memiliki nilai laju korosi yang 

berbeda dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini : 
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Tabel 2.3 Laju Korosi Carbon Steel pada Corrosion 

Under Insulation (CUI) (Syahmi,2008). 

Operating 

Temperature 
oC 

Driver (mm/year) 

Marine Temperate Arid/Desert 

-12 or less 0 0 0 

-12 to 16 0.13 0.08 0.03 

17 to 50 0.05 0.03 0 

51 to 93 0.13 0.05 0.03 

94 to 120 0.03 0 0 

>120 0 0 0 

 

 
2.6.4 Pencegahan CUI 

 Karena fenomana CUI ini sering terjadi di industri maka 

diperlukan pencegahan atau perbaikan diantaranya yaitu : 

a) Karena sebagian besar bahan bangunan yang digunakan 

pada tanaman rentan terhadap degradasi CUI, pencegahan 

paling yang paling baik dicapai dengan menggunakan cat 

/ pelapis yang sesuai dan menjaga isolasi atau penyegelan 

maupun hambatan uap untuk mencegah masuknya uap air.  

b)Pelapisan berkualitas tinggi, diterapkan dengan benar 

dan dapat memberikan perlindungan jangka panjang.  

c) Pemilihan bahan isolasi dilakukan sesuai dengan 

kondisi karena penting. Bahan kaca busa tertutup akan 

menahan lebih sedikit air ke dinding kapal atau pipa 

daripada wol mineral dan berpotensi kurang korosif.  

d) Isolasi dengan kandungan klorida yang rendah harus 

digunakan pada 300 Series SS untuk meminimalkan 

potensi pitting dan klorida SCC.  
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e) Rencana inspeksi untuk korosi di bawah isolasi harus 

dilakukan secara terstruktur dan sistematis dimulai dengan 

prediksi atau analisis, kemudian melihat prosedur yang 

lebih invasif. Rencana inspeksi harus mempertimbangkan 

suhu operasi, jenis dan umur  kondisi pelapisan dan juga 

jenis dan umur kondisi bahan insulasi. Prioritas tambahan 

dapat ditambahkan dari pemeriksaan fisik peralatan, 

mencari bukti kerusakan insulasi, mastic atau sealant, 

tanda-tanda penetrasi air dan karat pada daerah drainase 

gravitasi di sekitar peralatan.  

f) Memanfaatkan beberapa teknik inspeksi untuk 

menghasilkan pendekatan biaya yang paling efektif 

(API571,2003). 

 
2.6.5 Jenis Korosi Pada CUI 

Pada kejadian aktual di lapangan dan juga penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya telah di dapatkan jenis jenis korosi 

yang timbul pada permukaan luar pipa yang dibungkus insulasi, 

diantaranya adalah (Caines, 2014): 

1. Stress Corrosion Cracking 

Stress Corrosion Cracking merupakan masalah di 

banyak industri dan lingkungan. Semua bentuk SCC 

tergantung pada kehadiran tiga faktor seperti ditunjukkan 

pada Gambar berikut: 
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Gambar 2.5 3 Faktor penting yang menyebabakan SCC 

(Roberge,2000) 

SCC bawah isolasi adalah masalah di lingkungan laut 

((Delahunt, 2003) ((Ed) Winnik, 2008)). Babakr dan 

Al-Subai (2006) membahas dua studi kasus yang 

melibatkan SCC bawah isolasi di Proses perpipaan. 

Mereka menemukan bahwa akumulasi klorida pada 

pipa lepas pantai dengan waktu berkontribusi pada 

penciptaan SCC lingkungan rentan (Al-Subai, 2006). 

2. Korosi Seragam/ Permukaan 

 Korosi seragam adalah degradasi logam pada 

seluruh daerah yang berinteraksi langsung dengan 

lingkungan. Ini adalah reaksi yang berkelanjutan 

antara anoda dan katoda di atas permukaan yang 

menyebabkan degradasi logam yang relatif seragam 

pada permukaan logam (Davis, 2000). Korosi 

seragam umumnya lebih mudah di ketahui dan lebih 
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mudah untuk diukur karena korosi terjadi di seluruh 

wilayah permukaan (Buschow et al., 2001).  

 Bahan seperti baja karbon yang tidak 

membentuk lapisan pasif alami lebih rentan terhadap 

jenis korosi ini. Metode pelapisan / coating merupakan 

metode yang sering digunakan untuk memperlambat 

korosi seragam ini. Metode ini dapat melindungi aset 

dari korosi seragam. Namun, setiap kerusakan yang 

terjadi pada lapisan coating dapat meningkatkan 

kemungkinan korosi lokal seperti korosi pitting yang 

menyebabkan kegagalan bencana tak terduga dari 

komponen proses. 

3. Korosi sumuran / Pitting Corrosion 

Pitting adalah jenis yang paling umum dari korosi 

lokal (Roberge, 2008). Ini adalah bentuk korosi 

dimana degradasi material terlokalisir ke daerah-

daerah kecil dan tidak di seluruh permukaan. Beberapa 

logam terkena lingkungan korosif akan 

mengembangkan lubang karena partikel garam atau 

kontaminan lainnya (Schumacher, 1979). Faktor-

faktor lain dapat berkontribusi untuk pitting termasuk: 

a. Inklusi 

b. Diskontinuitas dalam lapisan pelindung (baik 

alam dan diterapkan) 

c. Cacat permukaan 

Bahan yang paling mungkin untuk mengembangkan 

lubang umumnya dilapisi atau secara alami 

dilindungi.  
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4. Korosi Akibat Mikrobioloi (MIC) 

 Mikroorganisme termasuk bakteri yang ditemukan 

dalam fluida dan organisme ini dapat berkontribusi 

terhadap degradasi material. Mekanisme degradasi ini 

disebut Mikroba Mempengaruhi Korosi (MIC). 

Biofilm dapat terbentuk pada permukaan struktur dan 

dapat mempengaruhi laju korosi, memulai korosi, atau 

mengubah modus korosi (Duan et al., 2008). 

Pembentukan biofilm tidak menjamin efek pada korosi 

atau CUI khususnya, namun dalam lingkungan laut itu 

adalah mekanisme yang mungkin yang harus dipantau. 

2.7 Sistem Insulasi 

Sistem insulasi yang dirancang atau digunakan dengan 

cara yang salah dapat menyebabkan masuknya air ke dalam 

insulasi atau dapat terjadi kondensasi air dari kelembaban 

atmosfer, yang mengarah ke CUI. Logam yang terkorosi ketika 

insulasi menjadi basah setelah mengalami kerusakan dari 

peredaman cuaca atau penghalang uap setelah peralatan dan pipa 

dimasukkan ke dalam layanan dan terkena cuaca tanpa program 

pemeliharaan korektif. Umur sistem insulasi dapat diperpanjang 

dan substrat yang terkorosi dapat dikurangi dengan desain yang 

lebih baik. Umumnya, insulasi industri termasuk dalam beberapa 

kategori yang berbeda yaitu terdiri dari  

a. Suhu dingin atau cryogenic rendah 

b. atau dibawah suhu antara 0 ° dan 15–25 ° C 

c. Aplikasi suhu tinggi  

d. Temperatur siklik atau aplikasi temperatur ganda 

Untuk pengaplikasian pada temperatur dingin termasuk 

polyurethane, polyisocyanurate,flexible elastomeric foams, atau 

cellular glass. Jenis insulasi ini biasanya membutuhkan 

penghalang uap dibagian bawah luar yang tahan cuaca untuk 
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meminimalkan potensi terjadinya kondensasi kelembaban 

atmosfer.  

Insulasi pada temperatur tinggi biasanya termasuk perlite, 

calcium silicate, mineral wool, dan cellular glass. Untuk SHE dan 

undang-undang pemerintah lokal alasan penggunaan asbes tidak 

lagi ditentukan untuk konstruksi baru.  

Sistem insulasi yang digunakan harus mengikuti desain 

insulasi. Insulasi yang kaku dan semi kaku memerlukan 

sambungan tambahan dan kegagalan untuk memasang ini dapat 

menyebabkan gerakan insulasi yang tidak terkontrol dalam 

kaitannya dengan peralatan atau perpipaan. Hal ini dapat 

mengakibatkan penghalang uap yang menjadi penyebab proses 

kondensasi  terjadi atau masuknya air ke dalam insulasi.  

Sistem insulasi yang meminimalkan masuknya air dan 

menahan air dapat secara efektif bertindak sebagai penghalang 

terbaik untuk meminimalkan risiko CUI. Seperti disebutkan 

sebelumnya, CUI telah ditentukan di bawah semua jenis bahan 

insulasi. Oleh karena itu, bahan isolasi "sel tertutup" misalnya 

cellular glass memiliki kerentanan yang lebih rendah dan dapat 

memberikan penghalang yang lebih efektif terhadap masuknya air 

daripada bahan isolasi "sel terbuka" (misalnya, wol mineral dan 

kalsium silikat) oleh karena itu dapat menurunkan risiko untuk 

CUI. Selain menyerap air, faktor lain yang perlu dipertimbangkan 

adalah kandungan kimia dari insulasi. Bahan yang tidak 

mengandung bahan kimia yang berkontribusi terhadap korosi atau 

Cl-SCC. Beberapa perusahaan industri menentukan kandungan 

klorida yang dapat dilepas kurang dari 10 mg/kg sebagai cara 

meminimalkan potensi untuk Cl-SCC baja tahan karat diinsulasi.  
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Gambar 2.6 Pipa yang terinsulasi (Caines,2014) 

 

2.7.1 Fungsi Insulasi 
Pada umumnya aplikasi insulasi digunakan bertujuan untuk (Batty, 

2006):  

1. Menjaga temperatur selalu konstan  

Pada pipa yang didalamnya mengangkut uap atau fluida 

dengan temperatur tertentu dibutuhkan suatu alat 

pembantu untuk menstabilkan temperaturnya sehingga 

tidak memungkinkan untuk terjadinya Shock Thermal  

2. Peredam Panas  

Pipa yang memiliki temperatur tinggi diberikan insulasi 

untuk mengurangi panas yang dihasilkan pada permukaan 

yang dapat mengganggu kinerja instrument lain.  

3. Menghindari kebakaran  

Dengan digunakan insulasi pada perpipaan apabila  terjadi  

kebakaran atau terkena suatu lingkungan yang korosif 

dapat melindungi pipa dari keadaan diluarnya.  

4. Pencegahan Kondensasi 

Mencegah terjadinya kondensasi pada sistem perpipaan 

yang terinsulasi pada sistem perpipaan yang membawa 

cairan yang dingin. Karena pada temperatur sistem operasi 
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dingin dapat berada di bawah titik embun di mana 

kelembaban di lingkungan atmosfer offshore dapat 

mengembun dan membentuk lapisan elektrolit yang 

berada di atas permukaan logam sehingga menyebabkan 

inisiasi terjadinya korosi  

5. Proteksi Pekerja 

Dalam kasus mengenai sistem panas dimana pencegahan 

energi tidak menjadi pertimbangan bagi keselamatan dan 

kenyamatan pekerja. Pada umumnya permukaan yang 

panas pada perpipaan atau vessel harus terinsulasi untuk 

menjaga temperatur permukaan dibawah 48oC agar kulit 

pekerja tidak terbakar. 

