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ABSTRAK
KOROSI BERBAGAI BAHAN CANISTER SEBAGAI CALON

WADAH PENYIMPANAN AKHIR BAHAN BAKAR BEKAS PLTN. Balian
bakar bekas dari reaktor nuklir harus disimpan dalam bentuk akhir limbali atau
clalam bentuk hasil vitrifikasi. Oleh karena radiasi dan toksisitasnya, limbah
aktivitas tinggi harus disimpan selama lebih dari 100.000 tahun. Limbah aktivitas
tinggi diletakkan dalam wadah "canister" yang tahan korosi. "canister" disimpan
dalam formasi geologi dalam. "canister" akan melindungi limbah terhadap air
tanah. Spesi yang dibentuk oleh radiolisis mempengaruhi korosivitas "canister".
Laju korosi bahan calon "canister" dievaluasi dengan korosi, perhitungan
termodinamika dan data laju korosinya diperoleh dari pustaka. Berdasarkan data
pustaka bahan calon "canister" yang dapat digunakan adalah titanium, tembaga
dan alumina dengan kemurnian yang tinggi.

ABSTRACT
• CORROSION OF CANISTER MATERIALS AS THE CANDIDATE

CONTAINER FOR NUCLEAR SPENT FUEL IN THE ULTIMATE DISPOSAL.
Spent fuel from nuclear reactors has to be disposed of either as waste-glass or
without such treatment. Due to toxic and radiation effect, the nuclear waste has to
isolated from the biosfere more than 100.000 years. The nuclear waste should be
placed in corrosion resistant canister, which will be deposited in repositories in
deep geological formations. There the canister may be exposed with groundwater.
Species formed by radiolysis may affect the corrosivity to the materials. The
corrosion resistance of candidate materials for canister is evaluated by corrosion
test, thermodynamics calculation and corrosion rate data obtained from the
references. Based on the references data titanium, copper and high purity alumina
were fixed to be used for the candidate of canister.

PENDAHULUAN
Daiam reaktor nuklir bahan bakar harus di keluarkan dari "core" setelah

"burn up" (fraksi bakar) tertentu karena kehilangan reaktivitas dan kerusakan
kelongsongnya. Pengelolaan bahan bakar bekas dengan tingkat radioaktivitas
sangat tinggi, dilakukan dengan cara :
• Proses olah ulang, isotop "fissile" (dapat belali) yaitu U dan Pu, diekstraksi dan

digunakan lagi dalam reaktor nuklir untuk produksi energi selanjutnya. Limbah
cair aktivitas tinggi yang ditimbulkan di vitrifikasi, lalu disimpan di
penyimpanan sementara dengan sistem pendingin untuk menghindari kristalisasi
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gelas akibat temperate tinggi. Akhirnya hasil vitrifikasi disimpan lestari di
formasi geologi tanah dalam.

• Sebagai bentuk akhir limbah bahan bakar bekas disimpan di penyimpanan lestari
di formasi geologi tanah dalam, tanpa "reprocessing" dan vitrifikasi. Sebelum
penyimpanan lestari, bahan bakar bekas disimpan di penyimpanan sementara
secara basah dan/atau kering selama 40 tahun (1).

Limbah aktivitas tinggi (LAT), baik hasil vitrifikasi maupun bahan bakar
bekas tanpa proses olah ulang mengandung pemancar a, p dan y dengan tingkat
radiasi awal tinggi. Radiasi yang dipancarkan menurun sebagai fungsi waktu, dan
proses peluruhan dua jenis LAT tersebut mempunyai pola yang sama seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2. Peluruhan LAT sebagai fungsi panas dapat
dilihat pada Gambar 3.

Karena radiasi membahayakan bagi lingkungan hidup, maka LAT harus
diisolasi dari biosfer selama periode sampai tingkat radiasinya dalam batas yang
diperkenankan. Selama periode tersebut, limbah harus dijaga. Karena itu umur
bahan calon wadah yang akan digunakan untuk penyimpanan lestari, perlu
dipertimbangkan berkaitan hal-hal sebagai berikut (2):
• Sampai sebagian hasil belah dalam LAT hasil vitrifikasi telah meluruh, 300-

1000 tahun.
• Sampai temperate dalam tempat penyimpanan mendekati temperate

lingkungan, 20.000-50.000 tahun.
• Sampai hasil belah dalam bahan bakar yang tidak diproses ulang telah meluruh,

lebih 100.000 tahun.
Untuk menjamin keselamatan penyimpanan LAT di formasi geologi tanah

dalam, perlu dipilih bahan "canister" sebagai wadah bahan bakar bekas PLTN
yang dapat berfungsi selama periode tersebut. Untuk lebih menjamin keselamatan
penyimpanan LAT, adalah fungsi komponen sistem penahan ganda yang lain yairu
campuran bentonit pasir dan tanah calon lokasi. Komponen tersebut akan
menahan lepasnya radionuklida ke lingkungan, sehingga akan menambah waktu
penyimpanan dan menurunkan aktivitas radionuklida.

