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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah
memberikan rakhraat-Nya, dan atas petunjuk serta karunia-Nya dapat tersusun
Presiding "Hasil Penelitian Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif
1996/1997".

Presiding ini merupakan kumpulan makalah Hasil Penelitian di Pusat
Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BAT AN 1996/1997, yang telah
dievaluasi oleh penyunting. Hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan
limbah yang disajikan meliputi aspek-aspek pengolahan limbah, penyimpanan
iimbah, dekontaminasi-dekomisioning, serta keselamatan kerja dan lingkungan.

Senioga prosiding ini dapat merupakan informasi bermanfaat tentang
berbagai aspek pengelolaan limbah, dan dapat merupakan acuan bagi pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengembangan selanjutnya, sehingga memberikan
sumbangan bagi pembangunan yang berkelanjutan.
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IMOBILISASI RESIN BEKAS DENGAN RESIN EPOKSI

Osmen Gultom, Suryanto, Sayogo, Ramdan *

ID0100010

ABSTRAK
IMOBILISASI RESIN BEKAS DENGAN RESIN EPOKSI. Imobilisasi

resin bekas dengan menggunakan resin epoksi telah dilakukan. Campuran resin
epoksi ditambahkan pada resin bekas dengan variasi konsentrasi resin bekas 30,
40, 50,60, 70, % berat. Campuran ini dimasukkan ke dalam tabling plastik dengan
diameter 40 mm dan tinggi 40 mm. Pengujian kuaJitas hasil imobilisasi meliputi
pengujian berat jenis dengan menggunakan multi piknpmeter, kuat tekan dengan
menggunakan alat buatan Paul Weber dan uji pelindihan menggunakan
spektrometer gamma. Hasil pengukuran menunjukkan pertambahan konsentrasi
limbah akan menurunkan kuat tekan dan menaikkan berat jenis, sedangkan uji
pelindihan tidak terdeteksi.

ABSTRACT
IMMOBILIZATION OF SPENT RESIN WITH EPOXY RESIN.

Immobilization of spent resin using epoxy resin has been conducted. The spent
resin was mixtured with epoxy resin in variation of concentration, i.e., 30, 40, 50,
60, 70 weight percent of spent resin. The mixture were pour into the plastic tube,
with a diameter of 40 mm and height of 40 mm. The density, compressive strength
and leaching rate were respectively measured by Quantachrome, Paul Weber
apparatus and Gamma Spectrometer. The results showed that the increasing of
waste concentration would be decreased the compressive strength, and increased
density by immobilized waste . The leaching rate of Cs from waste product was
not detected in experiment.

PENDAHULUAN
Resin penukar ion digunakan secara luas dalam pemurnian air pendingin

primer sebuah reaktor nuklir disebabkan karena kemampuannya untuk menangkap
ion-ion dan pengotor yang berbentuk padatan. Akibat penangkapan ion-ion
radioaktif yang terus menerus," resin menjadi jenuh sehingga diperlakukan sebagai
limbah radioaktif. Agar limbah radioaktif tersebut tidak membahayakan manusia
dan lingkungan perlu diolah terlebih dahulu sebelum disimpan pada penyimpanan
yang tetap.

Metoda pengolahan resin dapat dilakukan dengan cara membakar dalam
insenerator sehingga akan diperoleh abu yang volumenya relatif kecil. Cara lain
pengolahan limbah resin dilakukan dengan imobilisasi langsung menggunakan
suatu bahan matriks, misalnya semen, bitumen, polimer dan sebagainya. Bahan
matriks yang dipilih pada penelitian ini adalah resin epoksi.

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BAT AN



Resin epoksi dibentuk oleh polimerisasi hasil reaksi bisphenol A dan
epichlorohydrin, seperti disajikan pada Gambar 1. Resin epoksi merupakan
product intermediate (hasil antara) yang hams di cured atau cross-linked untuk
menghasilkan resin yang mempunyai karakteristik baik. Pada struktur polimer
epoksi, bila harga n rendah maka bahan ini bearad dalam bentuk cair, sedang pada
n > 25 maka resin akan lebih keras dan padat Dalam proses curing atau crass-
lingking ke bahan epoksi ditambahkan curing agent yang mempunyai atom
hidrogen aktif. Beberapa senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan tersebut
ialah berbagai jenis amina, asam anhidrida dan merkaptan.

Dalam imobilisasi resin bekas disebar secara merata dalam fluida epoksi
dengan bantuan alat pengaduk. Reaksi polimerisasi pementukan silang cross-
linked resin epoksi menjadi polimer epoksi terjadi dengan penambahan curing
agent. Proses ini sederhana tidak perlu penambahan panas atau radiasi untuk
membentuk ikatan silang karena reaksi terjadi secara eksotermis. Panas reaksi
yang timbulcukup untukmengeraskancampuran. Solidifikasi berjalan 2 - 10 jam
bergantung pada volume campuran dan jumlah curing agent.

