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ABSTRAK

KARAKTERISTIK DAN KINETIKA KOROSI ZIRCALOY DAN PADUAN ALUMINUM.
Karakterisasi laju korosi bahan kelongsong dilakukan secara dinamis. Bahan yang dikarakterisasi
ialah zircaloy-2, zircaloy-4, AIMg2, dan AIMgSi. Zircaloy diuji dalam elektrolit ion borat, ion litium, ion
yodida, dan ion sesium, dengan variasi pH. Paduan aluminum diuji daiam elektrolit air pendingin
primer reaktor riset GAS dengan variabel suhu dan pH. Dari hasil pengamatan diperoleh data, bahwa
korosi iodium terhadap zircaloy tidak mengalami pasivasi sedangkan korosi sesium mengalami
pasivasi. Berdasarkan pengamatan dengan WDX-SEM terhadap endapan senyawa tersebut di
permukaan cupiikan diperoleh derajat endap yang sama. Jadi dengan demikian yodium mendifusi ke
dalam bahan tanpa mendapatkan hambatan dari endapan yang terjadi pada permukaan. Dengan
variasi pH yodium memberikan laju korosi yang berfluktuasi sedangkan sesium memberikan laju
korosi minimum pada pH 7,5. Dari pengamatan ditemukan juga bahwa pada konsentrasi 0,1 g/l
sesium lebih reaktif dari pada yodium tetapi pada konsentrasi lebih besar dari pada itu reaktivitas
menjadi kompetitif. Selanjutnya interaksi zircaloy dengan ion borat sampai dengan konsentrasi 300
ppm dan ion litium sampai dengan 10 ppm memberikan laju korosi pada tingkat memuaskan yaitu
lebih kecil 0,1 mpy. Jika ion borat dan litium dicampur maka laju korosi turun secara drastis sampai
orde seperseratus mpy, hal ini mungkin disebabkan oleh terbentuknya komplek boron-lifium yang
membentuk lapisan ganda di permukaan elektroda. Dari energi aktivasi Arhenius yang diperoleh
harga sebesar 37629,322 joule/mol °K untuk AIMg2 dan 41609,822 joule/moloK untuk AIMgSi
sehingga dengan demikian, AIMg2 lebih reaktif dari pada AIMgSi. Selain itu AIMg2 lebih reaktif dalam
suasana asam jika dibandingkan dengan AIMgSi dan sebaliknya AIMgSi lebih reaktif dalam suasana
basa. Dari variasi pH kedua bahan tersebut mengalami laju korosi minimum pada interval 4,5
sampai dengan 7,5. Pada kondisi interval pH tersebut ketahanan korosi AIMg2 dan AIMgSi dalam
tingkat memuaskan.

ABSTRACT

CORROSION CHARACTERISTICS AND KINETICS OF ZIRCALOYS AND ALUMINUM
ALLOYS. Corrosion rate characterization of cladding materials has been done by dynamic method.
The materials are zircaloy-2, zircaloy-4, AIMg2, and AIMgSi. The zircaloy alloys are characterized
in the electrolites of boric ion, iodide ion, lithium ion and cesium ion with a pH variation. The
aluminum alloys are characterized in the cooling water of RSG-GAS reactor in different temperatures
and pH values. The results, show that conosion product of iodine on zircaloy is not passivate,
meanwhile the corrosion product of cesium undergoes passivation. However, the deposited
subtance in the surface of the specimens as indicated using WDX-SEM shows the same deposition
rate. It is concluded therefore that iodine is difused into the materials without getting resistance from
the deposited subtaces on the surface. The effect of pH to corrosion rate of iodine on the zircaloy
fluctuates meanwhile the cesium has the minimum corrosion rate at pH 7.5. At the concentration of
0.1 gram/I, cesium ion is more reactive than iodine but at higher concentration the reactivity becomes
competitive. Furthermore, the interaction between zircaloy and boric ion at concentration of 300 ppm
and lithium ion at 10 ppm shows an outstanding con~osion rate, i.e. 0.1 mpy. If both substances are
mixed then the corrosion rate decreases drastically in the order of 10'2 mpy. The reason of such a
decrease may be due to the formation of complexes of boron-lithium on the electrode surface. The
Anfienius activation energies for such reaction have been found to be 37629.322 joule/mole "KforAI
Mg2 and 41609.822 joule/mole °K for AIMgSi, respectively. This underiies the argument that Al Mg2

is more reactive than Al Mg Si. Besides , Al Mg2 is more reactive under acid condition meanwhile Al
Mg Si more reactive under basic condition. Both alloys overcome the minimum corrotion rate at the
pH in between 4.5 to 7.5 and the level of the corrotion rate in the pH interval was outstanding.
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PENDAHULUAN

