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ABSTRAK
The longer the age of the establishment of age so industries then the age of the facilities made
of metal are not spared from the word corrosion. This has resulted in a great loss one of them
is in terms of the cost of corrosion very expensive, corrosion very dissipates natural
resources, corrosion uncomfortable for mankind and sometimes even leads to death. There
are several ways and techniques to protect metal of corrosion, one example is the painting.
Paint is as a protector of the metal of various kinds of the nature of corrosion , in addition is
the final phase of the painting as a job. To get the results of painting activities in a good
rescue circuit, it is necessary to choose the type of paint based on how it is used and the
chemicals that bind it. However, medium quality paint superimposed on well-prepared
surfaces will be better than the best-quality coated paint on the surface with poorly
preparation. There are several ways or techniques to clean a metal surface, such as by using
sandpaper, wire bonding, or by spraying solid particles in the form of steel grit, steel shot
and silica sand as abrasive substance or also called sandblasting. From some of these ways
most companies choose how to clean the metal surface by sandblasting process because it
feels very suitable to work in large quantities, complicated, fast and standard. The research
using sandblasting process was done to obtain the appropriate metal roughness value and to
know the spray distance parameter and sandblasting spraying time whether it affect the
corrosion rate. The parameters used are 25 cm, 35 cm, and 50 cm with sandblasting time
duration of 8 seconds, 14 seconds and 18 seconds on AISI 430 steel material which has
dimensions of 65 mm x 65 mm x 1 mm. The results showed that the distance and spraying
time have an influence on the corrosion rate. The lowest corrosion rate occurs at an spraying
distance of 35 cm and 50 cm and spraying time of 18 seconds with a corrosion rate of
0.000024264 mm/yr. While the highest corrosion rate occurred at a distance of 25 cm and
spraying time 8 seconds with a corrosion rate of 0.000061179 mm/yr.
Keywords: Dry sandblasting, Painting, Corrosion rate.
PENDAHULUAN
Semakin lama umur berdirinya industriindustri maka umur fasilitas yang terbuat
dari logam tidak terhindar dari kata korosi.
Hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat

besar salah satunya dari segi biaya korosi
sangat mahal, korosi sangat memboroskan
sumberdaya alam, korosi tidak nyaman bagi
manusia dan kadang-kadang bahkan
mendatangkan maut (Trethewey, 1988). Ada
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beberapa cara dan teknik untuk melindungi
logam dari korosi, salah satunya adalah
dengan pengecatan. Cat adalah sebagai
pelindung logam dari berbagai macam sifat
korosi, selain itu pengecatan adalah sebagai
pekerjaan tahap akhir. Untuk mendapatkan
hasil pengecatan yang baik, perlu dipilih
jenis cat berdasarkan penggunaan dan bahan
kimia pengikatnya. Walaupun begitu cat
mutu sedang yang dilapiskan dengan cara
tepat ke permukaan yang telah dipersiapkan
dengan baik akan lebih baik dibandingkan
dengan cat mutu terbaik yang dilapiskan ke
permukaan
dengan persiapan buruk
(Trethewey, 1988).
Suatu permukaan logam dikatakan baik
adalah yang bersih dari segala jenis
kontaminasi seperti karat, debu, oli dan lain
sebagainya serta memiliki karakter profil
kekasaran permukaan yang merata. Ada
beberapa
cara
atau
teknik
untuk
membersihkan suatu permukaan logam,
diantaranya dengan menggunakan kertas
amplas, penyikatan dengan kawat, atau
dengan penyemprotan partikel padat yang
berupa steel grit, steel shot dan pasir silika
sebagai zat abrasive atau disebut juga
sandblasting. Dari beberapa cara tersebut
kebanyakan perusahaan memilih cara
pembersihan permukaan logam dengan
proses sandblasting karena dirasa sangat
sesuai untuk pekerjaan dalam jumlah skala
besar, rumit, cepat dan sesuai standart.
Penelitian
menggunakan
proses
sandblasting
ini
dilakukan
untuk
mendapatkan nilai kekasaran permukaan
logam yang sesuai dan untuk mengetahui
parameter jarak penyemprotan dan waktu
durasi penyemprotan sandblasting apakah
berpengaruh terhadap laju korosi. Parameter
yang digunakan adalah jarak 25 cm, 35 cm,
dan 50cm dengan waktu durasi sandblasting
8 detik, 14 detik, dan 18 detik pada material
baja AISI 430 yang memiliki dimensi 65 mm
x 65 mm x 1 mm.

