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Abstract – Corrosion that occurs on the outer wall of the pipe (external corrosion) is mainly caused by
environmental factors that have a high corrosive level. Underground pipes, subsea pipes and pipes that are
very close to sea level have a tendency to corrode due to the corrosive environment. With the addition of a
coating on the external pipe wall can prevent the corrosion rate by the environment. In this final project,
research on corrosion control with the addition of corrosion protection on the external side with variations of
protection used is painting, wrapping, HSS (Heat Shrink Sleeve) using NaCl corrosion media with a salinity of
40,000 ppm, this research uses the immersion test method with three The techniques are immersed, half
immersed, and aeration. The results of the tests that have been carried out show the lowest corrosion rate using
HSS corrosion protection with immersed technique which is 0.0115343 mm/year, half immersed technique is
0.0117157, and aeration technique is 0.0112824 mm/year. Of the three testing techniques for each variation of
corrosion protection, the largest average corrosion rate occurs in the half immersed technique. While the
calculation of lifetime obtained corrosion protection with the highest lifetime value is HSS of 308.4 years.
Keyword: External corrosion,corrosion rate, corrosion protection, lifetime.
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𝑊
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T
Ppm
Tr
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ρ

Corrosion Rate(mm/y)
Constant Factor
Density of Specimen (gr/cm3)
Weight loss
Area of Specimen (cm2)
Exposure time (hour)
Part Per Million
Remaining Life (year)
Thickness Actual (mm)
Thickness minimum (mm)
Masa Jenis Material

1.

PENDAHULUAN
Salah satu perusahaan General Contraktor &
Supplay. sebagai General Contraktor & Supplay
sedang mengerjakan proyek pipa Filling Station On
The Spot di di tempat perusahaan yang bergerak di
bidang pengelolaan pelabuhan di Surabaya. Pipa yang
dikerjakan mulai dari yang berada di atas tanah,
didalam ruang pompa hingga pipa yang berada di
didalam u ditch atau sleeper..
Untuk pipa di dalam sleeper menggunakan
material baja karbon A53 yang diproteksi
menggunakan painting 3 layer tanpa menggunakan
proteksi korosi dan perlindungan hard lainnya dan
ditambah kegiatan operasional yang berpotensi
menimbulkan hard damage kemungkinan terbentur,
tergores. Pada pipa baja karbon A53 adalah salah satu
jenis material yang banyak digunakan di Industri
dikarenakan pipa baja karbon memiliki keunggulan
dari segi ekonomis, namun pipa baja karbon A53
memiliki kekurangan yaitu mudah terkena korosi.

Gambar 1 Kondisi Axisting pipa

Untuk meminimalisir terjadinya korosi pada material,
maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan
melakukan
pengujian
pada
proteksi
painting,wrapping,dan HSS (Heat Shrink Sleeve)
menggunakan metode Immersion Test dengan tiga
teknik yaitu immersed, half immersed, aeration,
temperatur ambient dan juga dengan konsentrasi
40,000 ppm. Hasil dari pengujian tersebut digunakan
untuk menghitungan laju korosi dan lifetime.
Kemudian hasil tersebut dianalisa sehingga
ditemukan jenis proteksi korosi yang paling tepat.
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2. METODOLOGI
2.1. Metode Penelitian
Di dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode
untuk mempermudah dalam melakukan suatu
penelitian. Pada penelitian ini diawali dengan
melakukan persiapan material sebelum dilakukan
pengujian. Awal mula material pipa API 5D grade G105 yang akan digunakan untuk pengujian dipilih,
tujuannya agar jika material tersebut merupakan
spesimen bekas atau kondisi telah digunakan sesuai
dengan kriteria untuk dilakukan pengujian
poteniostat. Berikut ini diagram alir dari penelitian
tugas akhir ini dapat dilihat pada Gambar 2.
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permukaan sudah rata maka dilakukan sandblasting,
lalu akan masuk pada tahap pelapisan material
dengan menggunakan ketiga coating. Setelah proses
semua selesai, maka dilakukan pengujian Immersion
Test dengan tiga teknik yaiu immersed, half
immersed, aeration, NaCl 40 gram, dan dilarutkan
kedalam 1000 ml H₂O.
2.3. Pengujian Immersion Test
Pada penelitian dilakukan pengujian dengan
menggunakan metode immersion test yang mengacu
pada (ASTM G31-72) Standart Practice for
Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals).
Pada tahap pengujian immersion test ini bertujuan
untuk memperoleh nilai corrosion rate. Untuk
persiapan pengujian memerlukan bahan tambahan
yaitu silicon. Penggunaan silicon bertujuan untuk
menutup daerah yang tidak perlu dilakukan
pengujian. dan area yang akan diuji harus benar-benar
dalam kondisi bersih. Persyaratan untuk dilakukan
cleaning agar pada saat penggujian immersion test
nilai corrosion rate tidak mengalami kesalahan.
2.4. Laju Korosi (Corrosion Rate)
Penghitungan laju korosi umumnya terdapat 2
metode yang sering digunakan, yaitu metode
weightloss yang mengacu pada pengujian immersion
dan metode arus yang mengacu pada pengujian
potensiostat. Laju korosi adalah tolak ukur untuk
mengetahui perkembangan korosi dari suatu material.
Berikut adalah formula untuk menghitung laju korosi
yang ditunjukkan pada persamaan berdasarkan
ASTM G31 pada pengujian immersion aeration test:
𝐶𝑟 =

