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ABSTRAK

ANALISIS KERUSAKAN BAHAN STRUKTUR TANGKI REAKTOR TRIGA MARK II BANDUNG.
Telah dianalisis kerusakan bahan struktur tangki reaktor Triga Mark II Bandung. Analisis
dilakukan berdasarkan hasil inspeksi uji ultrasonik pada tahun 1996, serta laporan bulanan data
operasi reaktor secara acak dari tahun 1988 hingga 1995. Data inspeksi uji ultrasonik
menunjukkan bahwa ada penipisan dinding bagian luar bahan struktur reaktor sebelah selatan
dan barat di atas permukaan air. Data operasi reaktor menunjukkan banyaknya air aquadest yang
harus ditambahkan pada tangki reaktor dan tangki eksperimen bulk shieiding setiap bulannya.
Baik tangki reaktor dan tangki eksperimen dilingkupi penahan radiasi beton semen Portland tipe l,
dengan kandungan CaO antara 58 - 68 %. Hasil analisis adalah telah terjadi reaksi antara CaO
dengan rembesan air dari tangki eksperimen bulk shielding sehingga lingkungan dinding bagian
luar reaktor bersifat basa atau alkali. Berdasarkan diagram Pourbaix maka tangki reaktor yang
terbuat dari paduan aluminium 6061 T6 akan mudah terkorosi pada pH > 8,6. Lapisan pasif AI2O3
dari logam aluminium terkelupas aklbat reaksi dengan air berlangsung terus pada pH tinggi dan
menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen yang ringan tersebut akan mengembangkan campuran
semen beton yang daya desakannya akan membuka lapisan pasif logam alutninium tangki bagian
atas permukaan air. Tumpahan air saat mengisi tangki reaktor dapat mengakibatkan korosi tangki
di bagian atas permukaan air lebih parah daripada tangki bagian bawah permukaan air.

ABSTRACT

DAMAGE ANALYSIS OF TRIGA MARK II BANDUNG REACTOR TANK MATERIAL
STRUCTURE. Damage of Triga Mark II Bandung reactor tank material structure has been
analyzed. The analysis canied out was based on ultrasonic inspection result in 1996 and the
monthly reports of reactor operation by random data during 1988 up to 1995. Ultrasonic test data
had shown that thinning processes on south and west region of reactor out side wall at upper part
of water level had happened. Reactor operation data had shown the demineralized water should
be added monthly to the reactor and bulk shielding water tank. Both reactor and bulk shielding
tank are shielded by concrete of Portland type I cement consisting of CaO content about 58 - 68
%. The analysis result shows that the reaction between CaO and seepage water from bulk
shielding wall had taken place and consequently the reactor out sldewall surroundings became
alkatine. Basedon Pourbaix diagram, the aluminum reactor tank made ofaluminum alloy 6061 T6
would be corroded easily at pH equal and greater than 8.6. The passive layerAhO^ on aluminum
metal surface would be broken due to water reaction taken place continously at high pH and
produces hydrogen gas. The light hydrogen gas would expand the concrete cement and its
expanding power would open the passive layer of aluminum metal upper tank. The water
seapages from adding water into reactor tank could indicate the upper water level tank corrosion
is worse than the lower water level tank.

PENDAHULUAN

Reaktor Triga Mark II Bandung,
dibangun pada tanggal 1 Januari 1961 dan
kritis pada tanggal 19 Oktober 1964 dengan
daya 250 kW. Dana untuk membangun
reaktor tersebut sekitar 350.000 US$ dan
biaya pengoperasiannya sekitar 100.000 US$
setiap tahunnya'11. Reaktor tersebut mulai
bulan Desember 1971 ditingkatkan dayanya
dari 250 kW menjadi 1000 kW. Sejak tahun
1995 telah direncanakan akan ditingkatkan
dayanya menjadi 2000 kW.