Baja AISI 430
Adalah baja jenis stainless steel yang
tergolong dalam baja karbon rendah yang
mengandung karbon kurang dari 0,25wt%.
AISI ( American Iron and Steel Institute)
adalah standarisasi amerika untuk besi dan
baja. Dengan kepadatan (Density) 7,80 g/cm3
atau 0,282 Ibm/in3. (William, D. Callister, Jr,
2013)
Tabel 1. Komposisi kimia AISI 430
AISI 430
C
Mn
Si
P
S
0.12 1.00
1.25
0.04
0.03

Cr
16

Sandblasting
Sandblasting adalah suatu proses pekerjaan
untuk membersihkan permukaan material
kontaminasi seperti karat, cat, oli dan lain
sebagainya. Dari metode ini didapat nilai
karakter kekasaran profil material baru yang
merata, metode ini sering diaplikasikan pada
permukaan yang berbahan dasar logam.
Proses ini umumnya dilakukan sebelum
melakukan proses pelapisan permukaan
material dengan tujuan untuk meningkatkan
daya rekat lapisan cat pada permukaan
material. Metode pembersihan permukaan
dengan sandblasing dilakukan dengan
menyemprotkan abrasive material (steel grit)
dengan menggunakan tekanan kompresor
sebagai pendorong zat abrasive steel grit.
Selain itu juga tujuan dari pembentukan
profil kekasaran ini adalah untuk perekat
lapisan cat agar dapat tercapai tingkat
perekatan yang baik antara permukaan metal
dengan bahan pelindung (cat).
Tingkat kekasaran permukaan hasil sand
blasting diakibatkan oleh tembakan partikelpartikel abrasive yang keras dan tajam ke
permukaan material dengan kecepatan yang
relatif tinggi, material pada permukaan
mengalami deformasi plastis dan mengalami
perubahan kasaran permukaan yang terjadi
sangat bergantung pada ukuran, berat jenis,
kekasaran partikel abrasive. Semburan
partikel abrasive sandblasting yang tidak
terkena permukaan dapat menyembur sejauh
2
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20 meter dengan kondisi spray gun
mengarah ke arah horizontal. Maka dari itu
penggunaan alat atau metode pembersihan
dengan cara sandblasting harus dioperasikan
dengan sangat hati-hati.

Blas Pot
Blas pot adalah alat yang digunakan sebagai
wadah penampung steel grit pada proses
sandblasting seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Blast pot.

Gambar 1. Proses sand blasting.
Komponen Sandblasting
Sandblasting merupakan rangkaian dari
berbagai alat yang digunakan untuk
membersihkan permukaan benda dalam hal
ini adalah plat Baja AISI 430. Berikut adalah
komponen pekerjaan proses sand blasting :
Kompresor
Kompresor adalah alat utama yang
digunakan untuk memberikan tekanan udara
pada proses sandblasting. Tekanan udara
yang dihasilkan kompresor adalah 5 bar.
Kompresor untuk keperluan sandblasting ada
2 macam yaitu kompresor listrik dan
kompresor diesel, sedangkan di PT. Safinah
Laras Persada menggunakan kompresor
diesel seperti gambar 2.

Selang
Selang digunakan untuk jalan masuk steel
grit dan udara bertekanan dan juga sebagai
tempat bertemunya steel grit dan udara
menjadi steel grit bertekanan sebelum ke
nozzle seperti pada gambar 4.

Gambar 4. Selang.
Nozzle
Nozzle adalah perangkat terakhir untuk
menyemprotkan steel grit bertekanan dalam
pengerjaan sandblasting seperti pada gambar
5. Diameter lubangnya adalah 0.25 inchi
setara dengan 0.635cm.

Gambar 2. Kompresor.
Gambar 5. Nozzle.
3
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Prinsip Kerja Sandblasting

Gambar 6. Prinsip kerja sandblasting
Berdasarkan pada gambar 6 di atas, prinsip
kerja dari penyemprotan ini adalah
pembangkitan udara bertekanan (kompresor)
kemudian udara
bertekanan tersebut
dilewatkan melalui pipa/selang. Selang
tersebut menuju tabung pasir abrasive (steel
grit) setelah itu selang dilewatkan langsung
menuju nozzle. Akhirnya dari ujung nozzle
dihasilkan udara bertekanan dan pasir
abrasive (steel grit) yang akan mengkikis
kotoran yang melekat dan memberikan
permukaan baru pada benda kerja.