 
2.7.2 Sifat Insulasi 

Apabila dilihat dari segi fungsi insulasi sebelumnya, maka 

sifat – sifat yang harus dimiliki insulasi ialah: 

1. Konduktifitas Termal 

Efisiensi bahan insulasi diukur dengan properti yang 

disebut konduktivitas termal yang mengacu pada 

kemampuan suatu bahan untuk melakukan panas. 

Konduktansi termal mengacu pada jumlah panas yang 

disalurkan melalui bahan homogen dengan ketebalan 

tertentu . Hal ini dilambangkan dengan huruf ‘C’ dan 

dinyatakan dalam Watts per meter persegi per derajat 

Celsius (W / m
2
 x °C). Apabila konduktifitas termal 

meningkat maka aliran panas meninkgat. Sehingga makin 

rendah nilai konduktifitas termal, makin baik insulasi 

dalam mencegah perpindahan panas. Rumus berikut 

biasanya digunakan untuk menghitung konduktansi bahan 

: 
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                                                     C=k/t ............................. (2.19) 

   Dimana :  

C= Konduktansi (W / m
2
 x °C) 

k = thermal conductivity (W / m x °C) 

t = Insulation thickness (meter) 

2. Ketahanan Uap Air 

Sistem insulasi paling efektif ketika ia kering. Dalam 

aplikasi pada lingkungan offshore, ketahanan uap air 

sangat dibutuhkan agar terhindar dari masalah korosi. 

Bagaimanapun juga kebanyakan sistem insulasi mampu 

menyerap dan mengirimkan air sepanjang insulasi. 
Semakin tinggi nilai permeance semakin tinggi 

jumlah uap air yang mampu berdifusi ke dalam bahan 

insulasi. (Lamsaki,2007). Tabel 2.4 bahan insulasi yang 

berbeda dan ketahanan kelembaban umumnya 

 
Tabel 2.4 Ketahanan Uap Air pada bahan material insulasi 

(Kalis,2005) 

Insulation Material Permeance (perm-inch) 

Cellular Glass 00.00 

Flexible elastomeric 00.09 

Cellular Polystyrene 1 to 3 

Phenolir 1 to 3 

Polyisocyanurate 1 to 3 

Polyurethane 1 to 3 

Fibrous Glass 40 to 110 

 
3. Netralitas Bahan Kimia 

Material insulasi tidak boleh berkontribusi pada kerusakan 

logam, terutama jika air dan kelembaban menyebar ke 
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dalam insulasi. Bahan harus netral atau alkalin secara 

kimia untuk mencegah terjadinya korosi (Lamsaki,2007). 

4. Ketahanan Api 

Pada umumnya, bahan isolasi diuji untuk asap yang 

dikembangkan, penyebaran nyala api, dan kontribusi 

bahan bakar. bahan-bahan tersebut dibandingkan dengan 

lantai oak merah yang diperingkatkan pada papan semen 

ratus dan asbes dinilai nol. Pengaruh sistem insulasi yang 

digunakan pada fasilitas lepas pantai atau jenis aplikasi 

lain terhadap bahaya kebakaran adalah properti yang 

sangat penting untuk dipertimbangkan terutama di mana 

bahan bakar, cairan atau bahan mudah terbakar lainnya 

terlibat dalam kegiatan operasional (Lamsaki,2007). 

5. Kekuatan Material 

Kekuatan tekan adalah properti penting yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan bahan isolasi jika 

insulasi harus mendukung beban atau akan dikenai beban 

mekanis yang bergerak atau bergetar(Watson,2005). 

Biasanya properti ini memberi gambaran berapa banyak 

deformasi yang bisa terjadi di bawah muatan tertentu. 

Material insulasi harus mampu menahan beban atau 

getaran dalam aplikasinya, penanganan, tumpukan tinggi 

dalam peyimpanan, atau banyaknya getaran saat 

pengapalan (Chacko,2005). 

 
2.7.3 Material Insulasi 

Saat ini ada berbagai bahan isolasi yang tersedia untuk 

semua jenis aplikasi. Menurut standar NACE RP0198-98 “The 

Control of Corrosion Under Thermal Insulation and Fireproofing 

Material”, material insulasi diklasifikasikan menjadi delapan 

kategori, yaitu: 
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1. Calcium Silicate 

Calcium silicate merupakan insulasi kaku yang tersusun 

dari hydrous calcium silicate dan biasanya bergabung 

penguat fiber. Calcium silicate diperuntukan sebagai 

insulasi temperatur tinggi. Pada temperatur ambient dapat 

menyerap sampai 400% dari beratnya saat dicelupkan ke 

air. Bersifat higroskopis dan akan menyerap 20% sampai 

25% berat air pada kondisi lembab dari kehadiran uap air 

pada udara. 

2. Expanded pearlite 

Expanded pearlite tersusun dari inorganic silicate 

binders, fibrous reinforcement dan tambahan silicone 

water resistant. Termasuk dalam material yang kaku 

sebagai pelapis pada pipa. Material ini digunakan untuk 

insulasi temperatur moderate sampai tinggi. Pada 

temperatur rendah, penambahan untuk ketahanan air 

memberikan perlindungan dari air. Pada temperatur tinggi 

sekitar 135 oC jenis insulasi ini kemampuan tahan terhadap 

ain akan berkurang.  

3. Man-made Mineral Fibers 

Jenis ini secara umum disebut seperti batuan, slag 

atau glass yang diperoleh dari bagian leleh menjadi bentuk 

fibre dan mengandung pengikat organic. Umumnya 

digunakan dari temperatur ambient sampai tinggi (-25 oC 

sampai 200 oC). Bergantung dari jenis pengikatnya 

kemampuan insulasi fiber dapat digunakan untuk 

mencegah adanya air. Insulasi ini baik dalam menyebarkan 

uap air dan larutan korosif ke permukaan baja, serta 

memperbolehkan air merembes untuk menguap. Gagalnya 

proses pemasangan sambungan pada insulasi ini merupaka 

area yang berbahaya karena uap air dapat berpindah tempat 

ke sistem insulasi. 
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4. Cellular glass 

Cellular glass adalah material blok kaku yang 

berbusa di bawah cair untuk membentuk struktur sel 

tertutup. Biasanya digunakan di bawah temperatur ambient 

sampai temperatur tinggi (-25 oC sampai 200 oC) cellular 

glass tahan air dan menahan dalam sejumlah kecil air pada 

sambungannya yang tidak terpasang dengan baik. Air 

masuk melalui retak atau sambungan pada sistem insulasi 

dapat menjangkau permukaan logam dan dapat 

menyebabkan korosi dan SCC. 

5. Organic Foam 

Tipe yang paling banyak digunakan di industri 

termasuk polyurethane, polyisocyanurate, flexible 

elastomeric, dan phenolic. Polystyrene dan polyolefin 

jarang digunakan karena keterbatasan temperatur. Organic 

foam digunakan pada aplikasi dengan temperatur yang 

sama dengan cellular glass. Jenis insulasi ini mengandung 

berbagai macam unsur, seperti klorida, flourida, silikat dan 

ion sodium yang terlepas. Hal tersebut menjadikannya 

perhatian khusus karena dapat mempercepat laju korosi 

saat pengaplikasiannya. 

6. Ceramic fiber 

Menurut ASTM, ceramic fiber terpisah dari 

mineral fiber buatan manusia. Umum digunakan pada 

aplikasi temperatur tinggi. Penggunaan insulasi ini jarang 

digunakan pada temperatur rendah karena terbatas dengan 

harganya yang tinggi  

7. Prefabricated sistems 

Banyak produk di pasaran menggabungkan 

material insulasi dengan berbagai aksesoris untuk 

menghasilkan prefabricated sistems dengan tujuan 

menaikkan efisiensi instalasi atau keseluruhan performa 
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servis. Seluruh komponen dari sistem harus 

dipertimbangkan untuk aplikasi yang unggul 

 

2.8 Material Silica Aerogel 
Silika aerogel adalah gel silika amorf yang diproduksi 

secara sintetis yang sangat berbeda dari silika kristalin. Hal ini 

diresapi menjadi substrat kain fleksibel non woven (yaitu batting) 

untuk penguatan. Aerogel adalah isolator termal yang baik karena 

mereka hampir membatalkan perpindahan panas konvektif, 

konduktif, dan radiasi. Silika Aerogel memiliki konduktivitas 

termal yang sangat rendah mulai dari 0,03 W / m · K sampai 0,004 

W / m · K yang sesuai dengan nilai R 14 sampai 105 untuk 

ketebalan 3,5 inci. Bentuk produk bisa jadi sebagai alas / selimut 

yang fleksibel. Keuntungan dan kerugian untuk isolasi silika airgel 

tercantum di bawah ini: 

a) Keuntungan :   

 Kinerja termal tertinggi dari setiap bahan insulasi 

yang dikenal  

 Ketebalan yang diperkuat secara signifikan 

untuk kinerja setara dengan sistem isolasi 

lainnya  

 Berbagai macam aplikasi suhu (mungkin 

memerlukan perubahan pada      produk tertentu 

untuk menutupi insulasi panas atau dingin) 

b) Kekurangan :   

 Aerogel biasanya bersifat higroskopis  

 Perlu perawatan kimia menjadi hidrofobik  

 Biasanya biaya bahan yang lebih tinggi (biaya 

terpasang dan kinerja dapat memberikan 

justifikasi ekonomi (API 583). 
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2.9 Coating 

Pelapisan (coating) adalah proses penambahan atau 

penumpukan suatu material ke suatu permukaan material lain (atau 

material yang sama). Pada umumnya pelapisan diterapkan ke suatu 

permukaan dengan tujuan untuk:  

1.  Melindungi permukaan dan lingkungan yang mungkin 

menyebabkan korosi atau deterioratif (merusak).  

2.  Untuk meningkatkan penampilan permukaan.  

3. Untuk mernperbaiki permukaan atau bentuk suatu  

komponen tertentu dan lain-lain. 

Sistem pelapisan digunakan untuk melindungi material dari 

serangan korosi secara ekstensif. Pemilihan jenis material dan 

metode coating harus memperhatikan beberapa faktor. Material 

coating yang ideal digunakan untuk melapisi adalah sebagai 

berikut :  

1. Logam pelapis harus lebih tahan pada lingkungan 

dibanding dengan logam yang dilindungi.  

2.  Logam pelapis tidak boleh memicu korosi setelah melapisi 

logam yang dilindungi.  

3. Sifat mekanik dan fisik seperti kekuatan, ketahanan abrasi, 

ketahanan korosi, dan sifat termal harus memenuhi kondisi 

operasi komponen yang bersangkutan.  

4. Metode pelapisan harus sesuai dengan metode fabrikasi 

komponen  

5. Tebal pelapisan harus homogen dan tidak mengandung 

pori (Pawlowski, 2008). 

 

2.10  Alkyd 

Alkyd adalah bahan polimer sintetis yang telah digunakan 

dalam industri pelapis sejak tahun 1930an. Alkyd dan polimer alkid 

yang dimodifikasi secara kimia menemukan penggunaan pada 

sebagian besar jenis lapisan organik cair untuk pelapis industri dan 

pemeliharaan arsitektur, udara kering. Alkyd adalah poliester 
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khusus yang sering mengandung minyak nabati atau asam lemak 

yang dikorelasikan ke dalam poliester, dan senyawa ini 

memberikan ciri khas penyembuhan udara dari banyak senyawa 

ini. 