Konsep monitor korosi dikembangkan dari
dua bidang yang berbeda yaitu inspeksi di
lapangan dan pengukuran di laboratorium. Dari
monitor tersebut diharapkan dapat diperoleh
informasi keadaan operasi peralatan sehingga
kejadian shut down mendadak dapat
dihindarkan dan dapat diperoleh informasi
mengenai korelasi antara proses korosi dengan
variabel operasi.

Dengan demikian perlu dipilih teknik
pengukuran korosi yang sesuai. Pemilihan
teknik tersebut meliputi : pertama. waktu
pengukuran efektif. Kedua, informasi yang
diperoleh akurat. Ketiga, mampu dikondisikan
dengan variabel proses. Keempat, mampu
digunakan pada ragam kondisi lingkungan.
Kelima, Teknik pengukuran sederhana.
Keenam, sistem pengukuran mampu in situ,
dinamis dan on line.

Salah satu teknik yang bisa dikembangkan
untuk memenuhi kriteria tersebut adalah
elektronikimia. Teknik elektrokimia yang ada di
Batan adalah teknik potensiodinamik. Teknik ini
mampu memberikan informasi laju korosi secara
dinamis. Ketiga jenis bahan struktur yang telah
diuji coba dengan teknik ini antara lain : zircaloy,
paduan aluminium dan baja.

Teknik tersebut dapat digunakan untuk
memantau korosi di industri nuklir. Selama ini
teknik yang digunakan adalah metoda berat.
Jika dihubungkan dengan kriteria pemilihan
tersebut di atas maka metoda ini mempunyai
banyak kelemahan. Alasan teknik potensio-
dinamik (elektrokimia larutan) bisa digunakan di
industri nuklir antara lain: Pertama, industri
energi nuklir didasarkan pada konsep air
pendingin. Pada suhu 260°C dengan tekanan
1000 psi. Sedangkan pada suhu 540°C.
digunakan pendingin logam cair misal sodium.
Bahan yang digunakan pada reaktor tersebut
adalah baja tahan karat untuk keperluan pipa,
kran, pompa dan penukar panas. Zircaloy
digunakan untuk kelongsong dan baja karbon
digunakan untuk pendingin sekunder. Dalam
hal reaktor riset kelongsong yang digunakan
adalah paduan aluminium.

Masalah yang timbul dalam industri nuklir
akibat korosi antara lain : sensitasi pada baja
tahan karat yang mengandung paduan khrom
tinggi. Stress Corrosion Cracking pada baja
austenit. Transgranular cracking dari klorida,
rusting dan pitting pada baja karbon rendah.
Sodium Stress Cracking pada pendingin
sodium. Scale Growth pada penyimpanan
sementara interm storage untuk bahan bakar
bekas spent fuels.

Sehubungan dengan kriteria tersebut yaitu
yang berhubungan dengan penelitian dan
pengembangan penyelesaian masalah korosi
perlu karakterisasi korosi zircaloy, paduan
aluminium dan baja dengan potensiodinamik,
sedangkan tujuan dasar penelitian adalah untuk
mengetahui karakteristik serta mempelajari
mekanisme kinetika korosi bahan kelongsong
elemen bakar nuklir reaktor daya dan reaktor
riset secara dinamik menggunakan metoda
potensiodinamik.

TEORI

Teori yang mendukung metoda
potensiodinamik ialah teori Nernst. Pada teori
ini disebutkan ada korelasi antara tegangan
dengan konsentrasi elektrolit. Selanjutnya Tafel
mengekspresikan dalam bentuk arus
terpolarisasi yang disebabkan oleh over-
potensial seperti yang diformulasikan pada
persamaan 1.

p a + b log I (1)

Keterangan : r| adalah overpotensial, I adalah
arus terpolarisasi, a dan b adalah
konstanta.

Akhirnya dengan teori Faraday, arus tersebut
bisa dihubungkan dengan laju korosi dan
membentuk formulasi pada persamaan 2.