Bisphenol A Epichlorohydrin

Penggunaan resin epoksi sebagai bahan matriks didasarkan pada sifat-sifat
yang dimiliki bahan tersebut antara lain daya tahan yang baik terhadap radiasi,
bahan kirnia, mikroorganisme, panas, mempunyai sifat merekat yang bagus serta
kesesuaian yang tinggi terhadap berbagai bentuk limbah dan kandungan limbah
(waste loading) yang tinggi.

TATA KERJA
Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis resin epoksi yang
terdapat di pasaran dengan na)na dagang epoxy resin sebagai adhesive. Sebagai.
curing agent digunakan bahan dengan nama dagang hardener epoxy. Resin bekas
berasal dari limbah resin pemurnian pendingin primer RSG-GAS yang telah jenuh
dengan 137Cs, dengan nama dagang resin penukar kation "lewatit S 100 KR/It",
resin penukar anion "lewatit M500 KR/OH" .



Metoda
Resin bekas dimasukkan ke dalam resin epoksi dan diaduk hingga adonan

merata pada perbandingan resin bekas/epoksi resin 30/70,40/60, 50/50, 60/40 dan
70/30. Kemudian ditambahkan curing agent untuk terjadinya proses polimerisasi,
sambil campuran tetap diaduk. Jumlah curing agent yang ditambahkan sama
seperti jumlah resin epoksi. Adonan yang terjadi dimasukkan ke dalam tabung
plastik ukuran 40 x 40 mm dan dibiarkan mengeras.

Uji kuat tekan dilakukan dengan menggunakan alat buatan Paul Weber
dengan cara menekan contoh hingga hancur.

Test pelindihan 137Cs dilakukan dengan perendaman contoh dalam air
bebas mineral. Air pelindih diambil pada hari ke 2, 3, 4, 5, 6, 7,14, 21 dan 28 dan
dicacah menggunakan spektrometer gamma rnerk Canberra yang dilengkapi
dengan detektor HP(Ge). Berat jenis diukur dengan alat multi piknometer.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berat jenis resin epoksi sebagai fungsi kandungan limbah dapat dilihat

pada Gambar 2, yang bervariasi antara 1,005 - 1,128 untuk 30 sampai 70 persen
kandungan resin bekas.

Kandungan Resin Bekas (% berat)

Gambar 2: Pengaruh kandungan resin bekas terhadap berat jenis resin epoksi.

Dari gambar tersebut terlihat dengan penambahan resin bekas akan
menaikkan berat jenis. Hal ini karena resin bekas mempunyai berat jenis yang
lebih tinggi daripada resin epoksi. Bila perbandingan resin bekas lebih banyak dari
resin epoksi maka hasil yang didapat tidak begitu baik, karena jumlah zat pengikat
terlalu sedikit' dibandingkan zat yang diikat sehingga ikatan yang terjadi lemah,
dan hal ini dapat mempengaruhi kuat tekan dan laju pelindihan. Jadi dalam hal ini
yang mengambil peranan dalam nilai berat jenis adalah jumlah resin bekas yaitu
berat jenis merupakan-fungsi jumlah resin bekas. Bila jumlah resin bekas banyak
maka berat jenis yang terjadi akan naik.
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Kandungan Resin Bekas (% berat)

Gambar 2: Pengaruh kandungan resin bekas terhadap kekuatan tekan resin epoksi.

Hasil pengujian kuat tekan sebagai fungsi kandungan resin bekas dapat
dilihat pada Gambar 2. Secara keseluruhan kuat tekan hasil imobilisasi ini masih
memenuhi standar minimum IAEA untuk imobilisasi menggunakan resin epoksi
yaitu sebesar 20 N/mm2. Kekuatan yang tertinggi dicapai pada kandungan resin
bekas yang lebih rendah dimana semua resin bekas terikat secara kompak pada
ikatan silang epoksi. Dengan kandungan limbah diatas 50 % kekuatan tekan
menurun, hal ini disebabkan berkurangnya zat pengikat sehingga, mempengaruhi
kuat ikatan silang yang akhirnya akan menurunkan kuat tekan.

Laju pelindihan hasil imobilisasi menggunakan resin epoksi tidak
terdeteksi. 137Cs terikat resin penukar kation dan resin terikat dalam matriks
epoksi dengan kondisi yang baik. Pada keadaan tersebut sangat sukar terjadi
pelindihan radionuklida yang terikat epoksi dengan ikatan silang yang sangat kuat.
Hal lain yang menyebabkan 137Cs tidak terdeteksi adalah aktivitas resin bekas
terlalu kecil dimana aktivitas awal sebelum diimobilisasi adalah 2,64 x 10"4

uCi/cc. Faktor lain yang mempengaruhi terlepasnya radionuklida adalah bila
polimer pengikat mengalami degradasi. Pada umumnya polimer sangat sulit
terdegradasi dalam jangka pendek biasanya degradasi terjadi dalam jangka waktu
yang cukup lama. Pada perendaman 21 hari sampel dengan kandungan limbah
diatas 50 % terjadi retakan pada permukaan sampel. Hal ini disebabkan rusaknya
ikatan epoksi. Jadi kondisi yang paling optimal adalah kandungan limbah 50 %
dan epoksi 50 % berat.