Dalam makalah ini disajikan korosi bahan "canister" sebagai calon wadah
bahan bakar bekas PLTN, pada penyimpanan akhir (lestari).

CANISTER SEBAGAI WADAH PENYIMPANAN AKHIR BAHAN
BAKAR BEKAS PLTN.

Fungsi "canister" adalah untuk mengungkung bahan bakar, mencegah
kontak air tanah dan bahan bakar bekas serta mencegah pelepasan radionuklida ke
lingkungan. Persyaratan "canister" adalah sebagai berikut(3):
- Volume cukup besar untuk meminimalkan biaya pewadahan dan mudah untuk

transportasinya.
- Cukup tahan terhadap benturan pada keadaan jatuh dari ketinggian 10 m.
- Sesuai untuk penyimpanan sementara dengan udara dingin dalam jangka

panjang.
- Relatif mudah untuk didekontaminasi.
- Menggunaan komponen standar.
- Memenuhi kriteria transportasi dan penempatan dalam penyimpanan.
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- Kebocoran tidak melebihi 1 x 10"7 atm/cc-detik.
Beberapa istilah yang perlu didefinisikan berkaitan dengan "canister" dan tempat
penyimpanan adalah:
- Limbah dalam bentuk batang bahan bakar bekas. Pada vitrifikasi Iimbah dalam

bentuk gelas borosilikat yang kelarutannya dalam air tanah. sangat rendah.
- Wadah ("container"), sering terbuat dari baja nikel-krom, yang dilengkapi

penunjang mekanik untuk limbah selama transportasi, operasi penanganan dan
"encapsulation", dan juga selama penyimpanan akhir di tempat penyimpanan.

- Logam untuk perisai sinar gamma seperti Pb ditempatkan sekitar wadah.
- "Overpack" menutup komponen di atas untuk menjaga ketahanan korosi

"canister" jika berhubungan dengan lingkungan.
- "Canister" merupakan kombinasi perisai gamma-"overpack" yang digunakan

untuk "encapsulation" limbah.
- Buffer (atau backfill) di tempatkan disekitar "canister" di tempat penyimpanan.

Buffer berfungsi sebagai tempat yang dapat dibentuk untuk "canister" karena
lunak, mencegah penetrasi air tanah dan mendistribusi air tanah kepermukaan
"canister", membantu sebagai buffer kimia yang mengatur harga pH air dan
kandungan oksigen. Buffer memperlambat transport bahan korosif ke dan dari
"canister" serta senyawa radioaktif menjauhi "canister". Bentonit, campuran
bentonit dan pasir kuarsa telah diusulkan sebagai buffer materials. Pada saat
kontak dengan air bentonit menggembung, yang meniadakan pembentukan celah
air dalam bahan dan yang hanya memungkinkan transportasi massa secara
difusi.

"Canister" dan tempat penyimpanan bahan bakar bekas disajikan pada
Garnbar 4. Karena panas yang dihasilkan limbah, maka temperatur di tempat
penyimpanan akhir (lestari) akan naik. Akibat kenaikan temperatur yang perlu
dibatasi ini, maka dilakukan pengaturan seperti lama penyimpanan dalam tempat
penyimpanan sementara sebelum penyimpanan lestari, banyaknya limbah dalam
"canister" dan jumlah "canister" per satuan luas tempat penyimpanan lestari, serta
hantaran panas ke lingkungan. Pengaturan harga maksimum temperatur "canister"
pada saat awal penyimpanan lestari, konsep di beberapa negara berbeda, misalnya
- Swedia, temperatur "canister" 70 - 80°C.
- Inggris, temperatur "canister" sampai 150°C. Temperatur di atas 100°C akan

terjadi resiko pembentukan uap* jika tekanannya sesuai.

FORMASI GEOLOGI YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK
PENYIMPANAN AKHIR BAHAN BAKAR BEKAS.