= (I • Meq . 31,6 103 )/(p . A . F . 25 106) mpy (2)

Keterangan :
LR = laju korosi dalam mili inci pertahun (mpy).
I = arus terpolarisasi dalam mikro amper.
p = berat jenis dalam gram per cc.
A = luas cuplikan yang kontak dengan

elektrolit dalam cm2.
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F = bilangan Faraday.

Pengaruh pH terhadap laju korosi bisa
didekati dengan teori Pourbaix. Teori ini
mengkorelasikan konsentrasi dan pH dari pada
elektrolit dengan tegangan elektroda. Dari teori
ini menghasilkan grafik yang populer disebut
diagram Pourbaix. Diagram ini dibentuk dari
tiga kriteria mekanisme reaksi sebagai berikut:
Pada garis horizontal hanya elektron bebas
yang terlibat reaksi; Pada garis vertikal hanya
proton yang terlibat reaksi; dan pada garis
miring proton dan elektron terlibat dalam reaksi.

Sedangkan pengaruh suhu didekati dengan
teori Arhenius. Teori ini menyebutkan bahwa
suatu laju reaksi diaktivasi secara eksponensial
oleh suhu. Bentuk formula logaritmis dari teori
tersebut, dituliskan pada persamaan 3 dan
energi aktivasi bisa dihitung dari slope kurva In k
versus 1/T

Ink = [(-EA)/(RT)] + konstanta (3)

Keterangan : k adalah laju korosi dalam mpy.
EA adalah energi aktivasi. R
adalah konstanta gas. T adalah
suhu dalam Kelvin

TATA KERJA

1. Preparasi Cuplikan

Cuplikan dipotong menjadi bentuk piringan
berukuran 1,5 cm dan tebal 0,5 cm, kemudian
dibersihkan dengan ultrasonik. Selanjutnya
cuplikan diampelas sampai grit terakhir 600.

2. Preparasi Larutan

Jenis larutan yang digunakan dalam
percobaan serta variasi konsentrasi larutan
tersebut ditabulasikan pada Tabel 1. Untuk
variasi pH larutan tersebut digunakan larutan
buffer.

3. Pengukuran Laju Korosi

Korosi diuji dengan Potensiostat
Galvanostat EG & G M 273 sebagai elektroda
kerja ialah SS 304, Rod karbon sebagai

elektroda pembanding dan elektroda kalomel
sebagai elektroda standar. Alat ini digunakan
untuk mengukur arus korosi yaitu pada saat
arus katoda sama dengan arus anoda. Pada
arus korosi tersebut perbedaan Over Voltage
sama dengan nol. Dari arus korosi tersebut jika
berat ekivalen, berat jenis dan luas permukaan
diketahui maka laju korosi bisa dihitung.

Tabel-1: Jenis dan konsentrasi larutan yang
digunakan dalam karakterisasi korosi
zircaloy-2 dan zircaloy-4 dalam
elektrolit air pendingin reaktor.

Larutan
H3BO3 (ppm)
LiOH (ppm)
LiOH (ppm) +
300 ppm H3BO3
KJ (gpl)
CsCl (gpl)

20
2
2

0,1
0,1

30
4
4

0,5
0,5

$
40

6
6

1
1

<<m
50

8
8

1,5
1,5

100 200 300 400
10
10

HASIL DAN BAHASAN

Zircaloy-2

Konsentrasi Terhadap Laju Korosi

Laju korosi zircaloy dari iodium meningkat
dengan bertambahnya konsentrasi. Untuk
interval konsentrasi dari 0,1% sampai 1,5%, laju
korosi berkisar antara 0,082 MPY sampai 3,644
MPY. Fakta laju korosi tersebut bisa dilihat
pada Gambar 1 dan Tabei-2. Dari data
tersebut dapat dibaca bahwa laju korosi zircaloy
dengan yodium naik secara liniear dan tidak
mengalami pasivasi.

Selanjutnya data laju korosi zircaloy dari
sesium ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel
2. Pada konsentrasi cesium antara 0,1%
sampai 1,5%, laju korosi mengalami pasivasi.
Fakta ini menunjukkan bahwa endapan sesium
di permukaan zircaloy bisa berfungsi bebagai
inhibitor.

pH Terhadap Laju Korosi

Untuk media Kl pengaruh pH terhadap laju
korosi sulit dipelajari, sebab pH larutan Kl, pada
saat pengukuran laju korosi, tidak stabii.
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Sedangkan pengaruh pH terhadap laju korosi
zircaloy dari sesium ditunjukkan pada Tabel-3
dan Gambar 2. Dari Tabel tersebut diperoleh
laju korosi minimum pada pH 7,5.