Mekanisme pengeringan lapisan alkid awalnya melibatkan 

mekanisme penguapan pelarut yang diikuti oleh pengawetan oleh 

ikatan silang otomatis oksidatif dari penyusun minyak. Oleh karena 

itu, mereka digunakan di lingkungan yang tidak rentan terhadap 

polusi. Keuntungan terbesar dari pelapis ini adalah biaya rendah 

dan kemampuan mereka untuk melindungi permukaan yang 

dipersiapkan dengan baik, kasar, kotor atau ditambal 

(Koleske,1995). 

 

2.11 Epoxy 

Epoksi telah menjadi bahan berteknologi penting dalam 

aplikasi ekstensif pada coating berperforma tinggi, perekat, dan 

plastik bertulang. Hampir sejak diperkenalkan secara komersial 

pada tahun 1950, sistem resin epoksi telah digunakan dalam 

lapisan coating. Secara historis, lapisan coating yang paling banyak 

digunakan adalah resin epoksi. Meskipun dalam beberapa tahun 

terakhir aplikasi noncoating resin epoksi telah berkembang, 

aplikasi dalam coating masih mewakili sekitar setengah dari 

penggunaan resin epoksi.  

Lapisan resin epoksi memberikan sifat yang baik terhadap 

adhesi, ketahanan kimia, dan sifat fisik yang memberikan 

perlindungan luar biasa terhadap lingkungan korosif yang ekstrim. 

Mereka digunakan secara ekstensif dalam coating untuk kilang, 

pabrik kimia, dan peralatan kelautan seperti platform pengeboran 

lepas pantai dan kapal dagang. Aplikasi penting lainnya adalah 

lapisan resin epoksi digunakan hampir secara eksklusif karena 

proteksi korosi yang mereka berikan pada peralatan otomotif, 
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pesawat terbang, dan alat serta untuk melindungi bagian dalam dan 

luar pipa. Resin epoksi adalah resin thermosetting yang digunakan 

untuk lapisan interior kaleng bir dan minuman, dan untuk lapisan 

tahan kimia dari ember dan drum.  

Komponen utama dari setiap sistem pelapis resin epoksi 

adalah resin epoksi dan zat curing atau pengeras. Resin epoksi 

adalah zat antara reaktif yang bisa bersifat cair atau padat, dan 

diubah menjadi lapisan akhir melalui reaksi dengan agen curing 

(pengeras). Agen curing berfungsi dengan mereaksikan dengan 

kelompok tertentu dalam molekul resin epoksi untuk menghasilkan 

jaringan polimer tiga dimensi yang tidak dapat menyebar. 

Meskipun resin dan zat pengawet umum untuk semua pelapis 

epoksi, bahan lainnya digabungkan untuk mencapai karakteristik 

reologi yang diinginkan, kecepatan penyembuhan, dan kinerja film 

(Koleske, 1995). 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Rantai Ikatan Kimia dari Epoxy (Koleske,1995) 

 

2.12 PTFE (Polytetrafluoroethylene) 

Polytetrafluoroethylene (PTFE) ialah pelumas padat polimer 

yang populer karena memiliki ketahanan terhadap serangan kimia 

dalam berbagai pelarut dan larutan, titik leleh tinggi yang mencapai 

327oC, koefisien gesek yang rendah, dan biokompatibilitas. Hal ini 

biasa digunakan dalam aplikasi bearing dan seal (Yuan,2010). 

PTFE adalah bahan termoplastik semi-kristal, dengan temperatur 

kerja berkisar hingga 400/500oF (240/260oC). Pelapisan PTFE 

menggunakan dua coat (primer dan top coat). Coating PTFE 
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memiliki thermal resistant yang tinggi, koefisien gesekan yang 

sangat rendah , ketahanan abrasi yang tinggi dan chemical 

resistance yang baik. Sehingga cocok digunakan sebagai insulator 

pada kabel dan pipa untuk mencegah kebakaran dan perpindahan 

panas yang tidak diinginkan (Metcoat). 

 
2.13 Polyurethane 

 Polyuretahane memiliki beberapa karakteristik yaitu : 

 Sifat tahan air yang baik 

 Resistensi yang baik terhadap asam dan pelarut 

 Resistensi alkali lebih baik daripada kebanyakan polimer 

lainnya 

 Ketahanan abrasi yang baik dan, pada umumnya sifat 

mekanik yang baik 

 Poliuretan dikelompokkan menjadi dua jenis, tergantung 

pada mekanisme penyembuhannya: urethane pelembab dan 

urethane obat kimia. Ini dijelaskan lebih rinci pada bagian 

selanjutnya. Baik poliuretan pengeringan kelembaban dan kimiawi 

dapat dibuat dari isosianat alifatik atau aromatik. 

Poliuretan aromatik dibuat dari isosianat yang 

mengandung cincin karbon tak jenuh, misalnya toluena diisosianat. 

Poliuretan aromatik menyembuhkan lebih cepat karena reaktivitas 

kimiawi yang lebih tinggi dari poliisosianat, memiliki ketahanan 

kimia dan pelarut lebih banyak, dan lebih murah daripada alifatik 

namun lebih rentan terhadap radiasi UV. Oleh karena itu, sebagai 

primer coat atau intermediate coat bersamaan dengan coat 

nonaromatik yang memberikan perlindungan UV. Rekomendasi 

pabrikan untuk waktu recoat maksimum harus diikuti dengan 

seksama. 
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Poliuretan alifatik dibuat dari isosianat yang tidak 

mengandung cincin karbon tak jenuh. Mereka mungkin memiliki 

struktur linier atau siklik. Pada struktur siklik, cincin itu jenuh. 

Resistensi UV dari poliuretan alifatik lebih tinggi daripada 

poliuretan aromatik, yang menghasilkan karakteristik pelapukan 

yang lebih baik, seperti gloss dan retensi warna. Untuk aplikasi luar 

di mana diperlukan ketahanan cuaca yang baik, coat alifatik lebih 

banyak digunakan. Dalam campuran aromatik-alifatik, bahkan 

sejumlah kecil komponen aromatik dapat secara signifikan 

mempengaruhi retensi gloss (Forsgren, 2006). 

 
2.14  Aluminium Foil 

Bungkus Aluminium Pembungkus aluminium paling sering 

diterapkan pada peralatan stainless steel austenitik dan perpipaan 

untuk membatasi potensi Cl-ESCC. Banyak pengalaman yang 

telah menunjukkan bahwa pelapis organik (organic coating) tidak 

selalu memberikan penghalang efektif untuk Cl-ESCC (chloride 

external stress corrosion cracking). Ada pengalaman yang baik  

dalam dunia industri bahwa pembungkus aluminium foil telah 

memberikan solusi yang lebih efektif daripada menggunakan 

lapisan organik dengan bertindak langsung sebagai penghalang 

fisik dan penghalang galvanik untuk mencegah Cl-ESCC. 

Perhatian lebih harus diberikan untuk memastikan bahwa 

pelapukan cuaca isolasi eksternal benar diterapkan dengan kualitas 

yang sesuai (Winnik,2008). 

 
2.15  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Bai (2017) menggunakan 

material coating Al-Al2O3 dengan menggunakan metode cold spray 

(CS). Material Insulasi yang digunakan ialah mineralwool. Jenis 

pipa yang digunakan pada penelitian ini ialah mild carbon steel. 

Lingkungan yang digunakan ialah larutan air yang mengandung 
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NaCl yang divariasikan juga. Kondisi pengujian yang dipakai ialah 

isothermal pada temperatur 80oC. Siklus termal yang terjadi dari 

80oC selama 20 jam kemudian dilanjutkan dengan temperatur 

120oC selama 4 jam. Dalam kedua kondisi tersebut, insulasi tetap 

basah dengan menambahkan larutan uji secara terus menerus. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketahanan korosi 

lapisan kompilasi Al-Al2O3 semprot dingin yang digunakan pada 

permukaan pipa baja karbon di bawah insulasi termal pada insulasi 

mineral wool dengan siklus termal dan kondisi basah atau kering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.8 Kondisi Laju Korosi Pada Pengujian CUI(Bai,2017) 

Dari uji korosi under under insulasi (CUI), pelapis Al-Al2O3 CS 

terbukti efisien dalam melindungi pipa baja karbon dari CUI yang 

terutama memiliki struktur mikro lamelar dari lapisan. Selama 

terpapar lingkungan korosif, coating (pelapis) terdegradasi dalam 

bentuk penipisan umum, pori-pori dan retakan, namun lapisan 

yang tersisa dapat melindungi substrat dari media korosif sebagai 
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hasil mikrostruktur lamelar. Tidak ada bukti yang menunjukkan 

bahwa α-Al2O3 dapat membawa efek negatif pada ketahanan 

terhadap korosi. Lapisan CS Al-Al2O3 sensitif terhadap konsentrasi 

ion klorida. Ketika lapisan ini terkena konsentrasi NaCl yang lebih 

tinggi, lapisan tersebut menunjukkan degradasi yang lebih cepat. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Naufal (2017) 

menganalisa karakterisasi korosi menggunakan variasi temperatur 

fluida sebagai variabel dan pelapisan menggunakan rubber 

coating. Dimana material insulasi yang digunakan glasswool yang 

dilapisi pada pipa baja karbon. Kondisi temperatur fluida yang 

digunakan ialah 45, 55, 65, dan 75oC. Material coating yang 

digunakan jenis rubber. Rangkaian dijalankan selama empat belas 

hari kemudian dilakukan beberapa pengujian seperti SEM, XRD 

dan Weightloss. 

 
Tabel 2.5 Hasil Uji Weightloss pipa baja karbon coating 

dengan variasi temperatur operasi (naufal,2017) 

 Ket: C (Coating) 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Pipa 

Temp. Fluida 

(oC) 

Selisih 

berat (gr) 

Laju Korosi 

(mm/yr) 

C1 45 0,0297 0,0186 

C2 55 0,0619 0,0387 

C3 65 0,0886 0,0578 

C4 75 0,0816 0,0528 
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Tabel 2.6 Perbandingan laju korosi pipa coating dan non-coating 

(naufal,2017) 

 

Dalam kasus corrosion under insulation kali ini coating 

memiliki pengaruh yang signifikan untuk meredam laju korosi 

yang timbul pada pipa sebagaimana ditunjukan pada tabel 2.6 

diatas pada temperatur 45, 55, 65, dan 75oC lapisan coating yang 

di gunakan dapat meredam laju korosi sebesar 80%, 76%, 67%, 

dan 72%. Semakin tinggi temperartur fluida dalam pipa, maka laju 

korosi pada permukaan luar pipa yang terinsulasi akan meningkat. 

Begitupun dengan persebaran dan kuantitas produk korosi yang 

terbentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Pipa 

Temp. 

Fluida 

(oC) 

Laju Korosi 

(mm/yr) 

Efektifitas 

Coating 

NC1 45 0,0905 80% 

C1 0,0186 

NC2 55 0,1598 76% 

C2 0,0387 

NC3 65 0,176 67% 

C3 0,0578 

NC4 75 0,1889 72% 

C4 0,0528 
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Gambar 2.9 Hasil pengujian SEM pada pipa non coating 

temperatur 75oC (naufal,2017) 

 

Dari gambar 2.9 dalam pengamatan setelah pengujian SEM ini 

hanya uniform corrosion yang muncul pada permukaan pipa. 