𝐾𝑥𝑊
𝐴𝑥𝑇𝑥𝐷

………….…………….(1)

Gambar 2. Diagram Alir

2.2. Persiapan Pengujian dan Pemotongan
Pada awalnya spesimen yang berbentuk pipa A 53 Gr
B dengan ukuran outside diameter 6 inch dipotong
memanjang dengan ukuran 200 mm sebanyak 2
spesimen. Kemudian spesimen tersebut dipotong
dengan ukuran ukuran yang lebih kecil yaitu 50 mm
x 25 mm. Berikut Gambar 3 dibawah ini merupakan
contoh bentuk spesimen yang nanti akan diuji.

Keterangan:
Cr
: Corrosion Rate (mm/y)
K
: Konstanta (8.76 x 104 )
W
: Weight Loss (gram)
A
: Luas Area (𝑐𝑚2 )
T
: Waktu pengujian (hours)
D
: Density of metal (g/cm3 )
2.5. Lifetime
Setelah dilakukan perhitungan laju korosi maka akan
mendapat hasil yang menjadi dasar untuk mencari
perhitungan life time,Tahap ini dilakukan untuk
menentukan ataupun menghitung nilai Lifetime dari
setiap spsimen uji karena memiliki nilai laju korosi
yang berbeda. Perhitungan Remaining Life
menggunakan referensi dari Standart (API 570, 2016)
sebagai berikut:
𝑡𝑟 =

Gambar 3. Contoh spesimen uji

Spesimen selanjutnya dilakukan perataan dengan
gerinda atau kertas gosok agar permukaanya rata. Jika

𝑡𝑎𝑐𝑐−𝑡𝑚
𝐶𝑟

………….…………….…. (2)

Keterangan:

tr

: sisa umur (tahun)
tm
: Thickness minimum (mm)

Proceeding 5th Conference of Piping Engineering and its Application
Program Studi D4 Teknik Perpipaan – Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

tacc
Cr
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: ketebalan actual (mm)
: laju korosi (mm/y)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Perhitungan Laju Korosi Dan Lifetime
Setelah dilakukan uji immersion aeration test dengan
variasi proteksi yaitu painting, wrapping dan HSS
dengan salinitas 40,000 ppm untuk pengujian laju
korosinya. Dengan teknik yang digunakan yaitu
immersed, half immersed, dan aeration. Berikut
merupakan hasil perbandingan laju korosi dan
lifetime dari masing-masing proteksi korosi.
Perhitungan laju korosi dan lifetime pada
masing-masing kondisi dapat dilihat pada tabel.

Gambar 5. Grafik Laju Korosi Pada Teknik Half Immersed.