Untuk mengetahui keandalan tangki
reaktor sebagai bahan struktur pengungkung
bahan bakar padat yang terdiri dari

moderator sirkonium-hidrida yang bercampur
dengan uranium yang diperkaya hingga 20%,
maka pada bulan Agustus hingga
Oktober1996 dilakukan inspeksi ketebalan
tangki reaktor yang lama melalui pengujian
secara ultrasonik. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa tangki lama telah
mengalami penipisan akibat korosi pada
dinding bagian luarnya. Berdasarkan
rekomendasi General Atomics untuk reaktor
baru yang dayanya akan ditingkatkan
menjadi 2000 kW, maka tangki reaktor yang
lama perlu diganti dengan tangki yang baru.

Dari hasil inspeksi secara uji
ultrasonik dan data operasi reaktor
berdasarkan laporan bulanan secara acak
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dari tahun 1988 hingga 1995, maka tujuan
dari makalah ini adalah untuk menganalisis
penyebab terjadinya kemsakan tangki reaktor
yang lama, sehingga dapat menjadi dasar
pencegahan kerusakan bahan struktur pada
tangki yang baru.

Pendekatan pemecahan masalah
dilakukan dengan mengidentifikasi penipisan
ketebalan dinding bagian luar tangki reaktor
yang lama, menganalisis laporan operasi

TEORI

Reaktor Triga Mark II Bandung,
diselubungi oleh struktur penahan radiasi
yang terbuat dari beton biasa. Di atas inti
reaktor terdapat kolom air setinggi 4,9 meter,
cukup untuk penahan radiasi ke atas. Ke
arah radial dari teras reaktor terdapat
penahan radiasi terbuat dari 2,49 meter
beton biasa dengan kepadatan

— tCZ UTARA

KETERANGAN : CT
CAD
GAB
GAT
CAM
CR
NM

CenHr Thimbll
Gimmi Alarm Dick Rtiktor
Gimnu Alarni Barit Kall
Gunnu Atarm Timur Hill
Cont. Alr Monitor
Control Rcom
Nautroh Monttor

Gambar 1. Denah reaktorTriga Mark II Bandung tampak atas [Sumber PPTN Bandung]

reaktor melalui laporan bulanan, serta
mempelajari mekanisme korosi khususnya
untuk paduan aluminium.

Hasil yang diharapkan dari makalah
ini adalah pengetahuan tentang mekanisme
terjadinya kerusakan bahan struktur tangki
lama dari reaktorTriga Mark II Bandung yang
berupa produk korosi.

2,3 gram / cm3, 38 cm air dan 30 cm reflektor
dari grafit seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 1[2]. Yang dimaksud dengan beton
biasa di sini adalah campuran pasir barit,
kerikil dan semen Portland tipe |pl. Semen
Portland tipe I tersebut mempunyai
prosentase bahan baku CaO sebanyak 58%
hingga 68%, SiO2 sebanyak 18% hingga
26%, AI2O3 sebanyak 3% hingga 8%, Fe2O3
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sebanyak 1% hingga 6%, MgO maksimum
5%, K2O maksimum 1%, Na2O maksimum
1%, SO3 maksimum 2,5% dan lain-lainnya
maksimum 1%(4J.

Aluminium adalah logam yang
sangat aktif, kalau berada di lingkungan yang
menghasilkan oksigen, logam tersebut
bereaksi untuk membentuk sebuah selaput
tipis oksida yang transparan di seluruh
permukaannya yang terbuka. Jika selaput itu
rusak dan tidak dapat dipulihkan lagi, korosi
logam ini akan berlangsung cepat sekali.
Paduan logam Aluminium 6061 T6 yang
digunakan pada tangki reaktor Triga Mark II
Bandung, termasuk paduan tempa yang
boleh diperlaku-panaskan, dengan
kandungan Cu 0,25%; Mg 1%; Si 0,6%,
Cr 0,25%.