Setelah melihat hasil dari pengujian Scanning Electron 

Microscopic ini, dapat disimpulkan bahwa jenis korosi yang timbul 

pada permukaan luar pipa merupakan jenis uniform corrosion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10Grafik hasil uji XRD pipa baja karbon pada 

temperatur operasional fluida 75oC (naufal,2017) 
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Dari gambar 2.11 dapat dilihat adanya peak yang timbul 

mengindikasikan bahwa adanya senyawa baru yang terbentuk yaitu 

Fe2O3 dan Fe0,98O. Senyawa tersebut muncul akibat dari reaksi 

antara pipa baja karbon dengan oksigen. 

 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hafiz (2014) mengenai 

evaluasi pengaruh temperatur operasi terhadap laju korosi pada 

corrosion under insulation. Baja yang digunakan carbonsteel A106 

dengan material insulasi perlite. Penilitian ini memiliki tujuan 

untuk merancang eksperimen sesuai dengan standart ASTM G189-

07 dan juga menganalisa hasil perbandingan antara temperatur 

operasi dan laju korosi. Pada penelitian ini memiliki 2 Fasa yaitu 

Fasa pertama memastikan eksperimen yang dijalankan sesuai 

dengan standart ASTM G189-07 dan Fasa yang kedua menganalisa 

pengaruh temperatur operasi yang bekerja terhadap laju korosi. 

Temperatur yang digunakan ialah 65oC dan 121oC. Dan didapatkan 

hasilnya seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Laju Korosi  terhadap waktu 70 H pada temperatur 

65oC  pada fasa pertama(hafiz,2014) 
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 Dari gambar 2.12 merupakan fasa pertama untuk 

memastikan eksperimen yang dijalankan sesuai ASTM G189-07 

dan didapatkan hasil bahwa pada saat dijalankan laju korosi tinggi 

namun setelah 10 jam laju korosi menurun dengan rentang 9-11 

mils per year dan eksperimen dianggap selesai dan sesuai standar 

ASTM G189-07. 

Pada Fasa yang kedua dilakukan eksperimen pengaruh temperatur 

operasi terhadap laju korosi dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.12 Laju Korosi  terhadap waktu 70 H pada temperatur 

65oC pada fasa kedua (hafiz,2014) 
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Gambar 2.13 Laju Korosi  terhadap waktu 60 H pada temperatur 

121oC pada fasa kedua (hafiz,2014) 

 Dari gambar 2.13 didapatkan hasil laju korosi paling 

tinggi pada 1 jam pertama yaitu 15 mpy lalu setelah 10 jam laju 

korosi menurun dengan rata – rata laju korosi sebesar 10mpy. 

Sedangkan pada gambar 2.14 trend kenaikan laju korosi sebesar 

13-15 mpy. Nilai laju korosi yang didapatkan tidak sesuai dengan 

API 581 dikarenakan larutan yang digunakan pada eksperimen 

tidak sama dengan kondisi lingkungan. Untuk pengujian 

weightloss menggunakan metode polarisasi yang didapatkan hasil 

seperti gambar berikut : 
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Tabel 2.7 Pengujian weight loss pada temperatur 65oC (hafiz,2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 2.8 Pengujian weight loss pada temperatur 121oC 

(hafiz,2014) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Perhitungan laju korosi menggunakan pengujian weight 

loss laju korosi yang didapatkan lebih tinggi daripada pengujian 

laju korosi menggunakan metode polarisasi karena uji polarisasi 

data yang didapatkan hasilnya berupa konservatif berbeda dengan 
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pengujian weight loss data yang didapatkan sesuai dengan kondisi 

yang terjadi.  
 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Afandi (2015) mengenai 

analisa laju korosi pada pelat baja karbon dengan variasi ketebalan 

coating  dimana sistem coating yang diuji ada dua, yaitu sistem 

coating dua lapis dengan menggunakan cat alkyd dan sistem tiga 

lapis dengan menggunakan cat epoxy. Pengujian dan perhitungan 

laju korosinya dengan menggunakan metode elektrokimia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.14 Diagram perbandingan hasil perhitungan 

laju korosi menggunakan software NOVA dan Hukum Faraday 

pada coating alkyd. 
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Gambar 2.15 Diagram perbandingan hasil perhitungan 

laju korosi menggunakan software NOVA dan Hukum Faraday 

pada coating epoxy. 

Dilihat dari gambar 2.15 dan gambar 2.16 hasil yang dapat 

dilihat semua spesimen uji baik yang menggunakan Alkyd maupun 

Epoxy memenuhi standar tingkat ketahanan material berdasarkan 

laju korosi, yaitu <0,02 mm/yr. Spesimen 2 dengan ketebalan cat 

643 µm pada cat epoxy memiliki ketahanan terhadap laju korosi 

yang paling baik. Nilai laju korosi yang didapatkan sangat kecil 

dan nyaris tidak terjadi korosi. Hal ini berarti coating sangat baik 

dan melindungi spesimen dengan sempurna. Kesimpulannya 

semakin tebal lapisan suatu coating tidak menjamin coating 

tersebut dapat melindungi dengan sempurna. Semakin tebal suatu 

coating memiliki resiko kegagalan coating lebih besar seperti, 

berkurangnya fleksibilitas, terjadinya pengerutan, atau 

pengeringan yang tidak sempurna. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir Penelitian 
         Berikut diagram alir penelitian pada tugas akhir ini: 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
 

3.2 Metode Perancangan 
Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 
Studi literatur mengacu pada buku-buku, jurnal-jurnal 

dan informasi dari penelitian sebelumnya yang mempelajari 

mengenai Corrosion Under Insuation di lingkungan offshore. 

Manfaat dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

karakterisasi dari korosi yang terjadi dan mampu merancang 
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sistem insulasi yang tepat dengan berbagai keadaan lingkungan 

yang ada di dunia industri baik onshore maupun offshore. 

2. Eksperimen  
Metode ini dilakukan dengan pengujian sesuai dengan 

prosedur dan metode yang ada. Adapun pengujian yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah weight loss, SEM dan 

XRD. 

3.3 Prosedur Penelitian 

 3.3.1 Preparasi Spesimen 
 Sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah Pipa Baja 

Karbon ASTM A53 Grade B. Pipa baja dipotong dengan ukuran 

30mm sebanyak 15 sampel. Pemotongan dilakukan dengan alat 

berupa gergaji tangan dan dilakukan surface preparation 

menggunakan kertas abrasive dilakukan pada bagian permukaan 

dalam dan luar sampel untuk mengkasarkan permukaan agar ada 

ikatan mekanik antara sampel dan material coating selain itu juga 

menghilangkan kotoran atau impurities pada permukaan sampel. 

Berikut merupakan hasil gambar spesimen uji yang telah dipotong 

yang ditunjukkan oleh gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Spesimen uji yang telah dipotong 
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 Spesifikasi baja karbon yang dipakai ialah seperti dibawah 

ini : 

Tabel 3.1 Spesifikasi baja karbon 

 

Komposisi baja karbon yang dipakai adalah seperti dibawah 

ini: 
Tabel 3.2 Komposisi baja karbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Spesifikasi Ukuran 

1 Diameter 1 Inch 

2 Tebal 3.5 mm 

3 Panjang 30mm 

4 Schedule 40 

No Unsur Jumlah (%) 

1 Karbon (C) 0.30 

2 Mangan (Mn) 1.20 

3 Fosfor (P) 0.05 

4 Sulfur (S) 0.045 

5 Tembaga (Cu) 0.40 

6 Nikel (Ni) 0.40 

7 Krom (Cr) 0.40 

8 Molibdenum (Mo) 0.15 

9 Vanadium (Va) 0.08 
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3.3.2 Preparasi Coating 

 Setelah Sampel uji dipersiapkan kemudian dilanjut pada 

tahap coating (pelapisan). Pada pelapisan ini ,menggunakan variasi 

jenis coating alkyd, epoxy, PTFE dan Polyurethene. Dimana pada 

proses pertama yang dilakukan pada 15 sampel melapisi bagian 

dalam spesimen menggunakan jenis coating epoxy dengan metode 

(brush) kuas bertujuan untuk mencegah agar terjadinya korosi pada 

bagian dalam spesimen dan dilanjutkan pada proses kedua dengan 

melapisi bagian permukaan luar substrat pada 12 sampel 

menggunakan variasi jenis coating yang telah ditentukan dengan 

ketebalan coating dengan cara melapisi menggunakan kuas pada 

ketebalan coating yang telah ditentukan kemudian diukur 

ketebalan lapisan coating menggunakan alat elcometer dengan 

metode dft  sehingga ketebalan coating mencapai 0.2 – 0.3 mm 

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi pada bagian luar 

spesimen sedangkan untuk 3 sampel yang lain tidak dilakukan 

proses coating. Berikut merupakan hasil gambar 3.3 spesimen uji 

yang telah dilapisi coating.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Spesimen Uji yang telah dilapisi coating 
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Berikut ini merupakan table spesifikasi Coating Alkyd : 

Tabel 3.3 Spesifikasi Coating Alkyd (PT Jotun) 

Property Description 

Solids by volume (ISO 

3233) 

52 +/- 2% 

Gloss level (ISO 2813) Matt (0-35) 

Flash point (ISO 3679) 36oC 

Density 1.3 kg/liter  

Dry film thickness 80-150 mikron meter 

Wet film thickness 100-200 mikron meter 

Colour Black,White 

120o C Heat Resistance 

Methode Brush, spray, roller 

Solvent Thinner JOTUN no. 2 

Curring time 2.5 hours 

Substrate Carbon steel, aluminium, wood 

 
Berikut ini merupakan table spesifikasi Coating Epoxy: 

Tabel 3.4 Spesifikasi Coating Epoxy Jotamastic ( PT Jotun) 

Property Description 

Solids by volume (ISO 

3233) 

80 +/- 2% 

Gloss level (ISO 2813) Semi gloss (35-70) 

Flash point (ISO 3679) 35oC 

Density 1.5 kg/liter  

Dry film thickness 75-200 mikron meter 

Wet film thickness 95-250 mikron meter 

Colour Grey 

Heat Resistance 120o C 

Brush, spray, roller Methode 

Solvent Thinner JOTUN no. 17 

Curring time 4 hours 

Substrate Carbon steel, shop prime steel, 

coated surface steel 
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Berikut ini merupakan table spesifikasi Coating PTFE  

Tabel 3.5 Spesifikasi Coating PTFE ( Metcoat) 

Tensile Strength (ASTM D1708) 3000-5000 psi 

Elongation (ASTM D1457) 300-500% 

Impact Strength (ASTM D256) 3.5 ft-LB/in 

Hardness (ASTM D2240) 50-65 HB (shore D) 

Abrasion Resistance (Tabor) 12 mg 

Coefficient of Friction (ASTM 

D1894) 

Dielectric Strength (ASTM 

D149) 

12-15 static, 05 – 10 

dynamic 

450 volts per mil 

Use Temperature 600oF max 

Melting Point 625oF 

1.7 BTU-in/h-ft 2-oF  Thermal Conductivity 

Chemical Resistance (ASTM 

D543) 