KESIMPULAN
Berat jenis merupakan fungsi kandungan resin bekas, makin tinggi

kandungan resin bekas maka berat jenis juga naik. Kuat tekan hasil imobilisasi
dengan menggunakan resin epoksi berkisar antara (25 - 36) N.mm'2 dan memenuhi
standar minimum yang ditentukan IAEA sebesar 20 N.mm"2. Dari hasil uji
pelindihan diperoleh kondisi optimum untuk kandungan resin bekas 50 % berat.
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EKSTRAKSI URANIUM DARILARUTAN ASAM SULFAT

Djarot Sulistio Wisnubroto
i mini mi
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ABSTRAK

EKSTRAKSI URANIUM DARI LARUTAN ASAM SULFAT. Telah
dilakukan suatu studi pengambilan uranium dari larutan asam sulfat menggunakan
metode ekstraksi cair-cair. Ekstraktan yang digunakan adalah diethylhexyl
phosphoric acid (HDEHP) dan tri-octil-amin. Ekstraktan tri-octil-amin lebih
mudah digunakan, serta selektif mengambil uranium kecuali terhadap
molibdenum dan zirkonium. Terutama Mo dapat dipisahkan dengan
Na2Co3+NH4OH. Dari data catu dapat dibuat suatu bagan alir yang memisahkan
uranium dari logam lain sekaligus siap untuk diproses lebih lanjut.

ABSTRACT
URANIUM EXTRACTION FROM SULFURIC ACID SOLUTION. The

recovery of uranium has been studied by solvent extraction method. The
extractant used was diethylhexyl phosphoric acid (HDEHP) and tri-octylamine.
The later compound is easier to use, and also has a good selectivity on recovery
uranium except fo molibdenum (Mo) and zirconium (Zr). However Mainly Mo
could be separated by Na2Co3+NH4OH. From the batch data, the flowchart
process for U recovery from sulfuric acid solution can be constructed.

PENDAHULUAN
Teknologi ekstraksi uranium dari larutan asam sulfat sebenaraya telah

dikembangkan dan terutama diaplikasikan pada proses penambangan uranium
yaitu pada pemurnian uranium dari hasil lindi [1]. Selain dengan cara ekstraksi
cair-cair, pengambilan uranium tersebut dapat pula dilakukan dengan pertukaran
ion atau presipitasi. Pilihan terhadap salah satu diantara ketiga metode tersebut
bergantung pada volume larutan, kemurnian yang diinginkan serta faktor ekonomi.
Metode ekstraksi cair-cair biasanya dipilih apabila volume larutan yang ditangani
cukup besar, sedangkan untuk volume yang relatif kecil lebih praktis
menggunakan pertukaran ion. Sedangkan bila kemurnian yang diinginkan tidak
terlalu tinggi digunakan metode pengendapan.

Ekstraktan yang digunakan untuk mengambil U dari asam sulfat berbeda
dari senyawa organik yang dipakai dalam proses olah ulang bahan bakar
(menggunakan tributil fosfat/TBP). Ekstraktan yang sering digunakan
dalam proses pemurnian uranium dari hasil pertambangan adalah tri-octil-amine,
diethylhexylphosphoric acid (HDEHP). Bahkan senyawa amin yang mempunyai
nama produk komersial Alamine 223 atau Adogen 364 sebenarnya merupakan
komponen utama dalam proses AMEX yang telah digunakan di Amerika Serikat.
Sedangkan ekstraktan HDEHP digunakan dalam proses DAPEX [1-16].

Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN



Pada penelitian ini dilakukan pengkajian dan perhitungan pada proses
ekstraksi uranium menggunakan tri-octylamine dan HDEHP dari larutan asam
sulfat. Termasuk di dalamnya pembuatan bagan aiir proses pengambilan uranium
dari beberapa pengotor.

TEORI
, Dalam larutan sulfat uranium mempunyai bentuk senyawa

(uraiiil bisulfat) dan UO2(SO4)3
4Xuraniltrisulfat). Secara umum uranil bisulfat

lebih dominan sedangkan uraniltrisulfat akan terdeteksi apabila pH nya mendekati
dua dan kandungan sulfatnya rendah.