Paduan 6061 T6 biasanya kuat
sebagai bahan struktur, tetapi ketahanan
terhadap korosi dikorbankan sebagian. Bila
temperatur air lebih dari 50 °C, laju
pembentukan oksida meningkat dan
cenderung mencegah dimulainya korosi
sumuran. Dalam temperatur rendah dan
dalam air yang menggenang, sebaiknya
paduan 6xxx dilindungi dengan lempengan
pelapis aluminium yang lebih murni seri 1xxx.
Lingkungan basa atau alkali cenderung
mudah menyerang aluminium, tetapi bila
larutan alkali tersebut sangat encer, laju
serangan dapat dikurangi sampai ke tingkat
yang dapat diterima dengan cara menambah
silikat151.

Setnen Portland tipe I yang
mempunyai kandungan CaO sekitar 58%
hingga 68%, akan bereaksi dengan air dan
membentuk lingkungan bersifat basa:

CaO + H2O -» Ca(OH)2 (1)

Pada pH yang tinggi, oksida akan
terlarut menjadi anion aluminat, AIO2' dengan
persamaan reaksinya sebagai berikut:

AI203 + H2O -

Dari reaksi (2), berarti lapisan pasif
AI203 sebagai penahan korosi logam
aluminium mulai terbuka, sehingga korosi
logam aluminium dapat berlangsung.

2AIO2-+ 2H+(larut) (2)

Jika keberadaan
menerus maka terjadi
aluminium berdasarkan
reduksi sebagai berikut:

Al

air ada terus
korosi logam

reaksi oksidasi

OH" + H2O -> AIO2" + 3H+ + 3e" (3)

Elektron yang terjadi dari reaksi (3) akan
bereaksi dengan air dan menghasilkan gas
hidrogen dengan reaksi sebagai berikut:

Dari diagram Pourbaix khusus untuk
aluminium ditunjukkan pada Gambar2161.
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Gambar2. Diagram Pourbaix yang
berhubungan dengan korosi
Aluminium [Sumber ROBERT]

Dari diagram tersebut, aluminium
mempunyai daerah kekebalan yang berarti
aluminium sama sekali tidak terkorosi,
daerah pasif dimana logam aluminium akan
terkorosi jika lapisan pasifnya mulai hilang,
dan daerah aluminiurti dapat terkorosi. Dari
Gambar 2, aluminium dapat terkorosi pada
suasana asam pada pH = 3,9 ke bawah dan
pada suasana basa pada pH = 8,6 ke atas.
Pada daerah antara pH = 3,9 dan pH = 8,6
aluminium pada daerah pasif.

Skala pH di bawah 0 dan di atas 14
hanya ekstrapolasi matematis saja untuk
mengetahui perpotongan garis 1 Molar
(ditunjukkan dengan angka 0 dari log 1) dari
Al+++ dan AIO2" dengan absis pH. Secara
nyata tidak ada pH di bawah 0 dan
di atas 14.

Garis {a} dan {b} adalah garis-garis
pembatas lingkungan aluminium, dimana di
bawah garis {a} tersebut aluminium pada
lingkungan hidrogen. Di atas garis {a} dan
di bawah garis {b} aluminium pada
lingkungan air dan di atas garis {b} aluminium
pada lingkungan oksigen.
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Dari reaksi (2) dan (3) terjadinya
aluminat AIO2" terlihat pada daerah logam
aluminium terkorosi, yaitu pada lingkungan
basa. Untuk itu makalah ini hanya membahas
terjadinya kerusakan bahan struktur
aluminium karena terjadinya korosi pada
lingkungan basa saja.

TATA KERJA

Tata kerja pada makalah ini
dilakukan dengan dua tahap, dengan tahap
pertama adalah pengumpulan data inspeksi
uji ultrasonik yang dilakukan dari tanggal 16
Agustus hingga 4 Oktober 1996 oleh Tim
NDT BTU - PPTKR dan PPTNm.
Pengukuran tersebut dilakukan dengan
metoda pemetaan jarak antara tiap titik
pengujian sejauh 10 cm secara mendatar
dan tegak untuk daerah bukan las-lasan.
Sedang untuk garis daerah las-lasan
dilakukan dengan jarak antara titik sepanjang
las-lasan adalah 10 cm, dan jarak antar titik-
titik yang tegak lurus panjang garis las-lasan
adalah 2,5 cm. Jika posisi dan
permukaannya sulit diuji secara ultrasonik,
maka titik-titik tersebut dipilih secara acak.