Excelent  

Salt Spray Resistance (ASTM 

B117) 

Fair 

Water Absorption (ASTM D570) < .01% 

Thickness .001”-.003” 
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Berikut ini merupakan table spesifikasi Coating Polyurethane  

Tabel 3.6 Spesifikasi Coating Polyurethane (PT Jotun) 

Property Description 

Solids by volume (ISO 

3233) 

61 +/- 2% 

Gloss level (ISO 2813) gloss (70-85) 

Flash point (ISO 3679) 28oC 

Density 1.4 kg/liter  

Dry film thickness 80-100 mikron meter 

Wet film thickness 85-140 mikron meter 

Colour Grey,White 

Heat Resistance 120o C 

Brush, spray, roller Methode 

Solvent Thinner Jotun no. 10 

Curring time 1 hours 

Substrate coated surface  

 
3.3.3 Preparasi Bahan Insulasi 

 Melakukan pemotongan insulasi Silica Aerogel dengan 

merk dagang Pyrogel XT menggunakan gunting, dipotong sesuai 

dengan luas permukaan luar spesimen. Kemudian memotong 

aluminium foil menggunakan gunting yang disesuaikan dengan 

luas permukaan spesimen yang telah terinsulasi. Berikut 

merupakan gambar 3.4 bahan insulasi dan aluminium foil yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Bahan insulasi silica aerogel dan aluminium foil 

16 cm 16 cm 

3 cm 
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Tabel 3.7 Spesifikasi Pyrogel XT (Aspen Aerogel) 

No Spesifikasi Ukuran 

1 Thickness 0.20 in(5 mm) 

2 
Material 

Form 

60 in (1500mm) wide X260 ft(80 m) 

long rolls 

3 Max. Use 1200oF (650oC) 

4 Color Beige 

5 Density 11 lb/ft3 (0.18g/cc) 

6 Hydrophobic Yes 

 

3.3.4 Preparasi Lingkungan 
 Untuk menyesuaikan kondisi lingkungan yang 

mengandung ion klorida dan asam yang ditemukan di dunia 

industri maka dibuat larutan dengan cara menuang 1 liter aquades  

pada beaker glass kemudian meneteskan H2SO4 sebanyak 1 ml 

menggunakan pipet tetes agar tercapai pH sekitar 5-6. Kemudian 

menimbang serbuk NaCl sebanyak 0,150 gram lalu dicampurkan. 
 

 3.3.5 Proses Insulasi 
 Proses insulasi dilakukan dengan menempelkan akrilik 

berbentuk lingkaran dengan diameter 60 mm dan direkatkan 

menggunakan lem dextone pada salah satu ujung bagian spesimen 

bertujuan untuk menutup lubang pipa pada sisi tersebut. Kemudian 

menempelkan ujung bagian spesimen yang lain pada lubang yang 

ditengah bak dengan diameter 25,4 mm dan direkatkan dengan lem 

dextone,. Tujuan pemberian lubang tengah pada akrilik untuk 

tempat masuknya fluida. Setelah itu pemberian insulasi pada 

material uji dengan cara menempelkan Pyrogel XT pada 

permukaan luar sampel dengan ketebalan 10mm dilanjutkan 

dengan pembungkusan menggunakan aluminium foil. Proses 

insulasi pada spesimen dapat dilihat pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Proses Insulasi pada spesimen 

 

3.3.6 Perancangan Spesimen 
 Setelah dilakukan proses insulasi pada spesimen, 

kemudian dilakukan perancangan sampel dengan memasukkan 

sampel kedalam tabung kecil dengan diameter 100mm. Sebelum 

dimasukkan kedalam tabung, tabung dilubangi terlebih dahulu 

bertujuan untuk tempat masuknya larutan 150ppm NaCl + H2SO4  

Skema Spesimen yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.6 Skema Spesimen 
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3.3.7  Perancangan Alat Eksperimen 
 Perancangan alat ekperimen dilakukan dengan cara 

mengisi bak air (HDPE) dengan air kemudian memasang heater 

dan thermocouple  sebagai pengontrol panas diatur sebesar 50oC. 

Setelah itu dilakukan pemasangan pada 4 sampel yang sudah 

direkatkan menggunakan lem dextone. Kemudian memasang 

rangkaian sampel seperti gambar 3.3. Sampel akan diuji selama 14 

hari. Rancangan tersebut diterapkan pada temperatur yang berbeda 

yaitu 50oC ,60oC, 70oC. Berikut merupakan skema dari pengujian 

CUI yang dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Skema Pengujian 

3.4 Karakterisasi Sampel Uji 
 Pengujian dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

korosi yang terbentuk akibat dari temperatur dan perlakuan coating 

yang digunakan. Sehingga dilakukan beberapa pengujian seperti 

SEM, XRD dan Weightloss. 

3.4.1 Optical Microscope 
  Pengujian optical microscope  menggunakan alat 

mikroskop optik dilakukan untuk menentukan jenis korosi yang 

timbul pada permukaan luar pipa baja karbon setelah mengalami 

pengujian selama 14 hari. Pengamatan luar pipa dilakukan pada 

semua pipa dengan perbesaran 50x. 
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Gambar 3.8 Optical Microscope 

3.4.2 Pengujian SEM 
Penggunaan Scanning Electron Mikroskopy (SEM) dalam 

penelitian ini digunakan untuk menentukan topografi dari korosi 

yang terbentuk pada pipa baja kabon. Topografi ini digunakan 

untuk menentukan jenis korosi apa yang timbul pada baja karbon 

setelah di lakukan eksperimen.  

Spesimen pipa baja karbon yang diuji SEM adalah pipa baja 

karbon pada temperature 50 oC, 60 oC dan 70oC tanpa lapisan 

coating. Dari hasil pengujian SEM ini dapat di tarik kesimpulan 

pengaruh temperatur terhadap jenis korosi yang timbul. Alat 

Scanning Electron Mikroskop yang digunakan pada pengujian ini 

adalah SEM FEI Inspect S50. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.9 Alat Uji SEM 

 

 



61 

Laporan Tugas Akhir 

                       Departemen Teknik Material FTI-ITS                            

 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.4.3 Pengujian XRD 
Analisis XRD merupakan metode yang dapat memberikan 

informasi mengenai jenis senyawa yang terdapat dalam suatu 

material. Analisis XRD ini dilakukan untuk membuktikan ada atau 

tidaknya produk korosi yang terjadi selama proses. Pengujian XRD 

ini hanya dilakukan pada pipa yang dirasa akan mengalami 

kemungkinan korosi nya tinggi yaitu pada pipa kondisi 

temperature fluida 70o C . Pengujian dilakukan hanya pada satu 

pipa baja karbon karena hasil XRD pada satu pipa sudah cukup 

mewakili hasil XRD pipa yang lain. Alat XRD yang digunakan 

adalah PANalytical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Alat Uji XRD 
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3.4.4 Pengujian Weight Loss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Timbangan Digital 

Metode weight loss merupakan salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk mengukur laju korosi yang terjadi pada 

suatu logam. Prinsip dari metode ini adalah dengan menghitung 

banyaknya berat material yang hilang setelah dilakukan pengujian 

rendaman sesuai dengan standar ASTM G 31-72. Dengan 

menghitung massa logam yang telah dibersihkan dari oksida dan 

massa tersebut dinyatakan sebagai massa awal lalu logam di 

biarkan pada suatu kondisi lingkungan korosif selama beberapa 

waktu tertentu. Setelah itu dilakukan penghitungan massa kembali 

setelah dibersihkan dari hasil korosi yang terbentuk, dan massa 

tersebut dinyatakan sebagai massa akhir. Setelah didapat selisih 

beratnya, dimasukan ke persamaan untuk mendapatkan nilai laju 

korosi logam yang diuji. Pengujian weightloss ini diujikan pada 

semua pipa logam setelah periode pengujian selama empat belas 

hari. Timbangan digital yang digunakan ialah Metler Toledooi.                          
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3.5 Rencana Pengujian 
Rancangan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 
Tabel 3.8 Rancangan Penelitian 

No. 

Rangk

aian 

Perlaku

kan 

Coating 

Temp. 

Fluida 

alir 

(oC) 

S

E

M 

X

R

D 

Visual Testing 
Weight 

loss 
Sebelum Sesudah 

1 

Alkyd 

50 

  V V V 

Epoxy   V V V 

PU   V V V 

PTFE   V V V 

Non 

coating 
 V  V  

V 
V 

2 

Alkyd 

60 

  V V V 

Epoxy   V V V 

PU   V V V 

PTFE   V V V 

Non 

coating 
 V  V 

V 
V 

3 

Alkyd 

70 

  V V V 

Epoxy   V V V 

PU   V V V 

PTFE   V V V 

 
Non 

coating 
 V V V 

V 
V 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Data 

4.1.1 Hasil Pengujian Optical Microscope  
 Dilakukan pengujian visual testing menggunakan optical 

microscope pada permukaan luar pada pipa baja sebelum dan 

sesudah pengujian immerse selama 14 hari dengan perbesaran 50x 

bertujuan untuk mengetahui keadaan coating pada permukaan 

spesimen bagian luar. 

 Dibawah ini merupakan hasil pengamatan permukaan luar 

menggunakan optical microscope pada spesimen sebelum dan 

sesudah pengujian immerse selama 14 hari. 

Jenis 

Coating 

Sebelum Sesudah 

(a) 

Alkyd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Epoxy 
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(c) 

PU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 

PTFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 

NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil visual testing pada permukaan luar pipa baja 

dengan optical microscope perbesaran 50x pada temperatur 50oC: 

(a) Alkyd, (b) Epoxy, (c) PU, (d) PTFE, (e) NC (Non-coating). 

Gambar 4.1 dapat dilihat hasil pengamatan dengan optical 

microscope dari spesimen yang telah melalui proses pengujian 
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immerse selama 14 hari pada temperatur 50oC. Dimana pada 

gambar 4.1 a dengan lapisan coating alkyd mulai terlihat kerusakan 

dengan indikasi lubang kecil hitam pada lapisan coating  dan mulai 

muncul perubahan warna menjadi kuning akibat terdapatnya 

produk korosi. Kemudian pada gambar 4.1 b dengan lapisan 

coating epoxy  tidak terlihat degradasi pada lapisan coating hanya 

terdapat sedikit warna kuning yang menandakan produk korosi 

yang menempel. Selanjutnya pada gambar 4.1 c dengan lapisan 

coating PU mengalami degradasi dengan indikasi lubang – lubang 

hitam yang timbul dan terdapat warna kuning disekitar lubang yang 

menandakan produk korosi. Kemudian pada gambar 4.1 d dengan 

lapisan coating PTFE mengalami degradasi dengan indikasi 

perubahan warna menjadi sedikit kehitaman dan terdapat sobekan 

pada permukaan PTFE. Selanjutnya pada gambar 4.1 e tanpa 

lapisan coating terlihat spesimen terdapat produk korosi yang 

mulai muncul dipermukaan luar spesimen. 

Jenis 

Coating 
Sebelum Sesudah 

(a) 

Alkyd 
 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Epoxy 
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(c) 

PU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 

PTFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 

NC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil visual testing pada permukaan luar pipa baja 

dengan optical microscope perbesaran 50x pada temperatur 60oC: 

(a) Alkyd, (b) Epoxy, (c) PU, (d) PTFE, (e) NC (Non-coating). 