Ekstraksi uranium dari larutan sulfat biasanya menggunakan tertiari amin
(R3N). Sedangkan Amin sekunder (R2NH) jarang digunakan. Hal yang sangat
penting dari penggunaan amin adalah panjang rantai karbon. Reaksi tertiari
amin dengan uranil sulfat adalah sebagai berikut:

2(R3NH)2SO4 + UO2(SO4)3
4" = (R3NH) 2UO2(SO4)3 + 2SO4" (1)

Senyawa amin mempunyai sifat kimia yang stabil, kelarutan fasa air yang rendah.,
serta koefisien distribusi uranium yang tinggi dan terakhir sifat elektifitas ekstraksi
uranium. Senyawa amin biasanya dilarutkan di kerosen yang mempunyai titik
didih tinggi dengan konsentrasi sekitar 3 v/o atau sekitar O,1M [2]. Kedalam
larutan biasanya ditambahkan alkohol berantai panjang seperti isodekanol untuk
menaikkan kelarutan ekstraktan dalam kerosen dengan adanya sulfat serta
kompleks uranium dan molibdenum.

Sedangkan untuk HDEHP reaksinya ditunjukkan di persamaan (2).

2 HDEHP + UO2
2+ ® UO2(DEHP)2 + 2H* (2)

Tetapi reaksi sebenarnya lebih kompleks dari yang ditampilkan.
Reaksi senyawa, amin dengan uranium akan menghasilkan koefisien

distribusi yang tinggi (-90) tetapi ada kendalanya yaitu terikutnya molibdenum
(Mo) dan zirkonium (Zr) bila ada dalam larutan. Kedua pengotor tadi mempunyai
koefisien distribusi diatas 100. Logam-logam lain seperti besi, titanium ataupun
vanadium relatif sulit diekstraksi. Berikut adalah tabel hasil ekstraksi
menggunakan trioctylamine dengan kondisi pH=l, [SO4

2"]=1M.
Reaksi HDEHP dengan uranium dalam larutan asam sulfat relatif tidak

selektif terutama apabila ada besi, vanadium atau unsur-unsur tanah jarang.
Tetapi senyawa organik tersebut lebih tahan terhadap radiasi dibanding tertiari
amin dalam larutan yang sedikit mengandung asam nitratl Contoh koefisien
distribusi untuk ekstraksi dengan HDEHP ditunjukkan di Tabel 2.



Tabel 1. Data koefisien distribusi beberapa logam dengan ekstraktan trioctil
amin [3].

Logam

Uranium
Uranium
Molibdenum
Zirkonium
Vanadium
Vanadium
Vanadium
Titanium
Besi
Magnesium, Kalsium, Mangan,
Tembagaj Seng

Valensi

6
4
6
4
5
5
4
4

2,3
2

Koefisien
Distribusi

90
<1
150
200
<1

~20(pH=2)
<0,01
<0,l

<0,01
<0,01

Tabel 2. Koefisien Distribusi Logam-logam pada ekstraksi menggunakan
2-HDEHP dengan kondisi O,1M HDEHP, 0,5M SO4 dan pH=l [4].

Logam Koefisien distribusi
2+uo2

Fe3+

Al3+

Th4+

V4+(0,01M)

200
135

0,03
20.000

1.000

TATAKERJA
Ada dua jenis kegiatan yang dilakukan yaitu penghimpunan data-data

pustaka dievaluasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:
1. Untuk pengambilan uranium, data yang menggunakan metode ekstraksi

dengan tri-octil amin (biasanya mempunyai produk komersial tertentu seperti
Alamine-336 atau Adogen-364) dan dengan HDEHP saja yang dihimpun.

2. Untuk unsur-unsur pengotor seperti Mo, Zr dan unsur tanah jarang dapat
digunakan data-data sekunder berasal dari pustaka yang langsung atau tidak
langsung berhubungan dengan tema penelitian.

3. Data-data yang utama yang dihirnpun adalah kondisi percobaan (pH,
konsentrasi dan Iain-lain) serta koefisien distribusi.

Kegiatan kedua menyangkut pembuatan model ekstraksi uranium dari
larutan asam sulfat, yaitu meliputi:
1. Pembuatan bagan alir proses pengambilan.
2. Perhitungan jumlah stage yang dibutuhkan serta laju alir untuk masing-masing

larutan pada beberapa bagian proses.



3. Untuk perhitungan stage diandaikan bahwa koefisien distribusi di masing-
masing stage konstan sesuai hasil percobaan catu.

4. Model diolah dengan menggunakan MATCAD ver. 3.0

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa kesulitan penggunaan HDEHP

adalah koefisien distribusi besi yang tinggi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan
cara mengontakkan dengan SO2, atau natrium sulfida. Tetapi biasanya ini
memerlukan biaya yang cukup tinggi, demikian puia keberadaan Th4+ dan V4+

membuat penggunaan HDEHP tidak atraktif.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka sebenarnya lebih tepat digunakan

tri-octil-amin karena sifat selektifitasnya, tetapi tentu saja harus dipikirkan
bagaimana meraisahkan unsur molibdenum dari uranium. Hal ini akan
diterangkan lebih lanjut di bawah.