Tebal dinding reaktor yang belum
mengalami penipisan adalah 6,35 mm untuk
dinding tegak. Dasar tangki yang berbentuk
torispherical head mempunyai ketebalan
12,70 mm dan semua dinding tangki terbuat
dari paduan aluminium 6061T6. Menurut
General Atomic penipisan maksimum yang
diijinkan adalah %t, dimana t adalah
ketebalan dinding sebelum mengalami
penipisan.

Tahap kedua adalah pengumpulan
data pH air tangki reaktor serta kebutuhan
aquadest dari laporan bulanan data operasi
reaktor secara acak dari tahun 1988 hingga
1995.

BAHASAN

Hasil pengujian ultrasonik untuk
mengidentifikasi penipisan dinding reaktor
secara singkat adalah terjadi penipisan
dinding tangki maksimum sekitar 5,05 mm
atau tebal dinding tangki tinggal 1,3 mm.
Data tersebut diperoleh dari 3200 data yang
dikumpulkan khusus untuk dinding di atas
permukaan air yang mempunyai ketebalan
dinding mula-mula 6,35 mm dengan
pengujian secara kontak langsung. Luas
yang diuji secara ultrasonik adalah sedalam 4
meter dari bibir tangki atas dikalikan keliling

tangki reaktor = 251.327 cm . Sedang untuk
daerah di bawah permukaan air pengujian
dilakukan dengan metoda pencelupan probe
(immersion) dan dari 1600 data yang
dikumpulkan tidak diketemukan indikasi
adanya penipisan yang melebihi batas
penipisan maksimum yang diijinkan yaitu
3,17 mm dan teknik pengukuran belum
sempurna171. Luas permukaan sebaran
penipisan bahan struktur untuk dinding
bagian luar tangki diatas permukaan air,
sejauh 4 meter dari bibir tangki atas seperti
ditunjukkan pada Gambar 3.

Dari sebaran penipisan tangki
tersebut, terlihat bahwa bahan struktur tangki
yang dekat dengan fasilitas eksperimen atau
bulk shielding sebelah selatan dan barat
mengalami penipisan atau terdapat korosi
sangat bariyak. Dari log book pengoperasian
reaktor pernah dilaporkan pada saat pintu
thermalizing column dibuka ada air mengalir
sekitar 40 liter, dimana juga diketemukan
retakan sepanjang 20 cm pada dinding
bulk shielding yang diduga sebagai asal-usul
air masuk dan kontak dengan dinding bagian
luar tangki reaktor.

UTAKA HHUR SELATAN BAKAI
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Gambar3. Sebaran luas permukaan
penipisan bahan struktur untuk
dinding bagian luar di atas
permukaan air tangki reaktor.

Dari Gambar 3 terdapat noktah hitam
yang menunjukkan sekumpulan penipisan
akibat korosi pada dinding bagian luar, yang
digambarkan sebagai luasan penipisan
dinding dengan bagian skala terkecil
sepanjang 10 cm.

Dari diagram Pourbaix yang
ditunjukkan pada Gambar 2, aluminium akan
terkorosi pada lingkungan basa mulai
pH = 8,6. Lingkungan basa pada bahan
struktur tangki reaktor Triga Mark II Bandung,
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diakibatkan adanya kandungan CaO sekitar
58% hingga 68%, yang merupakan bahan
campuran semen Portland tipe I yang
digunakan sebagai bahan penahan radiasi.
CaO tersebut membuat lingkungan basa
hanya bila ada perembesan air ke dalam
beton penahan radiasi tersebut, sehingga
reaksi antara CaO dan air akan membentuk
kalsium hidroksida Ca(OH)2 . Beberapa
literatur mengatakan bahwa Ca(OH)2 dalam
kondisi mantap atau stabil masih membuat
aluminium tahan terhadap korosi181. Tetapi
selama masih ada air, reaksi (4) akan
berlangsung dan menghasilkan OH' yang
membuat lingkungan basa. Sehingga logam
aluminium akan mengikuti reaksi (3) dan
terbentuk ion AIO2' yang dari diagram
Pourbaix terletak di daerah basa dimana
logam aluminium dapat terkorosi.