Formasi geologi yang dipertirnbangkan untuk tempat penyimpanan lestari
berfungsi sebagai penghalang akhir. Di Swedia penempatan "canister"
direncanakan dalam saluran horisontal 500 m di bawah tanah, dalam "stable
igneous rock" (batuan beku) yang permeabilitasnya rendah. Aliran air dalam
batuan beku rata-ratanya 0,11 per m2 per tahun. Di Canada, konsep yang sama
tersebut di atas sedang diteliti yaitu penyimpanan tanah dalam pada formasi
geologi batuan keras yang stabil. Penyimpanan dalam formasi geologi batuan
keras berada pada lebih 500 m di bawah tanah. Di USA, penelitian penyimpanan
tanah dalam dilakukan dalam tambang garam, formasi basalt, batuan tuff dan
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argillite. Di Jerman dalam tambang garam, sedangkan di Perancis dan Inggris
memilih di batuan kristal.

Tipe batuan yang dipertimbangkan untuk penyimpanan lestari bahan bakar
bekas adalah batuan granit dan sejenisnya, batuan basalt dan sejenisnya, tuf dan
batuan lempung (4).

Lingkungan korosi pada penyimpanan tanah dalam, di dalam batuan keras,
granit dan formasi basalt adalah air tanah yang secara kimia adalah spesifik untuk
tempat tertentu.

Kandungan oksigen pada kedalaman 500 m, di bawah tanah sangat rendah
kira-kira 0,1 mg/1 yang berada dalam kesetimbangan dengan kandungan oksigen
dalam batuan (2). Selama periode awal setelah deposisi "canister", daerah
permukaan tipis sepanjang dinding tempat penyimpanan kandungan oksigennya
naik. Kandungan Cl" yang diperkenankan maksimum 100 mg/1.

Di Canada dan tempat yang lain, tidak ada air dengan kandungan garam
tinggi dalam batuan keras pada penyimpanan tanah dalam. Penyusupan air laut ke
dalam batuan tempat penyimpanan adalah sangat mungkin. Air tanah yang masuk
tempat penyimpanan memungkinkan melarutkan garam sehingga terbentuk air
yang komposisinya mirip dengan air laut, yang akan berinteraksi dengan
"overpack". Larutan mengandung Na+, K+, Mg+2, Cl", dan SO4" dalam jumlah yang
relatifbesar.

RADIOLISIS.
Jika larutan yang berada di sekitar "canister" mendapat paparan radiasi

dari limbah, maka radiolisis larutan dapat terjadi sehingga terbentuk oksigen,
hidrogen dan hidrogen peroksida dalam air tanah. Radiolisis air laut dapat
menghasilkan HC1 dan OC1' . Spesi hasil radiolisis dapat mempengaruhi
korosivitas lingkungan. Perisai gamma dalam "canister" dapat menghindari
terjadinya radiolisis.

METODE UNTUK EVALUASI SIFAT KOROSI BAHAN CALON
CANISTER.

Umur yang diperlukan "canister" sangat panjang, lebih dari 100.000 tahun.
Oleh karena itu banyak pertimbangan metode yang disiapkan untuk evaluasi sifat
korosi bahan calon "canister".

Tes Korosi.
Bahan calon "canister", mula-mula dipilih berdasarkan studi pustaka dan

uji korosi serta sifat mekanik skala laboratorium. Uji laboratorium akan
membantu untuk mengurangi sejumlah besar bahan calon "canister" yang dipilih
sehingga menjadi lebih sedikit. Bahan calon "canister" terpilih ini diuji korosinya
sesuai dengan kondisi yang sesuai dengan calon tempat penyimpanan. Selanjutnya
bahan terpilih diuji dalam kondisi yang sesuai untuk mengetahui kelemahan
terhadap degradasi pada beberapa kondisi simulasi. Kelemahan yang ada seperti
"hydrogen embrittlement" pada paduan titanium. Fenomena ini akan diteliti
dalamnya untuk menentukan batas penerapan yang aman.
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Uji "in-situ" yang secara keseluruhan sesuai dengan tempat penyimpanan
lestari dilakukan dengan memperhatikan pengaruh temperatur, tekanan, tegangan
danradiasi.

Tujuan studi yang lebih mendalam adalah untuk memperoleh informasi
karakteristik logam dalam jangka panjang, yaitu mekanisme korosi dan laju
korosinya. Ekstrapolasi hasil ke-100.000 tahun akan melibatkan ketidak pastian.
Kesalahan kecil dalam penentuan laju korosi dan perambatan retak akan
mengakibatkan kesimpulan yang menyimpang setelah ekstrapolasi.