Bagan alir ekstraksi secara sederhana dapat diusulkan seperti di Gambar 1.
Pe^tama ekstraktan dibuat setimbang dengan asam sulfat sesudah itu
mengekstraksi uranium dari umpan dilanjutkart dengan pencucian dan
pehgambilan kembali (reekstraksi/stripping) uranium ke fasa air. Uranium dalam
fasa air ini diendapkan dengan menambahkan amoniak.

Berdasarkan data Tabel 1 dan perhitungan/model menggunakan persamaan
berikut maka dapat ditehtukan secara sederhana- berapa jumlah stage yang
diperlukan untuk blok ekstraksi pada gambar bagan alir.

E-yN D-E
dimana overall fractional recovery p = ——j-; faktor ekstraksi p = ;

E = Volume larutan ekstraktan (1); D = Koefisien distribusi; F = Volume larutan
umpan (1); x = Konsentrasi logam di fasa air (molar); y = Konsentrasi logam di
fasaorganik.

Apabila dihitung dengan asumsi batasan-batasan, E = 100 liter, F=100
liter, y pada umpan 6kstraktan (y0) = 0, xF= lgr U3CVI, y pada stage ke N (y^) =
3,33gr U3O8/I dan xi ^ 0 0 1 9 U3O8/I serta koefisien distribusi (D) uranium = 90,
maka di dapat p= 3,33 dan p=90. Dari hasil p dan p tersebut dapat ditentukan
berapa sebenarnya stage yang dibutuhkan, yaitu cukup 1 stage saja. Perhitungan
ini belum memasukkan adanya scrubbing. Persamaan (3) dapat dimodiflkasi
dalam bentuk:

oM+l _ , RN _ 1
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Subscribe S menyatakana bagian scrubbing sedangkan E menyatakan bagian
ekstraksi. Simbol M menyatakan jumlah stage bagian scrubbing.

DE DE
Disamping itu ada beberapa perubahan yaitu (3E=:=;—~, Ps=~7T" dan S

F + S S
menyatakan volume larutan scrubbing. Tetapi itupun tidak akan merubah jumlah
stage yang dibutuhkan untuk ekstraksi U. Hanya saja kita membuat batasan
bahwa dalam proses sesungguhnya kompetisi diantara unsur-unsur yang ada
sangat ketat sehingga U yang terekstraksi tidak sebanyak yang ditunjukkan di
dalam hasil eksperimen secara catu. Biasanya dibuat stagenya minimal 4 untuk
ekstraksi.

Umpan
Extraktan

Umpan

Ekstraksi

air

Rafinate

Pencucian/Scrubbing

Pengasaman

Asam sulfat

Ke Limbah
atau proses
berikut
untuk
mengambil
unsur
tertentu

Stripping/Ekstraksi Balik

NH3

Larutan
stripping

Presipitasi

i ' Produk U

Gambar 1. Bagan alir pengambilan U dari asam sulfat
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Untuk pengambilan kembali U (reekstraksi U) dapat dilakukan dengan
menaikkan konsentrasi sulfat ataupun menambahkan NaCl. Tetapi garam klorida
untuk amm lebih stabil dibandingkan kompleks uranil sulfat . Unsur Mo tidak
terreekstraksi oleh NaCl. Tetapi Mo harus dijaga konsentrasinya dibawah 0,03
g/liter, kalau tidak unsur tersebut akan mengendap dan mengganggu pengambilan
U. Untuk mengontrol konsentrasi Mo, sebagian solven yang meninggalkan bagian
reesktraksi U dikontakkan dengan Na2CC>3 dan NH4OH, dan berpihdah ke fasa air
membentuk senyawa Na2MoO4, akhirnya dijadikan sebagai hasil samping.

Larutan pengambil Mo
(Na2CO3 + NH4OH Solven

Mo Stripping

Na2MoO4

NaCl

Garam
Filter ftr

Drier 2

NH3

Solven

U Stripping

Produk U

Umpan
Yellow Cake

Product
Ekstraksi U

Rafinat

Gambar 2. Konsep Pengambilan U dari Larutan Asam Sulfat

Konsep bagan alir selengkapnya dapat ditunjukkan di Gambar 2 . Pada
bagan alir tersebut, sesudah keluar dari bagian reekstraksi, U direaksikan dengan
amoniak membentuk endapan campuran natrium dan amonium diuranat.
Kemudian endapan tersebut dipisahkan dengan flitrasi dan dicuci dengan air untuk
menghilangkan senyawa NaCl ataupun Na2SO4. Terakhir endapan dikeringkan
untuk menghasilkan produk Yellow Cake.
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KESIMPULAN
Telah dilakukan suatu studi pengarabilan uranium dari larutan asam sulfat

tnenggunakan metode ekstraksi cair-cair. Ekstraktan yang digunakan adalah
diethylhexyl phosphoric acid (HDEHP) dan tri-octil-amin. Ekstraktan tri-octil-
amine lebih mudah digunakan, serta selektif mengambil uranium kecuali terhadap
molibdenum. Unsur Mo dapat dipisahkan dengan Na2Co3+NH4OH. Dari data
catu dapat dibuat suatu bagan alir yang memisahkan uranium dari logam lain
sekaligus siap untuk diproses lebih lanjut.