Pada pH yang tinggi, oksida
aluminium AI203 bereaksi dengan rembesan
air yang berlangsung terus menerus dan
akan terurai menjadi anion aluminat, AIO2".
Dengan demikian lapisan pasif AI203 sebagai
penahan korosi logam aluminium mulai
terbuka, sehingga korosi logam aluminium
dapat berlangsung terus menerus. Unsur
utama berlangsungnya kerusakan bahan
struktur tangki reaktor Bandung adalah
perembesan air yang terjadi secara terus
menerus, sehingga logam aluminium akan
terkorosi berdasarkan reaksi oksidasi.

Pada reaksi reduksi akan
menghasilkan gas hidrogen yang sifatnya
ringan daripada udara biasa. Gas tersebut
akan mengalir ke atas melalui celah-celah
retakan beton penahan radiasi. Gas hidrogen
tersebut dapat mengakibatkan beton yang
terbuat dari semen Portland terdesak dan
mengembang191. Perkembangan dari semen
tersebut dapat menyobek lapisan alumina
sehingga aluminium akan mudah terkorosi.

Selain itu pada saat konstruksi untuk
mencurahkan campuran semen dengan pasir
dan campuran barit, kerikil dan bahan
lainnya, kemungkinan ada bagian campuran
beton penahan radiasi yang kasar atau
runcing, sehingga dapat langsung
menggores lapisan aspal yang kedap air dan
merusak dinding bagian luar luar tangki yang
terbuat dari aluminium 6061 T6.

Akibatnya lapisan proteksi korosi
yang berupa aspal bitumen tersobek dan
lamtan alkali atau basa dari reaksi CaO dan
rembesan air dapat langsung merusak
lapisan logam aluminium. Jika pH dari larutan

alkali mencapai 8,6 atau lebih, maka laju
kerusakan bahan struktur yang berupa korosi
aluminium akan berlangsung lebih cepat.

Walau diagram Pourbaix dapat
mengindikasikan korosi pada aluminium
dengan pH mulai 8,6 (basa), tetapi laju
korosinya sulit untuk diperhitungkan. Hal
tersebut tergantung kepada besarnya
potensial E vs. SHE (Elektroda hidrogin baku,
Standard Hydrogen Electrode). Dari diagram
tersebut hanya dapat mengindikasikan kapan
aluminium dalam kondisi pasif, korosi, atau
dalam kondisi kekebalan.

Tetapi air yang menggenang dan
menempel pada permukaan aluminium,
dapat membentuk lapisan noda dengan
ketebalannya sekitar SK iO^mm yang
dinamakan lapisan bayerile atau hydrargillite
atau aluminium oksida trihidrat (AI2O3.3 H2O).
Keuntungannya jika lingkungan logam
aluminium tersebut pada lingkungan netral
atau bukan asam maupun basa, maka noda
tersebut dapat mencegah terjadinya korosi
celah (crevice corrosion).

Dari beberapa data pengujian
ultrasonik, terlihat bahwa bagian atas
permukaan air dari bahan struktur tangki
reaktor lebih banyak mengalami penipisan
dinding bagian luarnya, akibat terkorosi
daripada bagian bawah permukaan air. Hal
tersebut disebabkan karena beberapa hal,
antara lain dinding tangki bagian
torispherical head atau alas tangki, tebalnya
dua kali lipat daripada tebal dinding sebelah
atas. Sehingga dengan laju korosi dan
kalibrasi gelombang ultrasonik yang sama
akan terdeteksi bagian atas air lebih tipis
daripada bagian bawah permukaan air.
Masalah tersebut merupakan kekhilafan pada
teknik pengujian secara ultrasonik, serta
terbatasnya data ketebalan dinding
torispherical head pada saat pengujian
dilakukan.