Perhitungan Termodinamika.
Perhitungan termodinamika digunakan untuk memperkirakan karakteristik

korosi logam dalam jangka panjang. Berdasarkan data termodinamika dapat
ditentukan jenis logam yang stabil pada kondisi yang diberikan dan juga reaksi
korosi tertentu mungkin terjadi atau tidak. Perhitungan termodinamika tidak
memberikan informasi laju reaksi korosi.

SIFAT KOROSI BEBERAPA BAHAN CALON CANISTER.
Beberapa alternatif bahan calon "canister" untuk penyimpanan lestari

limbah aktivitas tinggi atau bahan bakar bekas PLTN yang diteliti oleh negara-
negara maju adalah:

1. Titanium
Titanium secara termodinamika tidak stabil dalam air dan merupakan

logam yang aktif (5). Walaupun demikian logam ini mempunyai ketahanan korosi
yang sangat baik antara pH 2-14, karena terbentuknya selaput oksida TiO2 yang
melekat erat pada permukaan dan melindungi logam di bawahnya. Reaksi
pembentukan TiO2 adalah sebagai berikut:

Ti + 2H2O -> TiO2 + 2H2 (1)
Ti + O2->TiO2 (2)

Laju korosi titanium dalam larutan klorida pada 60 - 90 °C adalah 0,1 -
0,25 jxm/tahun (2). Korosi sumuran ("pitting corrotion") dan korosi celah
("crevice corrotion") dapat terjadi dalam larutan klorida pada temperatur tertentu
yang tergantung pada harga pH-nya, dapat dilihat pada Gambar 5.

Beberapa jenis titanium yang dipertimbangkan sebagai bahan calon
"canister" adalah sebagai berikut:

T i -50A : bukan paduan titanium, titanium murni komersiil.
A Ti - 24 : bukan paduan titanium, yang mengandung maksimum

0,05 % Fe, 0,05 % C, 0,10 % 0,0,03 % N dan 0,012 % H.
Ti-O.20Pd : mengandung 0,20 % Pd.
Ti -12 : mengandung 0,8 % Ni dan 0,3 % Mo.

Bahan Ti - 50 A, Ti - 12 dan Ti-O.20 Pd telah diuji di "Sandia National
Laboratories" dalam air laut sampai temperatur 250°C, dan diperoleh bahwa bahan
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Ti-12 dan Ti-O.20 Pd sangat tahan korosi. Kenaikan potensial oksidasi, karena
radiolisis larutan atau penambahan oksigen untuk memperbaiki pasivasi dan
menurunkan laju korosi dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. Laju korosi naik dengan
kenaikan temperatur, tetapi korosi sumuran dan korosi celah tidak terdeteksi
sampai temperatur 300°C.

Kerusakan titanium karena hidrogen yang diabsorbsi membentuk titanium
hidrida. Konsep "canister" titanium Swedia mempunyai tebal 6 mm dan 100 mm
dengan Pb sebagai perisai sinar gamma.

2. Tembaga
Secara termodinamika kemungkinan dapat terjadi berbagai reaksi korosi

pada tembaga. Tembaga dapat bereaksi dengan air yang mengandung oksigen
terlarut hanya pada potensial redoks yang tinggi, di atas 50 mV SH pada 25-
100°C. Hasil korosi adalah CU2O dan CuO yang dapat dilihat pada Gambar. 6.
Laju korosi maksimum akan ditentukan oleh adanya oksigen dipermukaan
"canister". Oksigen yang terperangkap dalam "buffer material" (bahan penyangga)
pada waktu penutupan tempat penyimpanan merupakan oksidator. Sulfida dalam
air merupakan reaktan dan dengan adanya SH", tembaga dapat dioksidasi oleh Jrt
dalam air sesuai reaksi:

2Cu + HS" + H2O->Cu2S + H2 + OH- (3)

Sulilda dapat juga terbentuk dengan reduksi sulfat oleh bakteri sesuai reaksi
berikut:

2CH3 - CHOH - COOH + HSO4" -» 2CH3COOH + HS' + 2CO2 + H2O (4)

Senyawa CH3 - CHOH - COOH dapat diganti dengan senyawa organik
yang lain. Adanya senyawa organik diperlukan oleh bakteri untuk proses
kehidupannya. Adanya Zn dalam paduan tembaga akan meningkatkan ketahanan
terhadap serangan sulfida.