Karat
Oleh sebagian besar orang, korosi diartikan
sebagai karat, yakni sesuatu yang hampir
dianggap
musuh
umum
masyarakat.
“Karat”(rust), tentu saja adalah sebutan yang
belakangan ini hanya di khususkan bagi
korosi pada besi, sedangkan korosi adalah
gejala destruktif yang mempengaruhi hampir
semua logam. Walaupun besi bukan logam
pertama yang dimanfaatkan oleh manusia,
tidak perlu diingkari bahwa logam itu paling
banyak digunakan dan karena itu paling awal
menimbulkan masalah korosi serius. Karena
itu tidak mengherankan bila istilah korosi
dan karat hampir dianggap sinonim. Korosi
merupakan penurunan mutu logam akibat
reaksi elektrokimia dengan lingkungannya.
Korosi dapat dianggap sebagai proses balik
dari pemurnian logam atau ekstraksi. Laju
korosi diakibatkan oleh adanya pengurangan
berat atau tebal logam yang disebabkan oleh
adanya korosi, laju korosi terjadi cepat
ataupun lambat hal ini tergantung dari

lingkungan yang ada disekelilingnya.
Kehilangan berat pada logam merupakan
parameter korosi yang sering dipakai dalam
menganalisa suatu umur komponen atau
dalam suatu konstruksi logam.
Korosi membebani peradaban dalam 3
cara :
a. Dari segi biaya korosi itu sangat
mahal.
Kasus nyata: Dalam tahun 1980 di
Amerika Serikat, Institut Battele
menaksir bahwa setiap tahun
perekonomian Amerika rugi 70
milyar dolar akibat korosi.
b. Korosi
sangat
memboroskan
sumberdaya alam.
Kasus nyata: Telah dihitung bahwa di
Inggris, 1 ton baja diubah seluruhnya
menjadi karat setiap 9-0 detik.
Disamping tersia-sianya logam itu,
energi yang dibutuhkan untuk
memproduksi 1 ton baja dari bijih
besi
cukup
untuk
memasok
kebutuhan energi satu keluarga
selama 3 bulan.
c. Korosi sangat tidak nyaman bagi
manusia dan kadang-kadang bahkan
mendatangkan maut.
Kasus nyata: Dalam tahun 1985. Atap
sebuah kolam renang berusia 13 tahun di
Swiss telah rubuh, menewaskan 12 orang
dan melukai banyak yang lainnya.
Diperkirakan penyebabnya adalah korosi
pada baja nirkarat terbuka yang mendukung
200 ton atap beton bertulang. Korosi itu
mungkin ditimbulkan oleh serangan klorin
dalam atmosfer.(Kenneth R. Trethewey,
1988).
Laju Korosi
Laju korosi atau Corrosion Rate (CR)
menunjukkan besarnya penetrasi rata-rata
dari korosi terhadap logam dalam tiap satuan
waktu. Nilai laju korosi yang tinggi dapat
menunjukkan ketahanan korosi dari suatu
logam sangat rendah. Begitu pula, sebaliknya
bahwa tingkat ketahanan yang tinggi
terhadap
korosi
ditunjukkan
dengan
rendahnya nilai laju korosi. Untuk
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mendapatkan nilai laju korosi
digunakan rumus berikut ini :
CPR =