DAFTARPUSTAKA
1. BENEDICT, PIGFORD, dan LEVI, Nuclear Chemical Engineering, McGraw-

Hill Book Co., New York (1981).
2. IAEA, Uranium Extraction Technology, Technical Report Series No. 359,

Vienna (1993).
3. IAEA, Manual on Laboratory Testing for Uranium Ore Processing, Technical

Report Series No. (1990)
4. COLEMAN, C. F. et al.,"Amine Salts as Solvent Extraction Reagents for

Uranium and Other Metals", PICG(2), 28, (1958) 278
5. BLAKE, C.A. et al., "Solvent Extraction of Uranium and Other Metals by

Acidic and Neutral Organophosphorus Compounds", PICG(2), 28 (1958) 289
6. ASHBROOK, A.W., Theory and Practical Application of Solvent Extraction

for Extraction and Separation Metals , Inf. Circ, IC-308, Canada Center for
Mineral and Energy Technology, Ottawa (1973)

7. BROWN, K.B., COLEMAN, C.F, CROUSE, D.J., BLAKE, C.A., and
RYON, A.D., "Solvent Extraction Processing of Uranium and Thorium Ores",
Peaceful Uses of Atomic Energy (Proc. 2nd Int. Conf. Geneva 1958), Vol.3,
UN, New York (1958) 472

8. CLEGG, J.W., FOLEY, D.D., Uranium Ore Processing, Addison-Wesley,
Reading, MA (1958)

9. HANSON, C , Recent Advances in Liquid-Liquid Extraction, Pergamon Press,
New York (1971)

10. HAZEN, W.C., Solvent Extraction Techniques, DECO Trefoil Bull. No. T4-
B32, Denver Equipment Co.

11. LO, T.C., BAIRD, J., and HANSON, C , Handbook of Solvent Extraction,
Wiley-Interscience, New York (1983).

12. MERRITT, R.C., Extractive Metallurgy of Uranium, Colorado School of
Mines Res. Inst., Golden (1971).

13. MEYBURGH, B.G., The Design, Erection and Operation of a PUREX plant
at Buffelsfontein Gold Mining Co. Ltd., J.S.Afr. Inst. Min. Mettal (1970) 55.

14. MOORE, F.L., Liquid-Liquid Extraction with High-Molecular-Weight
Amines, Rep. NAS-NS-3101, US Atomic Energy Commission (1960)

15. MORRISSION, C.H., FREISER, H., Solvent Extraction in Analytical
Chemistry, Wiley, New York (1957)

16. RITCEY, G.M., and ASHBROOK, A.W., Solvent Extraction - Principles and
Applications to Process Metallurgy, Part 1., Elsevier, Amsterdam and New
York (1984)

12



r ](000'

KOLOM ZEOLIT UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR CESIUM.

Widiatmo, Thamzil Las *

ID0100012

ABSTRAK
KOLOM ZEOLIT UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR CESIUM.

Model kolom zeolit pengolah cesium sesuai perhitungan ''Height Effective
Theoritical Plate", diameter 2 cm dan tinggi 35 cm telafodipelajari. Kecepatan alir
umpan dibatasi, sehingga kolom berkerja sebagai "Fixed Bed Reactor". Hasil
memperlihatkan bahwa pada umpan limbah 0,05 N cesium, dengan debit 2500
ml/jam, unjuk kerja kolom sesuai dengan rancangan. Kapasitas Tukar Ration total
dari kolom 2,21 meq/g, dengan zona sorpsi sepanjang 7,1 cm dan "Pressure drop"
2,9.102Pa.

ABSTRACT
ZEOLITE COLUMN FOR CESIUM REMOVAL IN LIQUID WASTE.