Hubungan antara dalamnya sumuran (P) dan waktu (t) dinyatakan oleh
persamaan empiris P = A (t - to)", dimana to adalah waktu inkubasi sebelum mulai
terjadinya sumur, A dan n adalah tetapan. Analisis statistik hasil penelitian korosi
tembaga dalam berbagai jenis tanah di USA selama 14 tahun, menunjukkan
bahwa harga n berkisar antara 0 dan 1 (umumnya antara 0,1 dan 0,6). Harga
tersebut akan menurun dengan bertambahnya waktu. Jadi laju pertumbuhan
sumuran menurun dengan waktu dan akhirnya diabaikan jika ketebalan dinding
cukup besar. Berdasarkan harga perkiraan kedalaman maksimum sumuran,
"canister" tembaga dengan tebal 200 mm diperkirakan mempunyai umur ribuan
tahun (2). Tembaga sebagai bahan calon "canister" direncanakan akan
dipergunakan di Canada, Switzerland dan Jepang.

Jika tembaga digunakan sebagai wadah bahan bakar bekas, maka ditempat
penyimpanan akhir radiolisis tidak terjadi karena tembaga dapat berfungsi sebagai
perisai.
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3. Alumina Kemurnian Tinggi.
Alumina secara termodinamika tidak stabil dalam air. Dalam air murni,

hidrasi akan terjadi. Pada temperatur di bawah 100 °C, terjadi pembentukan
A1(OH)3 dalam keadaan amorf atau kristal gibsit (AI2O3 - 3H2O). Korosi dapat
terjadi dengan pelarutan yang lambat dari permukaan lapisan alumina. Beberapa
uji pencelupan menunjukkan bahwa laju korosi kurang daripada 0,1 um/tahun.
Pemilihan alumina kemurnian tinggi sebagai bahan "canister" yang tahan korosi
didukung oleh hasil yang diperoleh di "Battelle Pacific Northwest Laboratory" (6).

Jika alumina digunakan sebagai "canister", maka diluar "cansiter" di
tempat penyimpanan akhir akan terjadi oksigen dan hidrogen karena adanya
radiolisis

4. Besi Tuang.
Besi tuang diusulkan sebagai bahan calon "canister" oleh karena harganya

murah. Pada pengujian di Battelle Northwest Laboratory, besi tuang sangat korosif
dalam air laut pada 250 °C (6). Laju korosi rata-rata besi tuang dalam air tanah
pada 250 °C adalah 25 mm selama 1000 tahun. Korosi besi tuang sering disebut
jenis korosi grafitisasi. Serpih-serpih grafit dalam besi tuang saling terhubung dan
lebih mulia dibanding matriks di sekelilingnya. Bila besi mengalami korosi,
serpih-serpih grafit mencuat di permukaan. Lapisan grafit bertindak sebagai
katoda, yang mengakibatkan berlangsungnya korosi pada logam yang
berhubungan dengan besi. Menurut deret galvanik besi yang diharapkan terkorosi,
sebagai logam pelindung yang lain. Peran kebalikan yang dialami besi ini disebut
grafitisasi. Korosi besi tuang dalam tanah tidak selalu uniform dan dapat
membentuk sumuran. Laju korosi yang tinggi, maka besi tuang tidak lagi
dipertimbangkan sebagai bahan calon "canister".

5. Baja Tahan Karat
Baja tahan karat adalah paduan besi yang ketahanannya terhadap korosi

bergantung pada selaput permukaan pasif krom oksida yang transparan dan sangat
tipis. Adanya kandungan oksigen dan kandungan Cr sekitar 18 % berat dalam
bahan, diperlukan untuk mempertahankan keberadaan selaput permukaan.
Kerusakan selaput pelindung, mengakibatkan laju korosi baja tahan karat cepat
sekali. Kandungan karbon yang terlalu tinggi (diatas 0,03 %), dapat
mengakibatkan terjadinya endapan krom karbida sehingga kadar krom di beberapa
tempat kurang dari batas minimum untuk mempertahankan selaput oksida.
Bagian-bagian yarig tidak mempunyai selaput oksida menjadi anoda dalam sel,
sedangkan yang ditutupi selaput oksida menjadi katoda.