maka

KW
𝜌At

Dimana : CPR = Tingkat Penetrasi Korosi
(mpy atau mm/yr)
K
= Konstanta
W = Penurunan berat setelah
pemaparan (mg)
t
= Waktu pemaparan (h)
ρ
= Kepadatan (g/cm3)
A = Luas spesimen (cm2)
Tabel 2. Berikut adalah ringkasan satuan
untuk dua skema tingkat penetrasi korosi :
Satuan Nilai
Satuan
(CPR) (K)
W
ρ
A
t
mpy
534
Mg g/cm3
in2
h
mm/yr 87.6
Mg g/cm3 cm2 h
(William D. Callister, Jr, 2013).
Kegagalan Cat
Penyebab utama kegagalan suatu sistem cat
dalam kaitan dengan kondisi lingkungan
adalah :
a. Penyiapan permukaan yang buruk
atau kurang memadai
b. Pengerjaan pelapisan cat dilakukan
dalam kondisi udara yang tidak cocok
atau metode yang digunakan tidak
tepat.
Ada beberapa jenis cat yang boleh
dipakaikan langsung diatas permukaan karat
ringan
karena
komponennya
yang
mengandung asam fosfat atau asam tanat
dapat mengubah karat menjadi suatu lapisan
lembam yang lekat yakni biasanya
mengoksidasi Fe (II) menjadi Fe (III). Cat itu
dengan demikian melekat erat ke permukan
yang lembam. Meskipun demikian ,
kebanyakan cat terutama yang akan
dihadapkan dengan lingkungan agresif
memberikan unjuk kerja lebih baik bila
dipakaikan di atas permukaan yang telah
disiapkan. Untuk pekerjaan di udara terbuka
pembersihan permukaan dengan sikat kawat
kurang memuaskan karena bahan pengotor
serta produk korosi yang cenderung aktif
masih bisa tertinggal pada logam.

Permukaan
yang
memuaskan
persiapannya untuk pengecatan diperoleh
baik melalui perlakuan kimiawi, seperti
pengasaman
(pickling)
dengan
cara
pencelupan kedalam larutan asam, atau
dengan grit blasting untuk menghilangkan
lemak, debu, produk korosi, dan kerak.
Pencelupan ke dalam bak asam biasanya
dibatasi hanya untuk menghentikan serangan
korosi pada logam. Komponen-komponen
yang diberi perlakuan pengasaman, sesudah
selesai harus dicuci dan dikeringkan dengan
cermat guna menghilangkan semua bahan
kimia aktif dari celah-celah dan lubanglubang, serta untuk menjamin agar cat dapat
melekat erat pada logam. Grit blassting dapat
dikombinasikan dengan penyemprotan air
untuk membasuh semua debu, rontokan
produk korosi, dan pengotor-pengotor yang
dapat larut dalam air, sehingga adhesi cat
tidak berkurang. Profil permukaan yang
dihasilkan sesudah badai pasir buatan itu
penting sekali. Kalau terlalu kasar, puncakpuncak mikro yang ada akan mendapatkan
pelapisan yang tipis atau bahkan tidak
terlapisi. Akibatnya cat akan mengalami
penetrasi dini.

Gambar 7. Tebal cat dipengaruhi oleh
kekasaran permukaan. Butir-butir
pasir
yang
digunakan
untuk
mengampelas permukaan harus tepat
ukuranya
agar
menghasilkan
kekasaran yang
merata sehingga
lubang-lubang kecil (holiday) tidak
terjadi.
Agar mencapai umur yang memuaskan,
cat harus dipakaikan dalam kondisi udara
yang tepat. Jika kelembapan relatif terlalu
tinggi, selapis tipis air yang tidak kelihatan
akan mencegah perlekatan cat secara baik ke
permukaan logam dan akan mempengaruhi
keterpaduan lapisan cat kering yang
terbentuk. Penguapan pelarut bisa lambat
pada temperatur yang sangat rendah dan ada
5
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cat kemasan ganda yang tidak dapat
mengering bila temperatur kurang dari suatu
harga tertentu.
Temperatur yang berbeda pada bagianbagian tertentu sebuah komponen, terutama
bila cat bila harus dipanaskan atau
dipanggang dalam oven untuk mempercepat
atau menuntaskan proses pengeringan, dapat
menyebabkan pelarut yang menguap di satu
bagian, namun justru mengembun lagi
disebelahnya. Yakni bila permukaan disitu
lebih rendah dan dibawah titik embun
pelarut. Cat yang larut dari pelarut hasil
pengembunan tadi akan bergerak menuju
tempat yang lebih rendah dan meninggalkan
bekas berupa gurat-gurat bila sudah kering.
Tentu saja disitu lapisan pelindung menjadi
lebih tipis.
Banyak kegagalan pada sistem cat
kemasan ganda yang disebabkan oleh kurang
sempurnanya pencampuran kedua komponen
ketika cat hendak digunakan atau oleh
kurang tepatnya perbandingan antara
keduanya. Kegagalan juga pernah dialami
oleh cat kemasan ganda yang proses
pengeringannya untuk membentuk lapisan
akhir, bergantung pada polimerisasi silang.
Yakni ketika dipakaikan dibawah temperatur
minimum dengan maksud agar pengeringan
lebih cepat. Pada beberapa sistem berbahan
dasar epoksi, temperatur minimum ini bisa
mencapai 15°C. Cat sepeti ini juga
mempunyai batas waktu kadaluarsa sesudah
dicampur. Jadi tidak dapat dipakai lagi bila
batas waktu itu terlampaui.
Ketika butir-butir air terdifusi melalui
lapisan cat, larutan garam dari produk korosi
dapat larut atau senyawa-senyawa dari cat
sendiri dapat terbentuk pada bagian manapun
yang adhesi antara cat dengan permukaan
logamnya kurang, Dalam hal ini selaput cat
bertindak sebagai membran simipermeabel.
Ketika konsentrasi larutan garam dalam cat
itu meningkat, tekanan osmosis segera
memaksa air masuk lagi melalui selaput agar
larutan encer kembali. Ini menaikkan
tekanan air dalam cacat dan menimbulkan
pelepuhan serta memperluas penyisahan
antara lapisan cat dan logam. Selain merusak
penampilan cat, pH larutan dalam lepuhan