 
Gambar 4.2 dapat dilihat hasil pengamatan dengan optical 

microscope  dari spesimen yang telah melalui proses pengujian 
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immerse selama 14 hari pada temperatur 60oC. Dimana pada 

gambar 4.2 a dengan lapisan coating alkyd mulai terlihat kerusakan 

dengan indikasi lubang hitam yang mulai membesar pada lapisan 

coating  dan mulai muncul perubahan warna menjadi kuning akibat 

terdapatnya produk korosi. Kemudian pada gambar 4.2 b dengan 

lapisan coating epoxy  mulai terlihat degradasi pada lapisan coating 

ditandai dengan lubang hitam kecil dan terdapat sedikit warna 

kuning yang menandakan produk korosi yang menempel. 

Selanjutnya pada gambar 4.2 c dengan lapisan coating PU 

mengalami degradasi dengan indikasi lubang – lubang hitam yang 

timbul dan terdapat warna kuning pada yang menandakan produk 

korosi. Kemudian pada gambar 4.2 d dengan lapisan coating PTFE 

mengalami degradasi dengan indikasi perubahan warna menjadi 

sedikit kehitaman dan terdapat sobekan pada permukaan PTFE. 

Selanjutnya pada gambar 4.2 e tanpa lapisan coating terlihat 

spesimen terdapat produk korosi yang semakin merata 

dipermukaan luar spesimen . 

 
Jenis 

Coating 

Sebelum Sesudah 

(a) 

Alkyd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Epoxy 

 

 

 

 

 

 

 



70 

Laporan Tugas Akhir 

                       Departemen Teknik Material FTI-ITS                            
 

 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 

(c) 

PU 
 

 

 

 

 

 

(d) 

PTFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 

NC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Hasil visual testing pada permukaan luar pipa baja 

dengan optical microscope perbesaran 50x pada temperatur 70oC: 

(a) Alkyd, (b) Epoxy, (c) PU, (d) PTFE, (e) NC (Non-coating). 
 

Gambar 4.3 dapat dilihat hasil pengamatan dengan optical 

microscope  dari spesimen yang telah melalui proses pengujian 

immerse selama 14 hari pada temperatur 70oC. Dimana pada 

gambar 4.3 a dengan lapisan coating alkyd mulai terlihat kerusakan 

dengan indikasi lubang hitam yang mulai membesar pada lapisan 

coating  dan muncul perubahan warna menjadi kuning yang 
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semakin banyak akibat terdapatnya produk korosi. Kemudian pada 

gambar 4.3 b dengan lapisan coating epoxy  mulai terlihat 

degradasi pada lapisan coating ditandai dengan lubang - lubang 

hitam. Selanjutnya pada gambar 4.3 c dengan lapisan coating PU 

mengalami degradasi dengan indikasi lubang – lubang hitam yang 

timbul dan terdapat warna kuning pada yang menandakan produk 

korosi. Kemudian pada gambar 4.3 d dengan lapisan coating PTFE 

mengalami degradasi dengan indikasi perubahan warna menjadi 

sedikit kehitaman dan terdapat sobekan pada permukaan PTFE. 

Selanjutnya pada gambar 4.3 e tanpa lapisan coating terlihat 

spesimen terdapat produk korosi yang semakin merata 

dipermukaan luar spesimen . 

 

4.1.2 Hasil Pengujian SEM 
Pengujian SEM dilakukan untuk meneliti morfologi 

permukaan suatu material. Spesimen pengujian yang dipakai 

adalah spesimen yang non-coating pada temperatur yang 50o C, 60o 

C  dan 70o C pengujian immerse selama 14 hari untuk mengamati 

morfologi dan korosi yang timbul dengan demikian dapat diketahui 

jenis korosi yang timbul pada permukaan luar pipa baja karbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Hasil SEM pada spesimen non-coating sebelum 

dilakukan pengujian immerse dengan perbesaran 250x 
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Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa spesimen non-coating 

sebelum dilakukan pengujian immerse masih terlihat bersih dari 

produk korosi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Hasil SEM pada spesimen non-coating pada 

temperatur 50oC dengan perbesaran 250x 

 Pada gambar 4.5 dapat dilihat hasil pengujian SEM pada 

spesimen non-coating dengan temperatur 50oC mulai timbul 

produk korosi pada satu bagian kecil yang berbentuk bulat pada 

permukaan spesimen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Hasil SEM pada spesimen non-coating pada 

temperatur 60oC dengan perbesaran 250x 

Produk Korosi 

Produk Korosi 
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Pada gambar 4.6 dapat dilihat hasil pengujian SEM pada 

spesimen non-coating dengan temperatur 60oC timbul produk 

korosi pada beberapa bagian  yang berbentuk bulat pada 

permukaan spesimen yang tersebar merata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7 Hasil SEM pada spesimen non-coating pada 

temperatur 70oC dengan perbesaran 250x 

Pada gambar 4.7 dapat dilihat hasil pengujian SEM pada 

spesimen non-coating dengan temperatur 70oC produk korosi yang 

timbul berupa bulatan kecil yang tersebar semakin merata pada 

setiap bagian yang berada pada permukaan spesimen 
Dari gambar 4.5, 4.6 dan 4.7 diatas dapat dilihat bahwa 

terdapat perbedaan variasi temperatur fluida dalam pipa 

mempengaruhi banyaknya jumlah korosi yang terbentuk pada 

bagian permukaan spesimen. Gambar 4.5 pada temperatur 50oC 

terlihat korosi yang timbul masih sedikit pada satu bagian saja. 

Kemudian pada gambar 4.6 dan 4.7 jumlah korosi sudah mulai 

banyak dan tersebar merata pada setiap bagian. Semakin 

meningkatnya temperatur fluida dalam pipa maka produk korosi 

yang timbul pada permukaan luar pipa akan bertambah semakin 

banyak dan merata. Hasil yang dapat disimpulkan dari pengujian 

SEM ini ialah bahwa jenis korosi yang timbul pada permukaan luar 

spesimen merupakan jenis uniform corrosion dikarenakan produk 

Produk Korosi 
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korosi yang terbentuk tersebar merata pada permukaan luar 

spesimen. 

 

 

4.1.3 Hasil Pengujian Weightloss 
Pengujian weightloss dilakukan dengan tujuan untuk  

mengetahui laju korosi dari pipa baja dengan mengukur selisih 

berat pipa sebelum dan setelah pengujian selama 14 hari pada 

lingkungan NaCl 150 ppm dengan variasi jenis coating yang 

berbeda di temperatur 50oC, 60 oC, 70oC. Hasil pengujian weight 

loss pada temperatur 50oC dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Weight Loss pada permukaan luar pipa 

baja karbon dengan variasi temperatur 50oC. 
Nama 

Pipa 

Variasi 

Jenis 

Coating 

Selisih Berat Laju 

Korosi 

Efisiensi 

Coating 

(a) Alkyd 0.0651 0.0729 45% 

(b) Epoxy 0.0313 0.0350 74% 

(c) PU 0.0536 0.0600 56% 

(d) PTFE 0.0331 0.0370 72% 

(e) NC 0.1203 0.1347 - 

Pada tabel 4.1 didapatkan hasil laju korosi pada setiap 

variasi jenis coating maupun non-coating yang mana dengan cara 

membandingkan hasil laju korosi dari setiap variasi jenis coating 

dengan non-coating akan didapatkan efisiensi coating dari setiap 

jenisnya. Variasi jenis coating yang memiliki efisiensi coating  dari 

rendah ke tinggi ialah jenis coating alkyd dengan nilai 45% ; 

coating PU dengan nilai 56% ; coating PTFE dengan nilai 72 % 

dan coating epoxy dengan nilai 74%.  
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Gambar 4.8 Pengaruh variasi jenis coating terhadap laju  

korosi pada pipa baja karbon dengan variasi temperatur  

50oC. 

 
Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa variasi jenis coating 

berpengaruh untuk meredam laju korosi pada permukaan luar pipa 

baja yang terinsulasi. Variasi jenis coating yang memiliki laju 

korosi dari rendah ke tinggi ialah jenis coating epoxy dengan nilai 

0.0350 mm/year ; coating PTFE dengan nilai 0.0370 mm/year ; 

coating PU dengan nilai 0.0600 mm/year ; coating alkyd dengan 

nilai 0.0729 mm/year dan non- coating dengan nilai 0.1347 

mm/year. 

 
Tabel 4.2 Hasil Uji Weight Loss pada permukaan luar pipa 

baja karbon dengan variasi temperatur 60oC 

Nama 

Pipa 

Variasi Jenis 

Coating 

Selisih 

Berat 

Laju 

Korosi 

Efisiensi 

Coating 

(a) Alkyd 0,0738 0.0826 43% 

(b) Epoxy 0,0635 0.0711 51% 

(c) PU 0,0706 0.0790 46% 

(d) PTFE 0,0658 0.0737 49% 

(e) NC 0,1301 0.1457 - 
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Pada tabel 4.2 didapatkan hasil laju korosi pada setiap 

variasi jenis coating maupun non-coating yang mana dengan cara 

membandingkan hasil laju korosi dari setiap variasi jenis coating 

dengan non-coating akan didapatkan efisiensi coating dari setiap 

jenisnya. Variasi jenis coating yang memiliki efisiensi coating  dari 

rendah ke tinggi ialah jenis coating alkyd dengan nilai 43% ; 

coating PU dengan nilai 46% ; coating PTFE dengan nilai 49 % 

dan coating epoxy dengan nilai 51%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Pengaruh variasi jenis coating terhadap laju  

korosi pada pipa baja karbon dengan variasi temperatur  

60oC. 

 

Pada gambar 4.9 dapat dilihat bahwa variasi jenis coating 

berpengaruh terhadap laju korosi pada permukaan luar pipa baja 

yang terinsulasi. Variasi jenis coating yang memiliki laju korosi 

dari rendah ke tinggi ialah jenis coating epoxy dengan nilai 0.0711 

mm/year; coating PTFE dengan nilai 0.0737 mm/year ; coating PU 

dengan nilai 0.0790 mm/year ; coating alkyd dengan nilai 0.0826 

mm/year dan non- coating dengan nilai 0.1457 mm/year. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Weight Loss pada permukaan luar 

pipa baja karbon dengan variasi temperatur 70oC 
Nama 

Pipa 

Variasi Jenis 

Coating 

Selisih 

Berat 

Laju Korosi Efisiensi 

Coaating 

(a) Alkyd 0,0802 0.0898 42% 

(b) Epoxy 0,0649 0.0726 49% 

(c) PU 0,0802 0.0861 44% 

(d) PTFE 0,0727 0.0814 47% 

(e) NC 0,1382 0.1548 - 

 
Pada tabel 4.3 didapatkan hasil laju korosi pada setiap 

variasi jenis coating maupun non-coating yang mana dengan cara 

membandingkan hasil laju korosi dari setiap variasi jenis coating 

dengan non-coating akan didapatkan efisiensi coating dari setiap 

jenisnya. Variasi jenis coating yang memiliki efisiensi coating  dari 

rendah ke tinggi ialah jenis coating alkyd dengan nilai 42% ; 

coating PU dengan nilai 44% ; coating PTFE dengan nilai 47 % 

dan coating epoxy dengan nilai 49%.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gambar 4.10 Pengaruh variasi jenis coating terhadap laju 

korosi pada pipa baja karbon dengan variasi temperatur 

70oC. 
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Pada gambar 4.10 dapat dilihat bahwa variasi jenis coating 

berpengaruh terhadap laju korosi pada permukaan luar pipa baja 

yang terinsulasi. Variasi jenis coating yang memiliki laju korosi 

dari rendah ke tinggi ialah jenis coating epoxy dengan nilai 0.0726 

mm/year; coating PTFE dengan nilai 0.0814  mm/year ; coating 

PU dengan nilai 0.0861 mm/year ; coating alkyd dengan nilai 

0.0898 mm/year dan non- coating dengan nilai 0.1548mm/year. 