Baja tahan karat austenitik AISI 316 dan yang lain telah menunjukkan laju
korosi yang sangat rendah dalam air tanah atau air laut pada 250 °C selama 6
bulan (6). Baja tahan karat ini mudah mengalami peretakan korosi tegangan dalam
larutan klorida yang mengandung oksigen pada temperatur di atas 60 °C. Oleh
karena radiolisis atau kelebihan oksigen dalam tempat penyimpanan, maka baja
tahan karat tidak sesuai sebagai bahan "overpack" (2).
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6. Paduan Nikel.
Beberapa contoh komposisi paduan nikel dalam persen berat adalah :

-Incoloy825 : 22 Cr, 42 Ni, 3 Mo, 30 Fe, 2 Cu, 0,9 Ti, 0,03 C.
-Inconel600 : 15 Cr, 76 Ni, 8 Fe, 0,04 C.
-Inconel 625 : 22 Cr, 63 Ni, 9 Mo, 3 Fe, 4 Nb, 0,2 Ti, 0,05 C.
-HastelloyC-276 : 15 Cr, 59Ni, 17 Mo, 5 Fe, 4 W, maksimum 0,02 C.
-HastelloyC-4 : 16 Cr, 69 Ni, 15 Mo, 0,70 Ti, maksimum 0,015 C.

Pada pengujian korosi, paduan nikel ini menunjukkan laju korosi yang
sangat rendah. Kenaikan kandungan nikel meningkatkan ketahanan korosi
tegangan yang disebabkan oleh klorida. Untuk mengeliminasi korosi celah dan
korosi sumuran diperlukan kandungan Mo paling sedikit 6 % berat (2).
Berdasarkan alasan tersebut maka inconel 625 dan "hastelloy C-276" dan C-4
nampaknya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Bahan "hastelloy" diketahui sangat
baik ketahanan korosinya terhadap air laut. "hastelloy C-276" dan C-4, oleh
karena kandungan karbonnya rendah dan/atau penambahan Ti, meningkatkan
ketahanan korosi batas butir setelah pengelasan. "Hastelloy C-4" dan inconel 625
termasuk bahan utama calon "canister" yang dipelajari di Perancis.

7. Polimer
Polimer hanya sedikit mendapat perhatian sebagai bahan calon "canister"

limbah. Batelle Northwest Pacific Laboratory telah menguji lebih 30 polimer
dalam air bebas mineral sampai temperatur 250 °C selama 7 hari dan juga uji
terhadap radiasi y (5). Polimer terpilih untuk pengujian selanjutnya terhadap
lingkungan kimia, temperatur dan radiasi secara simultan dalam tempat
penyimpanan yang diharapkan. Polimer akan digunakan sebagai coatings. Jenis
polimer tersebut adalah polifenilen sulfida dan polifurfuril alkohol.

KESIMPULAN
Dari data korosi, termodinamika dan radiolisis yang terjadi di sekitar

"canister" yang akan mempengaruhi korosivitasnya, bahan calon "canister" yang
baik digunakan adalah titanium, tembaga dan alumina pada kemurnian tinggi.
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Gambar I. Radioaktivitas unsur-unsur dalam bahan bakar bekas PWR menurun
denganwaktu (1)
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Gambar 2. Radioaktivitas unsur-unsur dalam limbah aktivitas tinggi, reprosesing
dilakukan 10 tahun setelah bahan bakar dikeluarkan dari reaktor (2)
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Gambar 3. Panas yang dihasilkan per ton U dalam bahan bakar bekas PWR dan
BWR yang menurun dengan waktu (2).
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Gambar 4. Canister dan tempat penyimpanan bahan bakar bekas (1)
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Gambar 5. Pengaruh temperatur, kandungan klorida dan pH terhadap korosi celah
dan sumuran titanium (2).

Gambar 6. Diagram pH versus potensial Cu - H2S - H2O pada (a) 25 °C dan
(b) 100°C (8).
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Tabel 1. Pengaruh temperatur terhadap laju korosi paduan titanium dalam O2
30 bagian per bilyun air larut (8).

Paduan

Ti - 50A
Ti-12
Ti-Pd

Laju korosi (mm/tahun)
70 °C

0,00006
0,00007
0,00008

150 °C
0,0026
0,0009
0,0003

250 °C
0,014

0,0032
0,0024

Tabel 2. Pengaruh kandungan oksigen dalam air laut terhadap laju korosi
paduan titanium pada 250 °C (8).

Paduan

Ti - 50A
Ti-12
Ti-Pd

Laju korosi (mm/tahun)
30 bpb O2

0,014
0,0032
0,0024

450 bpi O2

3,2
0,0018
0,0004
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