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Ucapan Terimakasih: 

Penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran 

Buku Praktis Korosi dan Logam Untuk Mahasiswa 

kepada : 

1. Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI 

2. Rekan-rekan sejawat peneliti di Kelompok 

Penelitian Material Energi P2MM LIPI. 

3. Para mahasiswa/i di bawah bimbingan penulis 

4. Keluarga tercinta antara lain istri dan dua anak 

tercinta (Salwaa Salsabila Utami dan Helmi 

Prasetyo Utomo). 
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KATA PENGANTAR 

Pemenuhan tentang buku keteknikan khususnya 

material & korosi belum optimal dilakukan oleh penerbit 

lainnya di Indonesia. Kendala utama yang dihadapi para 

mahasiswa yaitu kendala bahasa dan tebal buku sehingga 

adanya perasaan enggan untuk membaca buku-buku wajib 

(textbook) yang umumnya berbahasa asing.  

Untuk menjawab permasalahan ini maka adanya 

buku praktis tentang ringkasan singkat secara umum 

memaparkan masalah korosi yang cukup membantu pada 

mahasiswa yang sedang belajar di bidang ini atau sekedar 

ingin mengetahui disiplin ilmu khusus ini.  

Buku saku ini merupakan buku perdana yang 

masih jauh dari ideal sehingga saran dan kritik yang 

membangun kami sangat harapkan untuk kesempurnaan 

buku saku yang lebih baik dan saya dedikasikan 

sepenuhnya untuk mahasiswa yang sedang mendalami 

ilmu korosi logam  

Penulis menyatakan ucapan terima kasih atas 

bantuan rekan-rekan seprofesi atas data-data pendukung 

untuk penulisan.  

Penulis 

Gadang Priyotomo 

 

 



 

   5 

 

DAFTAR ISI 

Ucapan terima kasih              3 

Kata Pengantar             4 

Ilmu korosi umum     6 

Istilah korosi dan logam             22 

Tabel penting korosi            109 

Rumus umum korosi            138 

Konversi korosi            144

      

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   7 

 

Fenomena alam dan material khususnya 

logam mempunyai suatu keterikatan dalam suatu 

sistem dan proses. Namun dalam suatu sistem 

tersebut terdapat suatu hubungan tidak sinergis atau 

berlawanan. Hubungan tersebut diimplementasikan 

dalam suatu proses kerusakan yang dinamakan korosi. 

Sebagian orang dalam bidang keteknikan khususnya 

di bidang kimia material, material dan mesin telah 

mengetahui arti dari korosi, tapi korosi (corrosion) 

selalu diartikan sama dengan istilah karat (rust).  

Kenyataannya kedua istilah tersebut selalu 

berhubungan satu sama lain .korosi adalah kerusakan 

material khususnya logam secara umum akibat reaksi 

dengan lingkungan.sekitarnya, sedangkan arti karat 

dikhususnya pada logam ferrous (besi). Hasil dari 

proses kerusakan berupa berbagai produk korosi 

misalnya berbagai macam oksida logam, kerusakan 

permukaan logam secara morfologi, perubahaan sifat 

mekanis, perubahan sifat kimia. Banyak jenis-jenis 

korosi, namun secara umum dapat dibagi dalam 12 

jenis korosi. Secara umum lingkungan yang 

bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan material 

adalah atmosfir, tubuh manusia, hujan asam,air laut, 

larutan inorganik (asam dan basah) dan kelembapan. 
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1. JENIS-JENIS KOROSI SECARA UMUM : 

a) KOROSI SERAGAM (UNIFORM CORROSION) 

 

Sumber : NASA, corrosion division 

Jenis korosi yang dikarakterisasikan oleh 

reaksi kimia atau elektrokimia dengan penampakan 

produk korosi dan peronggaan skala besar dan merata. 

b) KOROSI DWI LOGAM (GALVANIK 

CORROSION) 

 

Sumber : NASA, corrosion division 



 

   9 

Jenis korosi yang terjadi antara dua buah 

logam dengan nilai potensial berbeda saat dua buah 

logam bersatu dalam suatu elektrolit yang korosif. 

 

c) KOROSI CELAH (CREVICE CORROSION) 

 

Sumber : NASA, corrosion division 

Jenis korosi lokal yang terjadi antara dua buah 

material baik logam-logam atau logam-non logam 

yang mempunyai celah antara keduanya yang 

mengakibatkan terjadinya perbedaan konsentrasi 

oksigen (differential oxygen). 
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d) KOROSI SUMURAN (PITTING CORROSION) 

 

Sumber : Arsip penelitian Gadang Priyotomo, Jakarta 

Korosi sumuran merupakan jenis korosi yang 

menyerang secara lokal selektif yang menghasilkan 

bentuk-bentuk permukaan lubang-lubang di logam. 

e) KOROSI EROSI 

 

Sumber :corrosion-doctors.org 

 