Dari laporan operasi reaktor sejak
bulan Desember 1988 hingga Oktober 1995
secara acak, diperoleh data seperti
ditunjukkan pada Tabel 1 [1Oi. Untuk mencapai
ketinggian air 3,66 m dari butk shielding
dengan dimensi panjang 2,47 m, lebar 2,44
m mempunyai volume air sebanyak 22.058
liter. Sedang isi tangki reaktor untuk
ketinggian air 4,9 meter dengan diameter
silinder sekitar 2 meter adalah 15.393 liter121.
Dari data laporan bulanan tersebut ternyata
air yang dibutuhkan rata-rata tiap tahun untuk
tangki reaktor sekitar 37 liter dan untuk
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fasilitas eksperimen bulk shielding sekitar
1204 liter. Pengisian air aguadest ke tangki

reaktor, dilakukan dengan menuangkan
langsung dari atas tangki reaktor.

Tabel

No.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

1. Laporan Kondisi Air Tangki Reaktor Triga Mark II Bandung pada Tahun 1988 -1995' J

Tahun -
Bulan

88-12

90-05
90-06
90-07
90-08
91-01
91 -02
91-04
91-05
91 -06
91-07
91 -08
91 -09
91-10
91-11
91-12
92-01
92-02
92-03
92-04

92-05
92-06

92-07
92-08
92-09
92-10
92-11
92-12
93-01

93-04
94-01
94-02

94-03
94-04
94-05

94-07
94-08

94-09
94-11
94-12
95-02

95-04
95-06
95-07
95-10
Total

pHair
tangki

rata-rata
5,5

5,5
5,5
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

5,8
5,5

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,6

5,6
5,6
5,6

5,6
5,6
5,6

6,6
6,5

6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
6,5

259.2

Aquadest yang
diperfukan tangki

(liter)
450

500
475
675
750
375
850
625
900
500
765
475
790
875
1040
1075
800
500
200
375

595
850

600
800
505
1125
875
425
425

250
355
515

450
790
755

550
700

700
450
650
150

350
600
475
200

27135

Aquadest yang
diperlukan bulk
shielding (liter)

2000

0
600

0
0
0
0
0
0

500
0
0
0
0
0
0

150
1000

0
400

0
0

0
1000

0
0
0
0
0

0
0
0

0
75

1000

0
0

0
0
0
0

500
0
0
0

7225

Hal-hal istimewa / pemeliharaan

Experimen fasilitas iradiasi Grade pada
ring-fuel

Perbaikan pancingan target CT
Ganti resin dan filter

Log campble
Scramperiod terjadi 11 kali

Memindahkan FIT ke bulk shielding
Iradiasi U-235 pada CT
Kalibrasi batang kendali

Make-up water
Iradiasi U-235 pada CT
Iradiasi U-235 pada CT

Pengecatan dinding reactor Hall
Ganti Resin dan filter demineralizer

Pembersihan air tajgki
Pembersihan air bulk shielding

Pembersihan tube HE dengan bor
Sirkulasi air bulk shielding
Sirkulasi air bulk shielding

Ganti filter pompa bulk shielding
Sirkulasi air bulk shielding, ganti filter

pompa bulk shielding
Membersihkan bulk shielding^

Pembersihan air tangki reaktor, SiO3 = 9,0
ppm

Perbaikan crane 5 ton, SiO3 = 15,0 ppm
Membersihkan air bulk shielding

Pengelasan FC baru
Ganti filter pompa dan sirkulasi air BS

Sirkulasi air BS
2 buah fuel bekas dari BS ke rak tangki

Ganti resin dan Filter Demineralizer,
Masuknya pengotor ke dalam tangki akibat

proyek renovasi gedung reaktor, walau
tangki sudah ditutup dengan plastik.