Analisis WDX (Wavelngth Dispersive X-Ray)

Dari analisis WDX-SEM (Scanning Electron
Microscope) menunjukkan adanya endapan
yodium dan sesium pada permukaan zircaloy.
Analisis tersebut dilakukan dengan LIF pada L
57.63 A0 untuk iodium dan dengan PET pada L
92.64 A0 untuk sesium. Kedua cuplikan tersebut
diambil dari produk korosi 1% Kl dan 1% CsCI.
Gambar 3.a. adalah hasil scanning cuplikan
yang dikorosi dengan yodium dan Gambar 3.b.
hasil scanning cuplikan tidak terkorosi yang
selanjutnya digunakan sebagai background.
Jika intensitas kedua Gambar tersebut
dibandingkan maka diperoleh rasio intensitas
endapan iodium terhadap background sebesar
2,25. Fakta ini secara kualitatif menunjukkan
bahwa iodium terendapkan di zircaloy.

Sedangkan endapan sesium ditunjukkan
pada Gambar 4.a. dan Gambar 4.b. yang
digunakan sebagai background sesium.
Spektrum pada Gambar tersebut hasil skaning
dengan PET pada L 92,64 A. Rasio intensitas
endapan sesium terhadap background sebesar
2,33. . Dengan demikian, sesium juga
terendapkan di zircaloy. Jika dibandingkan
antara rasio intensitas yodium terhadap
background dan intensitas sesium terhadap
background maka laju endap yodium sama
dengan laju endap sesium. Pada Tabel-2 juga
bisa dibandingkan antara laju korosi dari iodium
dengan laju korosi dari sesium. Pada iodium
mengalami pasivasi sedangkan pada sesium
tidak mengalami pasivasi. Data dari laju korosi
dan data dari WDX seolah-olah bertentangan
tetapi perlu diingat bahwa pegamatan WDX
hanya di permukaan. Jadi dengan demikian
iodium pasti terdifusi merata ke seluruh bahan
dan disamping itu iodium yang mengendap di
permukaan tidak menghambat difusi yodium
dari elektrolit masuk ke dalalm bahan.

Zircaloy-4

Asam borat dan litium kidroksida (LiOH) di
dalam larutan meningkatkan laju korosi zircaloy,

dalam percobaan ini digunakan zircaioyA pada
konsentrasi asam borat 20 ppm laju korosi
sebesar 0,07 mpy (milli inchies per year) dan
laju korosi naik menjadi 0,49 mpy pada
konsentrasi 300 ppm, Gambar 5. Sedangkan
litium hidroksida meningkatkan laju korosi yang
lebih besar jika dibandingkan dengan asam
borat pada konsentrasi litium hidroksida 2 ppm
laju korosi 0,31 mpy dan pada konsentrasi 10
ppm laju korosi sebasar 0,47 mpy, Gambar 6.
Jika kedua larutan tersebut dicampur maka laju
korosi relatif turun. Pada konsentrasi campuran
300 ppm H3BO3 + 2 ppm LiOH) laju korosi 0,26
mpy. Laju korosi ini turun menjadi 0,09 mpy
pada konsentrasi campuran 300 ppm H3BO3 + 8
ppm LiOH, Gambar 6. Penurunan laju korosi
pada larutan campuran, mungkin terjadinya
kompleks antara boron dengan litium. Sehingga
menghambat transfer elektron di dalam elektrolit
akibat dari lapisan ganda double layer kompleks
tersebut. Gambaran kurva laju korosi secara
regresi linear adalah sebagai berikut:

Laju korosi zircaloy-4 = -0,3 + 0,3 log [H3BO3 (ppm)]

Laju korosi zircaloy-4 = 0,43 - 0,08 [LiOH (ppm)] +
0,01 [LiOH(ppm)]2

Laju korosi zircaloyA = - 0,4 + 0,8 [ LiOH (ppm)] -
0,1[LiOH(ppm)]2

(4)

(5)

(6)

Tabel 2 . Laju korosi Zircaloy-2 dalam larutan Kl
dan CsCI.