bisa tinggi sekali dan menyebabkan luk
bakar pada orang yang tidak sengaja
memecahkannya.

Gambar 8. Perkembangan lepuh-lepuh
pada lapisan cat yang kurang lengket akibat
tekanan osmotik.
Cat mutu sedang yang dilapiskan dengan
cara tepat ke permukaan yang telah
dipersiapkan dengan baik akan lebih baik
dibanding dengan cat mutu terbaik yang
dilapiskan ke permukaan dengan persiapan
buruk.(Kenneth R. Trethewey, 1988).
Alat Ukur
Untuk mengukur kekasaran permukaan
benda kerja setelah sandblasting digunakan
alat ukur sebagai berikut :
Elcometer 122 Testex® Replica Tape
Fungsinya adalah memindahkan bentuk dan
kedalaman profil permukaan yang diblasting
pada suatu lapisan film yang bernama mylar,
dengan ketebalan lapisan film mylar 50
micron. Caranya tempelkan kertas testex dan
gosok
bagian
lapisan
film
mylar
mengunakan benda tumpul setelah merata
lepas kertas testex dan ukur dengan cara di
jepit dengan alat ukur tersebut hanya bagian
lapisan film mylar setelah itu bacalah
penempatan jarum di alat tersebut. Jadi,
kedalaman profilnya adalah hasil pengukuran
yang terlihat pada micrometer dikurangi 50
6
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micron (tebal lapisan mylar). seperti pada
gambar 9.

PROSEDUR EKSPERIMEN

Gambar 9. Elcometer 122 testex@ replica
tape.
Untuk mengukur ketebalan lapisan cat benda
kerja setelah pengecatan digunakan alat ukur
sebagai berikut :
Coating Thickness Gauge PosiTector®
6000
Adalah alat ukur ketebalan cat yang praktis
dan didesain untuk pengukuran lapisan nondestruktif
yang
mampu
melakukan
pengukuran dengan cepat dan tepat dengan
pengukuran
ketebalan
yang
presisi.
PosiTector® 6000 dapat mengukur lapisan
cat hingga 63,5 mm atau 63500 micron.
Menggunakan prinsip magnetik (ferrous) dan
eddy current (non-ferrous) secara bersamaan
untuk menghitung dan menampilkan
ketebalan lapisan cat.
Gambar 11. Diagram alir prosedur
penelitian.