The model of zeolite column for cesium waste treatment has designed using the
Height Effective Theoretical Plate approximation, with the inside diameter was 2
cm and 35 cm length of zeolite content. Feed flow rate was limited on 2500 ml/h,
in order to obtain the column operation as Fixed Bed Reactor Column and the feed
solution was in 0.05 N CsCl. The perfomance of column has total Capacity Ion
Exchanger 2.21 meq/g, 7.1 cm of the sorption zone lenght and the pressure drop
was 2,9.102 Pa. A # A

PENDAHULUAN
Dalam pemanfaatan zeolit alam untuk pengolahan limbah cair, telah

dilakukan perhitungan reaktor kolom yang bekerja sebagai reaktor "Fixed Bed".
Untuk itu perlu dibuat model kolom zeolit yang didasarkan atas suatu rancangan,
serta diuji coba agar dapat dilihat unjuk kerjanya. Rancangan didasarkan atas
besaran fisis dari cesium, namun dimungkinkan untuk mengolah limbah cair pada
umumnya. Kolom dirancang untuk mengolah limbah cesium cair dengan
konsentrasi dibawah 0,05 N pada temperatur kamar, pH sekitar 7. Kolom
pengolah limbah cesium dibuat berdasarkan rancangan perhitungan "Height
Effective Theoritical Plate" (HETP) Dari hasil prarancangan tersebut, untuk
memberikan pemisahan diperlukan tinggi kolom minihimal 3,5 cm dengan
jumlah kolom 8 buah, agar diperoleh penyerapan cesium dari fraksi eluen 0.95
menjadi fraksi eluen 0.05. Dengan anggapan efisiensi 20% maka diperlukan
model kolom zeolit setinggi 35 cm. Kecepatan alir linier umpan teoritis terhitung
20 cm/jam agar tidak terjadi fluidisasi (1), sehingga kolom bekerja sebagai reaktor
" Fixed Bed ".

Unjuk kerja kolom diharapkan sesuai dengan rancangan. Kriteria tersebut
dapat ditunjukan dengan adanya kesamaan atau pendekatan harga besaran fisis

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BAT AN
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yang digunakan sebagai basis hitungan HETP dengan hasil hasil unjuk kerja
kolom, serta efisiensi kolom yang cukup memadai.

TEORI
Perbedaan debit dan atau konsentrasi umpan pada percobaan akan

menyebabkan perubahan profil kurva penyerapan cesium, maka sangat sulit untuk
melakukan "Scale Up" (2). Tetapi pada jangkau yang cukup rendah maka profil
kurva penyerapan tersebut tidak banyak berubah. Hasil percobaan ini diharapkan
dapat digunakan melihat unjuk kerja kolom pada daerah/jangkau yang kecil.
Percobaan dengan jangkau debit tidak terlalu besar, mengakibatkan daerah
tanjakan dari kurva penyerapan akan bergeser. Bergeser kekanan dengan
berkurangnya debit aliran, dan kekiri dengan bertambahnya debit. Slope tanjakan
juga tidak banyak berubah. Secara teknis kecepatan yang lebih rendah akan
menaikkan kapasitas pengolahan, disebabkan interval waktu dari C/Co=0 hingga
kurva mulai menanjak tajam bertambah lebar.

Kapasitas total pemisahan kolom dihitung sebagai kapasitas tukar cesium.
Dengan persamaan koefisien distribusi (Kd) maka kapasitas tukar kation (KTK)
dari cesium dalam hal ini merupakan "apparent capacity" dapat dihitung.
Berdasarkan kurva penyerapan cesium Gambar 2. dan persamaan distribusi, KTK
dapat dihitung (3):

K A ^O ~ C t V0.95 n .

K d - C x w (1)

dimana, KD = koefisien distibusi (ml/g); Co = konsentrasi umpan (gmol/ml); Ct
= konsetrasi eluen pada fraksi 0.05 (gmol/ml); V0.95 = Jumlah eluen pada fraksi
eluen 0.95 (ml); W = Berat Isian zeolit (g)
Rumus tersebut dapat disederhanakan :

Dengan memasukkan besarnya normalitas dari larutan umpan (N meq/ml), didapat
hargaKTK.

(2)

Efisiensi kolom dihitung berdasarkan persamaan zona sorpsi dengan.
persamaan sebagai berikut (4):
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dapat dituliskan sebagai fungsi" Space Volume"

A t S V (3a)_ o i

dimana Za = Zona pertukaran ion (cm); Co = konsentrasi umpan (g/cm3); U =
kecepatan linier umpan (cm/jam); qo = Jumlah kation terserap yang setimbang
dengan umpan Co (g/g); y = berat jenis isian kolom (g/cm3); At = interval waktu
dari titik "breakthrough" C/Co .= 0,05 - 0,95; Z = panjang isian kolom (cm); SV =
Space volume. Zona sorpsi adalah bagian dari cesium yang tidak digunakan untuk
penyerapan cesium, dari Gambar 2. terlihat pada bagian kurva yang menanjak
tajam. Pada bagian tersebut cesium sudah lolos dengan tidak terkendali.