Tabel 1: Hasil perhitungan laju korosi

Gambar 6. Grafik Laju Korosi Pada Teknik Aeration.

Tabel 2: Hasil perhitungan lifetime

Gambar 4. Grafik Laju Korosi Pada Teknik Immersed

Dari ketiga grafik pada gambar 4, gambar 5 dan
gambar 6 menunjukkan adanya pengaruh proteksi
korosi terhadap laju korosi. Pada proteksi korosi HSS
memiliki laju korosi paling rendah dan pada proteksi
painting memiliki nilai laju korosi paling tinggi
dengan hasil rata-rata di setiap teknik pengujian. Pada
gambar 4 grafik perbandingan pengaruh proteksi
korosi terhadap laju korosi dengan teknik immersed
memiliki nilai laju korosi terendah terjadi pada
proteksi HSS yaitu 0,011534394 mm/y dan nilai laju
korosi tertinggi pada proteksi painting yaitu
0,161374331 mm/y. Pada gambar 5 grafik
perbandingan pengaruh proteksi korosi terhadap laju
korosi dengan teknik half immersed memiliki nilai
laju korosi terendah terjadi pada proteksi HSS yaitu
0,011715774 mm/y dan nilai laju korosi tertinggi
pada painting yaitu 0,326229267 mm/y. Sedangkan
pada gambar 6 grafik perbandingan pengaruh
proteksi korosi terhadap laju korosi dengan teknik
aeration memiliki nilai laju korosi terendah terjadi
pada proteksi HSS yaitu 0,011282471 mm/y dan nilai
laju korosi tertinggi yaitu pada painting yaitu
0,094786074 mm/y. Dengan demikian proteksi
korosi paling baik yang digunakan untuk
menghambat laju korosi pada material A53 Grade B
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setiap proteksi korosi bahwa teknik pengujian aerasi
memiliki nilai laju korosi ter rendah dan teknik half
immersed memiliki nilai laju korosi tertinggi.

Gambar 7. Grafik Laju Korosi Pada Painting

Gambar 10. Grafik Lifetime pada teknik pengujian immersed

Gambar 8. Grafik Laju Korosi Pada Wrapping

Gambar 11. Grafik Lifetime pada teknik pengujian half immersed

Gambar 9. Grafik Laju Korosi Pada Heat Shrink Sleeve

Dari ketiga grafik di atas menunjukkan adanya
pengaruh teknik pengujian terhadap laju korosi. Pada
teknik pengujian half immersed memiliki laju korosi
paling tinggi dan pada teknik aerasi memiliki nilai
laju korosi paling rendah. Pada gambar 7 grafik laju
korosi pada painting memiliki nilai laju korosi
terendah terjadi pada aerasi dengan konsentrasi
40,000 ppm 0,094786 mm/y dan nilai laju korosi
tertinggi yaitu pada half immersed dengan
konsentrasi 40,000 ppm yaitu 0,326229267 mm/y.
Pada gambar 8 grafik laju korosi pada wrapping
memiliki nilai laju korosi terendah terjadi pada aerasi
dengan konsentrasi 40,000 ppm yaitu 0,030600507
mm/y dan nilai laju korosi tertinggi yaitu pada half
immersed dengan konsentrasi 40,000 ppm yaitu
0,03649627 mm/y. Sedangkan Pada gambar 9 grafik
laju korosi pada HSS memiliki nilai laju korosi
terendah terjadi pada aerasi dengan konsentrasi
40,000 ppm yaitu 0,011282471 mm/y dan nilai laju
korosi tertinggi yaitu pada half immersed dengan
konsentrasi 40,000 ppm yaitu 0,011715774 mm/y..
Dengan demikian, didapat hasil dari rata-rata pada