Gambar 10. Coating thickness gauge
positector@ 6000.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PENGUKURAN (µm)
HASIL PENGUKURAN (µm)

72,4
65,8 69,2

62,2
60,4
57,4 61,8
54,6 56,6

8 14 18 8 14 18 8 14 18
detik detik detik detik detik detik detik detik detik
25 25 25 35 35 35 50 50 50
cm cm cm cm cm cm cm cm cm

Gambar 12. Diagram hasil nilai pengukuran
kekasaran.
Berdasarkan pada gambar 12. didapatkan
nilai kekasaran hasil eksperimen. Untuk nilai
kekasaran paling tinggi berada di jarak 25
cm dan waktu 18 detik dengan nilai hasil
kekasaran 72,4 µm, sedangkan untuk nilai
kekasaran paling rendah berada di jarak 50
cm dan waktu 8 detik dengan nilai hasil
kekasaran 54,6 µm. Hal ini disebabkan
karena dengan jarak yang semakin dekat
energi penyemprotan yang dimiliki partikel
grit (steel grit) juga semakin kuat, sehingga
ketika
partikel
disemprotkan
terjadi
tumbukkan dengan permukaan benda kerja
dan terjadi deformasi yang semakin besar.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.
terlihat bahwa variabel A1(jarak 25 cm
dengan waktu 8 detik) memiliki nilai laju
korosi tertinggi dengan hasil 0,000061179
mm/yr, sedangkan untuk variabel yang
memiliki nilai laju korosi paling rendah
0,000024264 mm/yr adalah B3 dan C3 (
jarak 35 cm dengan waktu 18 detik) dan (
jarak 50 cm dengan waktu 18 detik)
Hal ini disebabkan oleh perbedaan
kekasaran permukaan, dan lapisan cat yang
beragam, untuk membuktikannya di buat
Indikator Hasil Perlakuan.

Tabel 4. Indikator Hasil Perlakuan

Hasil perhitungan laju korosi (mm/yr)
sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil perhitungan laju korosi

Berdasarkan tabel 4. terlihat bahwa
perlakuan yang memiliki nilai CPR paling
tinggi adalah perlakuan jarak 25 cm dengan
waktu 8 detik, ini disebabkan karena nilai
kekasaran lebih tinggi dari pada ketebalan
cat sehingga ujung kekasaran permukaan
sandblasting tidak tertutup sempurna,
sedangkan nilai CPR paling rendah adalah
perlakuan jarak 35 dengan waktu 18 detik
8
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dan jarak 50 cm dengan waktu 18 detik, ini
disebabkan nilai ketebalan cat lebih tinggi
dari kekasaran permukaan sandblasting. Hal
ini nilai laju korosi paling tinggi akan cepat
terkikis abis oleh korosi dari pada nilai laju
korosi paling rendah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah dilakukan analisa hasil pengujian,
maka dapat diambil suatu kesimpulan dari
penelitian Tugas Akhir yang dikerjakan dan
berikut kesimpulannya :
1. Jarak dan waktu penyemprotan pada
proses sandblasting berpengaruh
terhadap nilai kekasaran permukaan
ini disebabkan jika jaraknya nozzle
dengan benda kerja terlalu jauh maka
partikel abrasive (steel grit) yang
mengikis benda kerja tekanannya
(energi) rendah begitu juga dengan
sebaliknya jika jaraknya nozzle
terlalu dekat maka partikel abrasive
(steel grit) yang mengikis benda kerja
tekanannya (energi) besar. Sedangkan
jika durasi waktu penyemprotan
semakin
meningkat
maka
mengakibatkan
semakin
meningkatnya
nilai
kekasaran
permukaan benda kerja begitu juga
dengan sebaliknya jika durasi waktu
penyemprotan semakin menurun
maka
mengakibatkan
semakin
menurunya
nilai
kekasaran
permukaan benda kerja,
dari
penelitian ini didapat jarak yang
efektif untuk melakukan pekerjaan
sandblasting selanjutnya adalah 40 –
50 cm.
2. Kombinasi perlakuan jarak dan
waktu sandblasting menghasilkan
nilai CPR
paling tinggi adalah
perlakuan jarak 25 cm dengan waktu
8 detik yang memiliki nilai kekasaran
permukaan baik yaitu 65,8 µm dan
memiliki ketebalan cat terjelek yaitu
45,6 µm dengan nilai laju korosi
0,000061179 mm/yr. Sedangkan
untuk nilai CPR paling rendah adalah
perlakuan jarak 35 cm dengan waktu
18 detik dan jarak 50 cm dengan

waktu 18 detik yang memiliki
kualitas permukaan baik (kasar)
dengan nilai kekasaran 62,2 µm dan
60,4 µm dan
memiliki nilai
ketebalan cat terbaik yaitu 65 µm dan
61,2 µm dengan nilai laju korosi
0,000024264 mm/yr.
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