&t$ :
0,1
0,5
1

1,5

mm.M&'. i
0,0816/0,0116
1,1676/0,1012
2,2320/0,0136
3,6444/0,0569

i»*$?C
1,9660/0,0218
2,3400/0,0123
2,2600/0,0563
1,2000/0.0172

mili inci pertahun ** Standar Deviasi
perliter

gram

Ta Laju korosi yang didapat berkisar antara 0,07
mpy sampai dengan 0,49 mpy, berarti lebih kecil
dari pada 1 mpy. Dengan demikian bahan
zircaloy-4 di dalam larutan (asam borat, litium
hidroksida dan, campuran litium hidroksida
dengan asam borat), mempunyai ketahanan
korosi pada tingkat memuaskan "outstanding".
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Tabel 3 Laju korosi Zirkaloi 2 dalam larutan
0,75 gpl CsCI pada pH 7,5.

pH
Laju
mpy

Korosi,
3
2,70

4
2,66

5
1 16

6
0,548

7,5
0,272

10
2686

AIMg2 dan AIMgSi

Paduan aluminum-magnesium (AIMg2) dan
aluminum-magnesium-silisida (AIMgSi), diguna-
kan sebagai kelongsong bahan bakar nuklir
reaktor riset. Kelongsong ini berkontak
langsung dengan air pendingin yang berkualitas
murni, tidak seperti halnya pendingin LWR yang
ditambahkan boron dan litium. Untuk mendekati
kondisi demikian, paduan aluminum dipelajari
laju korosinya dengan potensiostat tanpa
menambahkan senyawa apapun ke dalam
elektrolit dengan melibatkan variabel suhu dan
pH.

Interval suhu yang digunakan antara 40 °C
sampai dengan 80 °C. Pada interval suhu
tersebut laju korosi AIMg2 berkisar antara 0,48
mpy sampai dengan 2,35 mpy. Untuk AIMgSi
mengalami laju korosi antara 0,34 mpy sampai
dengan 2,42 mpy. Laju korosi tersebut
diperoleh dari elektrolit air pendingin reaktor
riset. Peningkatan laju korosi akibat suhu
tersebut bisa dimengerti dari aktivasi Arhenius.
Dari Gambar 7 untuk A1Mg2 dan untuk AIMgSi
adalah kurva regresi logaritmis laju korosi
terhadap kebalikan suhu Kelvin. Dari grafik
diperoleh persamaan regresi empiris sebagai
berikut:

AIMg2: In k= 13,68611 -4526,02 (1/T) (7)
EA = 37629,322 joule/mol/°K

AIMgSi: In k = 14,91063 - 5004,79 (1/T) (8)
EA = 41609,822 joule/°K

Keterangan : In k adalah logaritmis laju korosi, T
adalah derajat kelvin, dan EA

adalah energi aktivasi yang
diperoleh dari intersep In k versus
1/T.

Dari persamaan empiris tersebut diperoleh
informasi bahwa energi aktivasi AIMg2 lebih
kecil dari pada energi aktivasi AIMgSi.

Berdasarkan teori termodinamik maka AIMg2
lebih mudah bereaksi dengan H2O dari pada
AIMgSi atau dengan kata lain AIMg2 lebih
mudah mengalami korosi dari pada AIMgSi.

Pengaruh pH terhadap laju korosi kedua
bahan tersebut juga dipelajari, dan hasilnya
ditunjukkan pada Gambar 8 untuk AIMg2 dan
Gambar 12 untuk AIMgSi. Kedua bahan
tersebut mengalami laju korosi minimum pada
interval pH antara 4,5 sampai dengan 5,5.
Dalam rentang pH tersebut laju korosinya
sebesar 0,5 mpy. Pada pH lebih kecil tiga,
AIMg2 mengalami peningkatan laju korosi relatif
lebih cepat jika dibandingkan dengan AIMgSi.
Pada pH lebih besar delapan, AIMgSi
mengalami kenaikan laju korosi sedikit lebih
cepat jika dibandingkan dengan AIMg2. Dari
fakta tersebut terlihat bahwa AIMg2 lebih mudah
mengalami laju korosi pada kondisi asam
sedangkan AIMgSi lebih mudah mengalami laju
korosi pada kondisi basa. Hal ini bisa
dimengerti dari sifat unsur Mg dan unsur Si.
Dalam Tabel periodik golongan III maka Mg
mempunyai nomor atom lebih kecil jika
dibandingkan dengan unsur Si. Ini berarti Mg
cenderung bersifat basa dan Si cenderung
bersifat asam.

