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ABSTRAK
PERILAKU KOROSI PELET UOi DALAM LARUTAN KOROSIF DENGAN TEKNIK

ELEKTROKMIA. Telah dibuat beberapa elektrode UO2 dari pelet UOz produk lokal. Perilaku korosi
pelet UO2 dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lainjenis, pH dan konsentrasi larutan. Telah dicmati
perilaku korosi petet UO2 dengan teknik ekktrokimia dalam beberapa larutan korosi/jenuh M12CG3,
NaCl. NCI2SO4, dan Na-jPO*, dengan variasi pH dari 1 satnpai 10 dan variasi konsentrasi larutan dari
0,001 sampai 1,0 mol/l. Didapat laju korosi terendah terjadi dalam larutanjenuh Na^COy Pada daerah
pH = 4-8 dalam larutan Ncj^CO} terukur laju korosinya relatif konstan, sedang pengaruh besar
konsentrasi larutan Na^COi menunjukkan laju korosi terkecilnya ierjadi pada 0,10 mol/l. Terukur laju
korosi dalatn larutan 0,10 mol/l Na^COi pada pH = 4 adalak 0,3388 mil/year.

ABSTRACT
CORROSION BEHAVIOUR OF THE UO2 PELLET 1N CORROSIF SOLUTIONS USING

ELECTROCHEMICAL TECHNICUE. The UO2 electrodes has been madefrom the local product ofUOi
pellets. The corrosion behaviour of the UO2 pellets is affected by salt solution, by pH valt'.e and by
concentration ofsalt solution. Investigation into corrosion behaviour O/UO2 electrodes hava been carried
oul in saturated salt solutions using electrochemical technique. The saturated solutions have been made

from salts NaCl, NajCOi. NaiSO^ and NajPO*. The pH value have been done over range 1 pH 10 and
the salt concentration (C) over range 0,001 mol/l C 1,0 mol/l. NazCOi sotution produced the iowest
corrosion rates ofUOi pellets. Those rates were relative constanin the range ofpH =4-8. The results
indicate an influence ofthe NaiCOi concentrations on the corrosion rate, and tke lowest rates occured
in 0,10 mol/l NcaCOi. The towest corrosion rate was 0.3388 mil/yearin 0.10 mol/l NaiCOy bypH = 4.

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan limbah nuklir padat
(lestari), seperti pengawasan elemen bakar

(kelongsong dan bahan bakar), diperlukan suatu
konsep, salah satunya adalah konsep penaksiran
kecepatan korosi UO2 pelet dalam'media korosif
dengan metode elektrokimia^. Untuk itu perlu
dikuasai suatu pengetahuan tentang perilaku
kecepatan korosi UOi dan bagaimana
kecenderungan reaksi redoxnya, dalam berbagai
jenis media korosif, harga pH dan konsentrasi
larutan.

Bermacam-macam teknik elektrokimia
telah digunakan untuk analisis bahan bakar UO2

dalam bentuk elektroda dari UO2 pelet yang belum
teradiasi^. Seperti pada metoda-metoda fisika dan
kimia yang lain, respon-respon (reaksi) pada sistem
yang teraktivasi akan dapat dipantau. Juga dalam

sistem elektrokimia, dalam kondisi potensiostatik,
dimana elektroda sebagai subyek penerima suatu
tnasukan (input) arus dan tegangan elektrokimia
yang mengalir daiam sistem, kemudian input ini
d-ipantau atau diukur. Arus yang timbul
menggambarkan kecepatan-kecepatan reaksi
perpindahan muatan yang terjadi pada permukaan
elektrode UO2. Untuk UO2 dalam kondisi oksidasi
terjadi reaksi reaksi pembentukan film dan proses
pelarutan(3'7) Reaksi yang mungkin terjadi pada UO2

sebagai anode, adalah sebagai berikut(1):

U4+ +2H 2 O - r — UO2
2+ + 2 e - +4 H*

Untuk mengamati fenomena tersebut diatas maka
alat yang bisa dipergunakan adalah antara lain:
Potensiostat ik, Siklovoltameter, X-ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS) dan SEM.
Karena keterbatasan alat yang tersedia, maka
percobaan ini hanya menggunakan alat
potensiostatik/ potensiodinamik untuk mengamati
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laju korosi (proses oksidasi). Diharapkan dengan
penelitian ini akan didapatkan data laju korosi
elektroda U02 yang terendah, sehingga. dapat
merupakan salah satu pertimbangan dalam
penyimpanan lestari bahan bakar UO2 bekas.

TATA KERJA

Bahan dan alat:

Bahan : Garam kristal NaCl, Na2SO4, Na2CO4 serta
Na3PO4 untuk membuat larutan korosif; HNOj dan
NaOH untuk pengatur pH semua dari Fa. Merck
berkualitas PA; Aquabides sebagai bahan pelarut,
pengencer dan pencuci; UO2 pelet murni nuklir 0
= 8mm dan tinggi 10 mm, produksi PPMY dan
PPTN-BATAN.