Gambar 12. Grafik Lifetime pada teknik pengujian aerasi

Dari ketiga grafik pada gambar 10, gambar 11
dan gambar 12 menunjukkan adanya pengaruh
proteksi korosi terhadap lifetime. Pada proteksi korosi
painting memiliki lifetime paling rendah dan pada
proteksi HSS memiliki nilai lifetime paling tinggi
dengan hasil rata-rata di setiap teknik pengujian. Pada
gambar 10 grafik perbandingan pengaruh proteksi
korosi terhadap lifetime dengan teknik immersed
memiliki nilai lifetime terendah terjadi pada proteksi
painting yaitu 21,6 ≈ 27 year dan nilai lifetime
tertinggi pada proteksi HSS yaitu 302,5 year. Pada
gambar 11 grafik perbandingan pengaruh proteksi
korosi terhadap lifetime dengan teknik half immersed
memiliki nilai lifetime terendah terjadi pada proteksi
painting yaitu 10,6 ≈ 11 year dan nilai lifetime
tertinggi pada proteksi HSS yaitu 297 year.
Sedangkan pada gambar 12 grafik perbandingan
pengaruh proteksi korosi terhadap lifetime dengan
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teknik aerasi memiliki nilai lifetime terendah terjadi
pada proteksi painting yaitu 36,8 ≈ 37 year dan nilai
lifetime tertinggi pada proteksi HSS yaitu 308,4 ≈ 308
year. Dengan demikian proteksi korosi paling baik
yang digunakan dengan hasil rata-rata lifetime
tertinggi pada setiap teknik pengujian adalah HSS
(Heat Shrink Sleeve).
4.
a.

b.

c.

KESIMPULAN
Dari
pengujian
menggunakan
metode
immersion test dengan tiga teknik yaitu
immersed, half immersed, dan aerasi diketahui
bahwa proteksi korosi HSS (Heat Shrink
Sleeve) memilik nilai korosi rata-rata paling
kecil pada pengujian immersion test
menggunakan tiga teknik dan proteksi korosi
yang memiliki laju korosi paling besar adalah
painting,dengan rata-rata laju korosi paling
besar diantara ketiga proteksi korosi dan pada
tiga teknik pengujian. Dapat diketahui,
corrosion rate tertinggi terjadi pada spesimen
painting dengan nilai salinitas 40.000 ppm yaitu
0.327513094 mm/y pada teknik pengujian half
immersed. Sedangkan corrosion rate terendah
terjadi pada spesimen HSS (Heat Shrink Sleeve)
dengan nilai salinitas 40.000 ppm yaitu
0.011282471 mm/y pada teknik pengujian
aerasi.
Dari
pengujian
menggunakan
metode
immersion test dengan tiga teknik yaitu
immersed, half immersed, dan aerasi diketahui
bahwa nilai laju korosi terendah adalah teknik
pengujian aerasi dan nilai laju korosi dengan
rata-rata terbesar adalah pada pengujian dengan
teknik half immersed. Dapat diketahui,
corrosion rate terendah terjadi pada teknik
pengujian aerasi dengan nilai salinitas 40.000
ppm yaitu 0.09531439mm/y, 0.030600507
mm/y, dan 0.011282471 mm/y. Sedangkan
corrosion rate tertinggi terjadi pada teknik
pengujian half immersed dengan nilai salinitas
40.000 ppm yaitu 0.327513094 mm/y,
0.03649627 mm/y, dan 0.011715774 mm/y.
Berdasarkan laju korosi pada masing-masing
spesimen, dapat di lakukan perhitungan
lifetime dimana nilai tertinggi terdapat pada
spesimen HSS (Heat Shrink Sleeve) lifetime
tertinggi terjadi pada teknik pengujian aearasi
dengan salinitas 40.000 ppm yaitu
308.4430623 years Sedangkan lifetime
terendah terjadi pada spesimen painting terjadi
pada teknik pengujian half immersed dengan
salinitas 40.000 ppm yaitu 10.697 years.

5. SARAN
Saran yang diberikan penulis kepada peneliti yang
akan melakukan penelitan selanjutnya antara lain:
1.
Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan
variabel yang berbeda yang belum diteliti pada
pengujian ini.

2.
3.
4.
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Menggunakan metode lain yang lebih cepat dan
ekonomis.
Penggunaan software sebagai pembanding
dengan perhitungan manual.
Menambahkan perhitungan ekonomis
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