SIMPULAN

1. Dalam reaksinya dengan dengan zircaloy, \2
tidak mengalami pasivasi sedang Cs
mengalami pasivasi.

2. AIMg2 lebih reaktif terhadap H2O dari pada
AIMgSi dan AIMg2 cenderung bersifat basa
sedang AIMgSi cenderung bersifat asam.

3. Zircaloy, AIMg2, dan AIMgSi mengalami laju
korosi pada tingkat outstanding yaitu lebih
kecil 0.1 mpy pada suatu kondisi tertentu.
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Gambar 1. Relasi laju korosi zircaloy-2 versus konsentrasi Kl dan CsCI
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Gambar 2.Grafik laju korosi zircaloy-2 dalam elektrolit CsCI versus pH

(a) Cuplikan terkorosi oleh Kl (b) Cuplikan tak terkorosi

Gambar 3.Hasil scanning WDX produk korosi zircaloy-2 dalam larutan Kl

(a) Cuplikan terkorosi oleh CsC! (b) Cuplikan tak terkorosi

Gambar ^Hasil scanning WDX produk korosi zircaloy-2 dalam larutan CsCI
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Gambar 5 Perubahan laju korosi zircaloy-A terhadap konsentrasi H3BO3

y(LIOH+300ppmH3BO3) = 0.0517x
1.0333X-0.39

Q.

E

2

0.5 -
0.45 .

0.4 .
0.35 .

0.3 -
0.25 .

0.2 .
0.15 .

0.1 .
0.05 .

y(LIOH) = -0.0033X J+0.0514x 3 - 0.1652X + 0.432
R2= 0.9362 _

x /
\ /x /

• • 1 •

LiOH
LiOH + 300ppm H3BO3

•Poly.(LiOH + 300ppm H3BO3)
•Poly. (LiOH)

2 4 6 8 10

LiOH, ppm

Gambar 6 Perubahan laju korosi zircaloy-A terhadap konsentrasi LiOH
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Gambar 7 Pengaruh suhu terhadap laju korosi AIMg2 dan AIMgSi
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Gambar 8 Perubahan laju korosi AIMg2 dan AIMgSi terhadap pH
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TANYA JAWAB

1. Gunanjar

• Pada kurva Gambar 5, jika dilihat dari data
yang ada dapat pula ditafsirkan bahwa :
pada konsentrasi H3BO3 40-100 ppm laju
korosi relatif stabil, kemudian naik pada
konsentrasi H3BO3 antara 100-300 ppm,
dan kembali stabil lagi pada H3BO3 300-500
ppm. Apa dasar Saudara mengambil
/membuat kurva tersebut ?

• Saran : data perlu diperbanyak dengan jarak
yang lebih dekat.

Sugondo

• Kurva dibuat berdasarkan data
pengamatan. Perlu diketahui bahwa ion
borat di dalam larutan, spesiesnya sangat
sensitif terhadap pH maupun konsentrasi
(bisa dilihat pada diagram

2. Sudarmadi
• Dalam presentasi Saudara dijelaskan rumus

Arhenius k=Ae"E/RT, disini dihitung energi
aktivasi arhenius tetapi tidak dihitung

konstanta A? mohon penjelasan karena
disini k adalah konstanta laju korosi.

Sugondo
• k adalah rasio laju kanan dan kiri reaksi,

didapat laju netto adalah laju (korosi) secara
logaritmis, In A adalah titik potong (-E/R)
kemiringan (slope) dan (1/T) adalah
variabel.

3. Elma

• Apa yang dimaksud dengan derajat
endapan dipermukaan.

• Mengapa hasil dari WDX-SEM didapat
derajat endapan yang sama sedangkan
korosi dalam yodium tidak mengalami
pasivasi ?

Sugondo

• Derajat endapan dalam hal ini adalah
banyaknya unsur/senyawa yang terdapat
pada permukaan padat.

• Lauju korosi diperoleh dari reaksi
elektrokimia, dalam hal ini cair-padat,
sedangkan body WDX-SEM hanya mampu
mengidentifikasi dipermukaan.
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