 

4.1.4 Hasil Pengujian X-Ray Difraction (XRD) 
Hasil yang di dapat pada pengujian XRD ini berupa sudut 

hamburan (2θ) dari sinar x dengan intensitas yang di presentasikan 

dalam bentuk grafik. Dapat dilihat pada gambar 4.10 menunjukan 

grafik hasil pengujian XRD permukaan pipa non-coating yang di 

operasikan temperatur fluida alir 70oC. Adanya peak yang timbul 

mengindikasikan bahwa terbentuk senyawa baru setelah dilakukan 

pengujian dengan variasi temperatur fluida dalam pipa. Analisa 

hasil XRD dilakukan dengan menggunakan software Highscore 

untuk mengetahui senyawa pada peak tertinggi hasil pengujian 

XRD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.11 Hasil Pengujian XRD pada spesimen 

dengan temperatur 70oC 

  FeS 

Fe2O3 

FeCl2 
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 Hasil analisis pada gambar 4.11 menunjukkan pada 

permukaan pipa dengan temperatur operasi 70oC terbentuk 

senyawa baru yaitu FeS pada posisi 2 theta: 29.1862 dengan 

intensitas sebesar 1748.93, FeCl2 terletak pada posisi 2 theta: 

27.1811 dengan intensitas sebesar 85.67 dan peak terakhir yang 

terbentuk adalah. Fe2O3 pada posisi 2 theta: 35.7659 dengan 

intensitas sebesar 247.88. 

4.1.5 Perhitungan Konduktivitas Termal 
Perhitungan konduktivitas termal dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan temperatur pada setiap lapisan yang ada. 

Konduktivitas ialah suatu besaran dari bahan yang menunjukkan 

kemampuan untuk menghantarkan panas. Konduktivitas termal 

merupakan suatu fenomena transport di mana perbedaan temperatur 

menyebabkan transfer energi termal dari satu daerah benda panas ke 
daerah yang sama pada temperatur yang lebih rendah. 

(Incropera,2007) Dapat dilihat pada tabel 4.4 konduktivitas termal 

dan perbedaan temperatur antara lapisan 
Tabel 4.4 Hasil perhitungan konduktivitas termal dan 

perbedaan temperatur antara lapisan 

Jenis 

Lapisan 

K 

(W/moC) 

R 

(cm.oC/W) 

T (oC) 

Carbon 

Steel 

54 0.0023 49.9 

Epoxy 0.68 0.1844 49.54 

Silica 

Aerogels 

0.020 6.2709 34.11 

Aluminium 

Foil 

0.032 3.8476 24.65 

 

4.2 Pembahasan 
Pertama dilakukan pengujian optical microscope dengan 

perbesaran 50x kemudian didapatkan hasil pengamatan dari 

spesimen yang telah melalui proses pengujian immerse selama 14 
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hari pada temperatur 50oC, 60oC, 70oC. Dengan meningkatnya laju 

korosi menyebabkan kerusakan yang dialami pada setiap variasi 

jenis coating semakin rusak. Diakibatkan karena rusaknya lapisan 

coating mempermudah fluida pada lingkungan luar dapat masuk 

kedalam spesimen sehingga terjadi kontak antara spesimen dengan 

fluida dari lingkungan luar. Dimana lingkungan yang digunakan 

mengandung  klorin sehingga akan menyebabkan meningkatnya 

laju korosi dan membuat pH menjadi turun. 

Dimana pada gambar 4.1 a, 4.2 a dan 4.3 a dengan 

temperatur 70oC lapisan coating alkyd lebih terlihat kerusakannya 

dengan indikasi lubang hitam yang mulai membesar pada lapisan 

coating  dan muncul perubahan warna menjadi kuning yang 

semakin banyak akibat terdapatnya produk korosi dibandingkan 

temperatur 50oC dan 60oC. Kemudian pada gambar 4.1 b, 4.2 b dan 

4.3 b dengan temperatur 70oC  lapisan coating epoxy lebih terlihat 

degradasi pada lapisan coating ditandai dengan lubang - lubang 

hitam apabila dibandingkan dengan temperatur 50oC belum terlihat 

adanya degradasi. Selanjutnya pada gambar 4.1 c, 4.2 c dan 4.3 c 

dengan temperatur 70oC  lapisan coating PU mengalami degradasi 

dengan indikasi lubang – lubang hitam yang timbul dan terdapat 

warna kuning pada yang menandakan produk korosi dibandingkan 

dengan temperatur 50oC dan 60oC. Kemudian pada gambar 4.1 d, 

4.2 d dan 4.3 d dengan temperatur 70oC lapisan coating PTFE 

mengalami degradasi dengan indikasi perubahan warna menjadi 

sedikit kehitaman dan terdapat sobekan pada permukaan PTFE 

apabila dibandingkan dengan temperatur 50oC dan 60oC . 

Selanjutnya pada gambar 4.1 e, 4.2 e dan 4.3 e tanpa lapisan 

coating terlihat spesimen pada temperatur 70oC terdapat produk 

korosi yang semakin merata dipermukaan luar spesimen apabila 

dibandingkan dengan temperatur 50oC dan 60oC  . 

Hal ini berjalan sesuai dengan teori yang ada dimana lebih 

tinggi temperatur akan meningkatkan laju korosi dan mengurangi 

umur pemakaian lapisan coating. Kemudian CUI pada sistem 

tertutup ini memiliki kenaikan temperatur yang berbanding lurus 
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dengan laju korosinya. Karena pada sistem tertutup air tidak dapat 

menguap secara sempurna dikarenakan terjebak di dalam sistem 

yang menyebabkan uap air mengalir ke lokasi lain sehingga korosi 

menyebar secara lebih cepat dan merata (Ashbaugh,1986).  

Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada proses immerse 

selama 14 hari  elektrolit yang masuk kedalam lapisan aluminium 

foil berasal dari lingkungan luar yaitu lingkungan NaCl dan H2SO4 

dimana apabila dilihat terdapat kerusakan berupa lubang yang 

menyebabkan elektolit masuk dan membuat insulasi silica aerogel 

menjadi basah sehingga menyebabkan lapisan coating akan 

terdegradasi dan menimbulkan produk korosi pada permukaan. 

Gambar 4.12 dapat dilihat keadaan lapisan aluminum foil sebelum 

dan sesudah pengujian immerse. 

Sebelum 

 

 

 

 

 

 

 

Sesudah 

 

Gambar 4.12 Keadaan Lapisan Aluminium Foil 

Sebelum dan Sesudah pengujian immerse 
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Menurut penelitian sebelumnya dimana selama terpapar 

lingkungan yang korosif, coating akan terdegradasi dalam bentuk 

penipisan umum, pori-pori dan retakan, namun lapisan yang tersisa 

dapat melindungi substrat dari media korosif.. Ketika lapisan ini 

terkena konsentrasi NaCl, maka lapisan tersebut menunjukkan 

degradasi yang lebih cepat (Bai,2017). 

Apabila dihitung konduktivitas termal pada setiap lapisan 

yang digunakan terdapat perbedaan antara temperatur dalam fluida 

dengan lapisan-lapisan yang ada karena setiap lapisan memiliki 

konduktivitas termal yang berbeda sehingga menyebabkan adanya 

gradasi temperatur. Pada temperatur bagian dalam pipa 

menunjukkan sebesar 49.94 oC kemudian pada lapisan selanjutnya 

pada lapisan coating  menunjukkan angka 49.54 oC lalu pada 

lapisan insulasi silica aerogels temperatur berkurang menjadi 

34.11oC dan pada lapisan terakhir menggunakan alumunium foil 

temperatur berkurang menjadi 24.65oC. Dimana pada lapisan 

coating dengan temperatur yang mendekati temperatur fluida 

dalam pipa menyebabkan lapisan coating mengalami kerusakan. 

Kemudian hasil pengujian optical microscope diperkuat 

dengan hasil yang didapatkan melalui pengujian scanning electron 

microscope dengan spesimen  non-coating pada temperatur 50oC, 

60oC, 70oC yang ditampilkan pada gambar 4.5, 4.6 dan 4.7. 

Terlihat pada gambar 4.5 dengan temperatur 50oC tampak korosi 

yang timbul masih sedikit pada satu daerah kecil saja. Kemudian 

pada gambar 4.6 dan 4.7 jumlah korosi sudah mulai banyak dan 

tersebar merata pada setiap bagian. Dimana jenis korosi yang 

terlihat pada pengujian SEM ialah uniform corrosion meskipun 

terindikasi adanya jenis korosi pitting corrosion atau stress 

corrosion cracking karena adanya unsur klorida dalam larutan 

namun hal itu tidak terjadi karena penggunaan alumunium foil 

sebagai penghalang fisik  yang mampu untuk mencegah adanya Cl-

ESCC atau yang bisa disebut sebagai chloride external stress 

corrosion cracking (Winnik,2008). 
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Pada hasil pengujian weight loss dapat dilihat bahwa 

peningkatan temperatur fluida dalam pipa berpengaruh 

meningkatkan tren laju korosi pada permukaan pipa baja karbon 

dengan di buktikan pada pengujian weightloss pada tabel 4.1 

hingga tabel 4.3. Dari hasil yang didapat menunjukan adanya 

kenaikan laju korosi dalam setiap kenaikan temperatur fluida, dan 

peredaman laju korosi yang signifikan ketika pipa diaplikasikan 

variasi jenis coating, dimana variasi jenis coating yang memiliki 

laju korosi paling rendah ke tinggi berturut-turut ialah epoxy, 

PTFE, PU dan alkyd. Dengan efisiensi lapisan coating  yang paling 

tinggi ke rendah ialah coating epoxy, PTFE, PU dan alkyd. 

Selanjutnya untuk memastikan produk korosi yang timbul 

pada hasil pengujian SEM pada gambar 4.5, 4.6 dan 4.7 dilakukan 

pengujian XRD yang digunakan untuk menganalisa senyawa pada 

material. Spesimen yang terinsulasi mengalami reaksi dengan 

lingkungan yang ada dalam sistem insulasi. Lingkungan yang ada 

dalam sistem insulasi ini mengandung berbagai elektrolit antara 

lain NaCl, H2SO4, air selain itu juga ada kandungan oksigen. Hasil 

dari pengujian ini berupa grafik dengan puncak intensitas dan data 

2θ. Pengujian XRD dilakukan pada spesimen non-coating pada 

temperatur fluida dalam sebesar 70oC.  