Alat : Elektrode kerja buatan bengkel PPNY
(tembaga dibungkus teflon), pH meter, aiat
timbangan elektronik, Corrosion Measurement
System, Model 342 Soft Corr, EG & G Princeton
Applied Research dan alat-alat gelas dan teflon.

Cara kerja :

- Dibuat sejumlah elektrode kerja : UO2 pelet
yang dihubungkan dengan plat/batang tembaga
yangkemudtandilapisiteflcm(Gb. 1). Model ini
mampu mereduksi tahanan listrik yang timbul
sebesar 80% terhadap model yang lain
("lipstick electrode", eiektrode campuran
serbuk UO2 dan paraftn )(I).

- Dibuat larutan jenuh garam-garam NaCI,
Na2SO4, Na2CO4 serta Na3PO4 dengan
akuabides untuk membuat larutan korosif dan
diatur pH nya = 4 dengan HNO3 dan NaOH.

- Diukur laju korosi elektrode kerja UO2 dengan
variasi jenis larutan garam (jenuh), pH dan
konsentrasi larutan.

Selama pengukuran laju korosi elektrode kerja
UO2 terhadap elektrode pembanding kalomel
standar SCE dan elektrode pembantu grafit
dalam gelas sel elektrolisa dilakukan
pengadukan (pengaduk magnit) dan dijaga
suhunya tetap pada 28 °C; proses pengukuran
diatur dengan "personal computer" dan datanya
dapat dicetak pada "printer".

HASIL DAN PEMBAHASAN .

Prinsip dasar korosi mengatakan bahwa
besamya laju korosi pada reaksi anode harus satna
dengan harga laju korosi pada katode. Dalam

eksperimen ini proses korosi dikontrol pada reaksi
sisi anodenya (proses oksidasi).

Cambar 1. Skema elektrode UO2

Pengaruh jenis larutan:

Telah difahami bahwa pengaruh zat padat
yang terlarut (misal garam) pada korosifitas cukup
komplek, karena bukan hanya faktor konsentrasi
tetapi juga jenis ion-ion yang terlibat. Teori
tersebut diperkuat sebagaimana ditunjukkan dalam
gambar 2 dan 3, dimana larutan Na2CO3

mempunyai laju korosi terkecil, sedang pada
Na2SO4 terbesar. Jadi zat terlarut dalam bentuk
karbonat (dan bikarbonat) mengurangi laju korosi.
Sedangkan ion-ion lainnya bersifat lebih agresif
(terutama ion SO4=) dapat menaikkan laju korosi
karena merintangi efek terbentuknya lapisan fiim
proteksi.

:
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Gambar2. Pengaruh jenis larutan (jenuh)
(erhadap laju korosi elektrode
U(h pada pH'=4.
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Gambar 3. Kurva potensiodinamlk (E vs. I)
elektrode UO2 dalam berbagai
jenis tarutan jenuh dan pH = 4.

Pcngaruh besarpH:

Pada saat peristiwa korosi begitu dimulai,
potensial anode turun menuju potensial katode dan
sebaliknya sehingga terjadi penurunan gaya
dorong. Penurunan gaya dorong karena adanya
peristiwa korosi disebut polarisasi. Polarisasi
anode timbul apabila produk korosi membentuk
lapisan yang menempel secara kuat dan kompak
untuk menghambat reaksi korosi berikutnya.
Sedangkan polarisasi katode timbul bila ion
hidroksoda OH', gas H2 atau filrn produk reaksi
membentuk suatu "barrier" pada permukaan katode
dan menghambat difusi oksigen dan hidrogen pada
katode serta reduksi berikutnya. Penghilangan atau
gangguan terhadap "barrier" pada katode atau
anode yang disebut depolarisasi akan memberikan
efek reinisiasi terhadap proses korosi itu sendiri.
Ada beberapa faktor yang dapat memberikan efek
depolarisasi diantaranya pH dan kecepatan aliran.
Pada larutan yangpHnya diturunkan (larutan asam)
maka akan menaikkan konsentrasi ion hidrogen H+.
Ion-ion ini bisa bereaksi dengan ion OH' yang
terbentuk pada katode dan memberikan efek
depolarisasi padanya.

Demikian pula jika pH larutan diturunkan
akan menaikkan puia kelarutan dari kebanyakan
produk korosi pada anode. Pelarutan'"barrier" yang
terbentuk serta menempel secara rapat atau tidak
adanya peluang untuk membentuk "barrier" yang
cukup kuat akan memberikan efek depolarisasi
pada anode. Gambar 4 dan 5 memperlihatkan
hubungan antara pH dan laju korosi UO2; terlihat
pada larutan bersifat sangat asam (pH = 1 - 3 )
mempunyai lajukorosi relatif rendah karena adanya
efek depolarisasi yang meningkat; pada larutan basa
(pH 8) laju korosi jauh lebih besar dan pada pH
mendekati netral (4 - 8) mempunyai laju korosi
relatif sama/konstan. Hal ini menunjukkan bahvva
harga pH beipengaruh pada laju korosi, tetapi efek
pH terhadap laju korosi setiap logam adalah
sepisifik.
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Gambar 4. Pengaruh pRterhadap laju korosi
elekltode UO2 dalam larutan
jenuh NaiCOi.
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Gambar 5. Kurva Poiensiodinatnik (E vs I)
elektrode UO2 dalam larutan
NaiCOi dengan berbagai harga