Pembersihan air tangki reaktor dan BS
Ada produk korosi Co-58 dan Co- 60

SiO3 = 7,0 ppm, menganggu perpindahan
panas, Pengamatan komponen reaktor •

dengan underwater camera
SiO3=15,0ppm

Ganti resin dan filter demineralizer
Membersihkan air BS, Pemasangan alat

crane 5 ton
Pengecatan ducting ventilasi udara

Penambahan 2 buah rak fuel @ 5 fuel, pH
netral atau cenderung basa, karena proses

reaksi neutron dengan bahan-bahan
terlarut dan proses radiolisis

Membersihkan HE ex Rusia Cadangan
Pemasangan crane 5 ton

Penggantian pipa CT
Memindahkan eb bekas dari spentfuel

storage ke bulk shielding
SiO3 = 3,0 ppm

Perbaikan elektroda make-up water
Pemeriksaan FTCR dengan endoscope

Perbaikan elektroda make-up water
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Jika diasumsikan setiap tahun
ceceran air aquadest adalah 1 % maka
selama 30 tahun operasi reaktor diperkirakan .
ada 30 tahun x 37 liter: 100 = 11,1 liter yang
tumpah dan kemungkinannya merembes
melalui celah-celah lantai semen di
permukaan tangki. Dengan volume air
tersebut cukup untuk mengakibatkan korosi
pada dinding bagian luar tangki sebelah atas.
Untuk itu perlu diwaspadai adanya retakan
lantai di atas permukaan tangki reaktor dan
mencegah banyaknya air yang tercecer di
lantai permukaan tangki reaktor.

Karena suhu air pada saat operasi
dengan daya maksimum 1000 kW tidak
melebihi 49 CC, maka tidak mungkin terjadi
penguapan air. Sehingga dapat diduga ada
perembesan air dari bulk shielding ke beton
penahan radiasi dan perlu tambahan air
aquadest yang relatif banyak tiap tahunnya
untuk di tambahkan kedalam bulk shielding
maupun tangki reaktor. Air rembesan dinding
bulk shielding yang terletak di sebelah
selatan dan barat dari tangki reaktor yang
kontak dengan dinding bagian luar bahan
struktur tangki reaktor akan memudahkan
aluminium terkorosi, sehingga terjadi
penipisan dinding bagian luar.

Namun kenyataannya penipisan
dinding bagian luar yang lebih parah terjadi
pada dinding tangki bagian atas permukaan
air tangki reaktor.

Hal ini dapat terjadi karena dua
kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah
adanya gas hidrogen hasil reaksi antara air
dan elektron yang berasal dari reaksi redoks,
mendesak campuran beton sehingga
mengembang ke arah atas dan menyobek
lapisan pasif pencegah korosi aluminium.
Kemungkinan kedua adalah adanya
tumpahan air di atas lantai tangki reaktor
yang retak-retak dan meresap ke dalam
beton yang selanjutnya menjadikan suasana
basa dinding bagian luar sebelah atas
permukaan air dan kerusakan bahan struktur
tangki reaktor bagian tersebut berlangsung
terus.

Dari data laporan operasi bulanan
reaktor Triga Mark II Bandung, ada beberapa
perawatan atau hal-hal istimewa, seperti:

1. perbaikan crane;
2. masuknya pengotor ke dalam tangki

akibat proyek renovasi gedung reaktor,
walau tangki sudah ditutup dengan
plastik;

3. ada produk korosi Co-58 dan Co- 60
dalam tangki reaktor;

4. penambahan 2 buah rak fuel @ 5 fuel,
pH netral atau cenderung basa, karena
proses reaksi neutron dengan bahan-
bahan terlarut dan proses radiolisis;

5. perbaikan elektroda make-up water.
Masalah yang berkaitan dengan

perawatan atau hal-hal istimewa tersebut,
ada yang memicu terjadinya korosi tangki
reaktor yang berasal dari kotoran atap
gedung tangki reaktor yang sifatnya memicu
korosi galvanik seperti penggunaan kabel-
kabel dari tembaga yang dipergunakan untuk
elektroda kegiatan pengelasan.