Hasil yang didapatkan melalui Analisa hasil XRD 

menggunakan software Highscore untuk mengetahui senyawa 

pada peak tertinggi hasil pengujian XRD. Kemudian senyawa yang 

teridentifikasi menghasilkan tiga buah peak antara lain FeS , FeCl2 

dan Fe2O3.  

 

Reaksi di Anoda            

Fe → Fe2+ + 2e−  ........................................................ (4.1) 

Reaksi di Katoda 

O2 → H2O + 2e− → 2𝑂𝐻−  ......................................... (4.2)                                                

Reaksi Total 



84 

Laporan Tugas Akhir 

                       Departemen Teknik Material FTI-ITS                            
 

 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 

𝐹𝑒 + O2 + H2O → Fe(OH)2 + 𝐻2  ............................ (4.3) 

2Fe(OH)2(s) + O2 (g) + 2H2O(l) → 2Fe(OH)3(S)................. (4.4) 

2Fe(OH)3(S) → Fe2O3 + 3H2O ........................................ (4.5) 

Pada reaksi diatas spesimen uji yaitu Fe bertindak sebagai anoda 

mengalami reaksi oksidasi dimana oksigen dan air akan bertindak 

sebagai katoda dan mengalami reaksi reduksi. Hasil dari reaksi 

antara Fe dengan air akan menghasilkan produk korosi berupa 

produk korosi Fe2O3 (Vogel,1979) 

 

Reaksi di Anoda            

Fe → Fe2+ + 2e−   ....................................................... (4.6) 

Reaksi di Katoda 

SO4
2− → S2− + 4O ........................................................ (4.7)                                              

Reaksi total 

Fe2++ S2− → FeS ........................................................ (4.8) 

Pada reaksi diatas spesimen uji yaitu Fe bertindak sebagai anoda 

mengalami reaksi oksidasi dimana H2SO4 akan tereduksi 

membentuk SO4
2−

. Sulfat ini akan bebrtindak sebagai katoda dan 

mengalami reaksi reduksi. Hasil dari reaksi antara Fe dengan sulfat 

akan menghasilkan produk korosi berupa FeS (Michael,2006) 

 

Reaksi di Anoda 

Fe → Fe2+ + 2e− ........................................................ (4.9) 

Reaksi di Katoda 

NaCl + H2SO4 → HCl + Na2SO4 .............................. (4.10) 

Reaksi Total 

Fe2+ + HCl + Na2SO4 → FeCl2  +  H2 + Na2SO4 ...... (4.11) 

Pada reaksi diatas spesimen uji yaitu Fe bertindak sebagai anoda 

mengalami reaksi oksidasi dimana NaCl akan bereaksi dengan 

H2S04 dan membentuk HCl. HCl ini akan bertindak sebagai katoda 
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dan mengalami reaksi reduksi. Hasil dari reaksi antara Fe dengan 

HCl akan menghasilkan produk korosi berupa FeCl2 

 (Michael,2006) 

Dimana senyawa dengan intensitas paling besar ialah FeS 

yaitu 1748.93 dengan  sudut 2θ sebesar 29.1862o, kemudian 

senyawa FeCl2 dengan intensitas sebesar 85.67  dengan sudut 2θ 

sebesar 27.1811o, dan senyawa yang terakhir Fe2O3 dengan 

intensitas 247.88dengan sudut 2θ sebesar : 35.7659 o. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Semakin meningkatnya temperatur fluida dalam pipa 

maka laju korosi pada permukaan luar pipa baja yang 

terinsulasi semakin tinggi dan semakin banyak jumlah 

korosi yang timbul tersebar secara merata. Jenis korosi 

yang timbul pada permukaan luar pipa baja yang 

terinsulasi ialah korosi merata atau uniform corrosion. 
2. Lapisan coating mampu mengurangi laju korosi dengan 

efisiensi paling tinggi ke rendah berturut-turut ialah epoxy, 

PTFE, PU, alkyd 
V.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian, terdapat beberapa saran yang 

mungkin dibutuhkan ketika melakukan penelitian lanjutan. 

Adapun diantaranya adalah: 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode 

coating yang berbeda seperti metode spray atau roll. 

2.  Jenis coating yang diaplikasikan dapat diganti 

menggunakan jenis coating yang berbeda. 

3. Jenis material insulasi dan material pipa yang 

diaplikasikan dapat diganti dengan material yang lain. 

4. Kondisi lingkungan dapat dikondisikan dengan variasi 

jenis lingkungan yang berbeda. 
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LAMPIRAN 

1. Perhitungan Weight Loss 
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Laju Korosi 

NC 

X 100% 

2. Perhitungan Efisiensi Coating 

Efisiensi Coating = Laju Korosi NC – Laju Korosi JC 

 

Temperatur 50oC     

Nama 

Pipa 

Variasi Jenis 

Coating 

Laju 

Korosi 

Efisiensi 

Coating 

(a) Alkyd 0.0729 45% 

(b) Epoxy 0.0350 74% 

(c) PU 0.0600 56% 

(d) PTFE 0.0370 72% 

(e) NC 0.1347 - 

 

Temperatur 60oC 

Nama 

Pipa 

Variasi Jenis 

Coating 

Laju 

Korosi 

Efisiensi 

Coating 

(a) Alkyd 0.0826 43% 

(b) Epoxy 0.0711 51% 

(c) PU 0.0790 46% 

(d) PTFE 0.0737 49% 

(e) NC 0.1457 - 

 

Temperatur 70oC 

Nama 

Pipa 

Variasi Jenis 

Coating 

Laju 

Korosi 

Efisiensi 

Coaating 

(a) Alkyd 0.0898 42% 

(b) Epoxy 0.0726 49% 

(c) PU 0.0861 44% 

(d) PTFE 0.0814 47% 

(e) NC 0.1548 - 



xxix 
 

3. Hasil Pengujian XRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pos. 

[°2Th.] 

Height 

[cts] 

FWHM Left 

[°2Th.] 

d-spacing 

[Å] 

Rel. Int. 

[%] 

22.8287 93.77 0.1004 3.89553 5.36 

27.1811 85.67 0.0836 3.28084 4.90 

29.1862 1748.93 0.1506 3.05985 100.00 

31.2465 53.20 0.1673 2.86263 3.04 

35.7659 247.88 0.1004 2.51060 14.17 

39.1886 338.75 0.1004 2.29885 19.37 

40.9859 36.25 0.2007 2.20210 2.07 

42.9499 392.45 0.0669 2.10584 22.44 

44.6351 52.70 0.4015 2.03017 3.01 

46.9070 108.32 0.1338 1.93700 6.19 

47.2884 375.16 0.1004 1.92227 21.45 

48.2942 393.22 0.0836 1.88456 22.48 

49.4793 14.64 0.2007 1.84216 0.84 

54.0919 60.87 0.1004 1.69547 3.48 

56.3558 83.27 0.1004 1.63261 4.76 

57.1891 179.16 0.0816 1.60946 10.24 
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60.4517 118.43 0.0816 1.53016 6.77 

61.2587 39.08 0.2676 1.51318 2.23 

62.9425 28.63 0.2007 1.47669 1.64 

64.4862 126.09 0.1004 1.44502 7.21 

65.4094 85.51 0.1004 1.42684 4.89 

68.9841 23.06 0.4015 1.36138 1.32 

70.2036 19.91 0.4015 1.34069 1.14 

72.7224 38.26 0.4015 1.30034 2.19 

76.3644 12.65 0.4015 1.24714 0.72 

77.0399 30.04 0.3346 1.23788 1.72 

81.4422 26.52 0.2676 1.18173 1.52 

83.6171 41.54 0.3346 1.15645 2.38 

84.9124 21.99 0.4015 1.14208 1.26 
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4. PDF Card 

a. Peak1 
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b. Peak2 
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c. Peak 3 
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5. Menghitung 150ppm NaCl + H2SO4 

1. Konversi 150ppm = 
150

1000.000
 ↔

0,15

1000
 

2. Setelah dikonversi kemudian 0,15 gram NaCl 

ditimbang, lalu dimasukkan kedalam 1L aquades 

dan diaduk 

3. Perhitungan pH lingkungan luar 

 Mencari Molaritas (M) H2SO4 

                               M =
10 . % . berat jenis

Mr
 

                               M =
10 . 10 . 1.84 g/ml

98.08
 

                               M = 1.87 

 Melakukan pengenceran 

     Pengenceran I 

                                  M1. V1 = M2.V2 

                           1.87. 1 ml = M2 . 1000 ml 
                                        M2 = 1.87.10−3 

Pengenceran II 

                                   M1. V1 = M2.V2 

                       1.87.10−3. 1 ml = M2 . 1000 ml 

                                       M2. =  1.87.10−6  

 Menghitung pH larutan lingkungan luar 

H2SO4 →  2H+ +  SO4
2− 

                                   pH =  − log[H+] 

                                   pH =  − log[2. 1.87.10−6 ] 

                                   pH =  6 − log(3.74) = 5.427 
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6. Menghitung Konduktitivtas Termal dan Perbedaan 

temperatur antar lapisan 

Jenis 

Lapisan 

K 

(W/moC) 

R 

(cm.oC/W) 

∆T (oC) 

Carbon 

Steel 

54 0.0023 49.9 

Epoxy 0.68 0.1844 49.54 

Silica 

Aerogels 

0.020 6.2709 34.11 

Aluminium 

Foil 

0.032 3.8476 24.65 

 

Diketahui :  K CarbonSteel     = 54 W/moC 

  K Epoxy     = 0.68 W/moC 

  K Silica Aerogels   = 0.020 W/moC 

  K Aluminium Foil  = 0.032 W/moC 

  

Rumus : 

Q=
∆𝑇

𝑅
 

Rconduction = 
𝐿

𝐾.𝐴
 

R = ∑Ri 

∆T =Q.R 

Ti+1 = ti - ∆Ti 

 

Rconduction = 
𝐿

𝐾.𝐴
   𝐴 = 2𝜋r𝑡 

         = 2x3.14x1.27x3 = 23.92 cm2 

R1= 
3

54𝑥23.92
 = 0.0023 cm.oC/W   

R2= 
3

0.68𝑥23.92
 = 0.1844 cm.oC/W 
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R3= 
3

0.02𝑥23.92
 =    6.2709 cm.oC/W 

 

R4= 
3

0.0326𝑥23.92
 = 3.8476 cm.oC/W 

 

R = ∑Ri 

R = R1 + R2 + R3 + R4 

R = 10.557 cm.oC/W 

 

Q=
∆𝑇

𝑅
 

   = 
50−24

10.557
  

   = 2.46 W/m2 oC 

∆T1 = Q.R1  

       = 2.46 x 0.0023 = 0.005658 oC 
∆T2 = Q.R2  

       = 2.46 x 0.1844 = 0.453 oC 
∆T3 = Q.R3  

       = 2.46 x 6.2709 = 15.426 oC 
∆T4 = Q.R4  

       = 2.46 x 3.8476 = 9.465 oC 
 
T1 = ti - ∆Ti 
     = 50 – 0.005658 = 49.94 oC 
T2 = ti - ∆Ti 
     = 50 – (0.005658 +0.453) = 49.547 oC 
T3 = ti - ∆Ti 
     = 50 – (0.005658 +0.453+15.426) = 34.11 oC 

T4 = ti - ∆Ti 
     = 50 – (0.005658 +0.453+15.426+9.465) = 24.65 oC 
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