Pengaruh konsentrasi larutan garara

Pada gambar 6 dan 7 menunjukkan bahwa
pada konsentrasi dari 'O, 001 sampai 0,50 moVl
Na2CO3 memberikan laju korosi relatif konstan dan
kecil, dan pada konsentrasi 1,0 mol/i mendadak
naik, hal ini menunjukkan bahwa makin besar
konsentrasi anion makin besar laju korosinya. Hal
ini logis, karena makin banyak jumlah garam yang
teriamt (memperbanyak anion).
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Gambar6. Pengaruh konsentrasi larutan
NaiCOi (pH=4) terhadap laju
korosi etektrode UO2.
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Gambar 7. Kitrva Potensiodinanuk (E vs I)
eteklrode UOi dalani berbagai
konsentrasi Na2CO3 pada pH ~ 4.

KESIMPULAN

Dari percobaan dapat disimpulkan bahvva,
Iaju korosi elektrode U02 nampak dipengaruhi oleh
jenis larutan korosif, pH dan konsentrasi larutan.

Laju korosi U02 terendah terjadi dalam
larutan.Na2CO3; pada pH = 4 - 8 relatif rendah dan
konstan; dan dengan konsentrasi 0,10 mol/1
NaiCC^. Dari percobaan ini didapat laju korosi
terendah sebesar 0,3388 mil/year dalam 0,10 mol/1
Na2CO3 pada pH = 4.

Diharapkan penyimpanan bahan bakar UO2

bekas juga akan meaiberikan laju korosi terendah
pada kondisi tersebut; hal ini perlu diteiiti Iagi.
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TANYA-JAWAB

S. Simbolon

1. Apakah reaksi korosi UOi disebabkan oleh
Ft atau larutar. garam jenuh seperti
Na2COi, NaCl dll. ?

2. Berapakah tekanan yang digunakan untuk
membuat pelet, karena bahan bakar UO2
sebelumnya hanis disinter terlebih dahulu ?

Agus Taftazani

1. Korosi (laju korosi) akan dipengaruhi oleh
ion H+ (pH) dari larutan jenuh anion (COJ,
PO4, Cl' ;SOjdsb).

2. UO2 peletnya adalah produk Iokal (PPNY &
PPTN Bandung), jadi tekanan &
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sinteringmya merekalfang melakukan.
Kami hanya meminta pelet yang telah
memenuhi syarat bahan bakar reaktor
(sehingga dapat dianggap tekanan &
sinteringnya sudah seragam)

Farizai

1. Bagaimana pengaruh dimensi pelet (besar
dan ben'uknya) terhadap laju korosi ?

2. Adakah metode lain imtuk mengukur laju
korosi UO2 mengingat lingkungan UG2

selama digunakan ada di dalam kelongscig
bahan bakar, dilingkupi gas dan tidak
berinteraksi dengan air, juga lingkungan
limbah UOi adalah di dalam cor
semen/komposit yang kompak sehingga
tidak akan bersentuhan langsung dengan
larutan, baik air maupun larutan asam/basa
lainnya.

Agus Taftazani

1. Pengaruh dimensi tidak diteliti, karena luas
permukaan & ukuran pelet dibuat (sekitar)
sama.

2. Memang benar, U0 2 dipakai dengan
cladding, sehingga tidakterjadi singgungan
langsung dengan air dsb. Tetapi jika
claddingnya rusak (retak dsb) karena teiah
dipakai (sebagai bahan bakar bekas) maka
akan terjadi hubungan /kontak dengan

lingkungaf (air dsb). maka hali ini perlu
ditelit i . Memang benar ada cara
penyimpanan fcahan bakar bekas UO2
dengan sementasij tetapi ini hanya salah satu
metoda, metoda yang akan dikembangkan.

GeniRinaS

1. Korelas! apa yang menyebabkan dapatnya
ditorik garis ar.tara lanttcnjenis yang satu
dengan yang lainnya pada gambar 2,
hubungan antarajenis larutanjenuh dengan
laju korosi ?

2. Apa yang menyebabkan adanya fluktuasi
pengaruh pH terhadap laju korosi ?

3. Bagaimana pengamh Oi tzrhadap laju
korosi pgda percobaan Saudara ?

Agus Taftazani

1. Yang dapat ditarik kesimpulan, bahwa
larutan Na2CO3 & NaCl memberikan laju
korosi terendah & terbesar pada Na^SO^

2. Saya tidak melihat fluktuasi tersebut.
Dalam percobaan memang harga range pH
terlalu besar 2-4-6-dst (tidak 2,5-2,7 dst)
sehingga ada kesan kurva kurang smooth.

3. Ozcukupberpengaruhpadalajukorosi. Hal
ini bisa ditanggulangi dengan pengusiran
udara (dengan gas inert) sebelum
pengukuran & pengukuran terhadapnya
tertutup.
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