Debu-debu produk hujan asam yang
sempat masuk ke ruang reaktor dan kotoran
yang masuk ke dalam tangki pada saat ada
proyek renovasi gedung reaktor perlu
diwaspadai.

SIMPULAN

Penyebab korosi pada bahan struktur
tangki reaktor Triga Mark II Bandung dapat
terjadi karena rembesan air yang berasal dari
fasilitas eksperimen bulk shielding pada
bahan struktur dinding bagian luar sebelah
selatan dan barat. Selain itu, air yang
merembes pada lantai di permukaan tangki
yang retak karena tumpahan air aquadest
pada saat penuangan air tersebut ke dalam
tangki reaktor.

Hal ini akan mempercepat terjadinya
korosi di bagian atas tangki reaktor. Adanya
reaksi antara kalsium oksida dengan
rembesan air dari tangki eksperimen
bul shielding menyebabkan suasana basa
dengan pH yang tinggi di dinding bagian luar
tangki aluminium. Suasana basa dengan pH
yang tinggi pada logam aluminium tersebut,
membuat logam aluminium kehilangan
lapisan alumunium oksida yang berubah
menjadi AIO2". Pada kondisi tersebut
aluminium terletak pada daerah terkorosi dari
diagram Pourbaix, dengan pH lingkungannya
di atas pH=8,6. Gas hidrogen yang dihasilkan
menyebabkan semen beton terdesak keatas,
sehingga kerusakan dinding bagian luar di
atas permukaan air tangki lebih parah
daripada di bawah permukaan air.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih kepala grup uji
tidak merusak dari P3TN dan P2TKN yang
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telah membantu memberikan data untuk
bahan pembuatan makalah ini.
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TANYA JAWAB

Herliyani Suharta
• Mohon penjelasan mengenai efek batuan

tajam yang mengakibatkan kerusakan
dinding reaktor.

• Berapa persen kerusakan/ yang terjadi
pada dinding reaktor pada PLTN di
seluruh dunia.

• Bila di LN tak ada data mengenai
penelitian serupa, apa yang
menyebabkan bapak meneliti perihal ini
di Bandung?

• Kondisi apa yang merV'cfnVe" perbedaan
ini?

Sudarjo
• Batuan tajam, kerikil tajam dari agregat

pengecoran beton sebagai shielding di
luar tangki alumunium. Kerikil tajam saat
proses pengecoran dapat mengupas
lapisan aspa! bitumen dan lapisan oksida
AI2O3 yang tahan korosi menjadi tangki Al
yang terbuka untuk menjadi korosi.

• Kami belum mempunyai data %
kerusakan korosi PLTN didunia. Untuk
reaktor Bandung dengan disain operasi
30 th dapat terlampaui 35 tahun dengan
selamat.

• Dasar penelitian karena reaktor akan
ditingkatkan dayanya dari 1000 kW ke
2000 kW, maka perlu diteliti kondisi
tangkinya. Oleh General Atomic dengan
kondisi ketipisan 1,37 mm
merekomendasikan perlu diganti.

• Yang meri'drive" korosi terutama adanya
rembesan air ke shielding beton yang
mengandung CaO sehingga lingkungan
dinding Al pada kondisi Aikali tinggi
dengan pH lebih dari 8,6. Menurut
Professor Marcel Pourboix lapisan AI2O3

akan menjadi AIO2" yang sangat korosif
pada kondisi alkali tinggi.

Soedijatmo
• Mohon penjelasan sejak kapan penelitian

dimaksud dilakukan?
• Bagaimana hasil tersebut kalau

digrafikkan hubungan antara
kerusakan/penipisan sebagai fungsi
waktu?

Sudarjo
• Untuk permukaan luar tangki sejak 16

Agustus 1996. Untuk permukaan dalam
sejak reaktor beroperasi. Laju korosi
permukaan tangki luar adalah 0,144
mm/th dan relatip rendah

• Belum pernah digrafikkan
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