Pressure drop, AP (psi), dihitung dengan persamaan (2):

2,fin.G2.Z.(l-p)

Dp.gc.pl.(ps3'n.p

3~"
VV

dimana G = debit aliran lb^detikXft2); Dp = diameter partikel (ft); Z = panjang
isian kolom (ft); gc = konstanta 32 (lb.ft)/(lbf.detik2); fm = faktor friksi; pi = berat
jenis cairan lb/ft3; q>s = faktor bentuk isian (untuk bola=l); n = eksponen; P =
"voidage" atau porositas antar-butir.
Fungsi bilangan Reynold (Re), fm, dihitung berdasarkan "Friction Factor for bed
of Solid dari halaman 5-62 Fig.5-69 [3]. Untuk Re = 0,034 dapat ditentukan fin =
50.000 dan n = l .

TATAKERJA
Zeolit alam-berasal dari Bayah, berbentuk butiran, hasil ayakan lolos 40

tertahan 100̂  mesh; Larutan umpan cesium 0.05N berperunut dibuat dari cesium
reagen Merck kualitas p.a. Pelarutan dilakukan dengan air bebas mineral yang
didapat dari EDPPS-PTPLR. Perunut cesium 137 didapat dari BTPL-PTPLR, cacah
umpan berperunut diukur dengan LSC sebesar 50 cpm/ml.

Zeolit diisikan kedalam kolom dan dialiri air bebas mineral hingga jenuh
dan diatur ketinggiannya hingga 35 cm, untuk itu dibutuhkan zeolit sebanyak 179
gram. Untuk mengalirkan umpan digunakan pompa "Dosing Gear pump" dari
stainless steel, dirangkai seperti Gambar 1. Aliran umpan sebesar 2500 ml/jam,
dialirkan dari bawah keatas. Aliran umpan dilakukan setelah zeolit dalam kolom
jenuh dengan air bebas mineral. Pengambilan sampel sebanyak 20 ml dilakukan
setiap pengaliran umpan 1000 ml. Analisis dilakukan dengan LSC, pada energi
tritium. ;

HASIL DAN PEMBAHASAN K

Pengoperasian kolom dengan konsentrasi umpan 0,05N serta debit 2500
ml/jam menghasilkan profil penyerapan cesium seperti Gambar 2. Kurva yang
mulai menanjak tajam menandakan Cesium lolos dengan cepat. Terjadi pada
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fraksi eluen 0,05 dengan eluen sebesar 8000 ml. Pada volume tersebut operasi
kolom harus dihentikan, kapasitas pengolahan ditentukan adalah 8000 ml. Bila
kolom dioperasikan terus akibatnya eluen akan keluar dengan fraksi konsentrasi
eluen yang tinggi dan tak terkendali.

Volume eluen pada fraksi 0,95 ditentukan dengan ekstrapolasi kurva
penyerapan cesium Gambar 2. Volume eluen pada fraksi 0,95 sebesar 15 liter.
Selanjutnya digunakan untuk perhitungan KD, didapatkan sebesar 4,41
ml/g.Dengan memasukkan harga normalitas dari umpan sebesar 0,05N, dapat
dihitung 4,41 ml/g setara dengan KTK sebesar 2,21 meq/g. Hasil tersebut lebih
besar dari harga KTK hasil percobaan skala laboratorium yang dilakukan di
BTPL-PTPLR, berkisar 1,16 meq/g.(5) Harga KTK yang lebih besar kemungkinan
terjadi akibat efek inter partikel "sieving", karena penggunaan zeolit yang cukup
besar serta kecepatan aliran linier umpan yang rendah.

Zona sorpsi yang dapat diartikan sebagai daerah/panjang zeolit yang tidak
digunakan untuk operasi penyerapan tersebut terhitung sebesar 7,103 cm, atau
sekitar 20% dari pemakaian zeolit. Bila harga slope pada bagian tanjakan menurun
, akan mengakibatkan zona sorpsi akan memanjang, maka pemakaian zeolit
kurang efisien. Untuk memperbaiki hal tersebut dapat dilakukan punurunan debit
dan atau konsentrasi umpan. Penggunaan kecepatan umpan yang rendah
mengakubatkan pressure drop yang ditimbulkan rendah, terhitung 0,042 psi atau
2,9.102Pa.

Dari data zona zeolit yang tidak terpakai mendekati 20%, serta KTK
mendekati harga percobaan skala laboratorium, dapat disimpulkan bahwa kolom
cukup efisien serta sesuai/mendekati unjuk kerja rancangan.

Perhitungan pressure drop yang rendah memungkinkan penggunaan bahan
sederhana, murah dan banyak dipasaran. Pralon dapat digunakan sebagai kolom.
Pompa yang tersedia dipasaran dapat juga digunakan, karena hanya digunakan
"presure.drop" yang rendah.

Pada jangkau debit antara 5 hingga 40 ml/menit, tidak banyak
menimbulkan perubahan pada slope kurva penyerapan, maka dari Gambar 4. dapat
diambil kesimpulan efisiensi pemakaian zeolit akan naik dengan menurunnya
debit. Penggunaan kosentrasi umpan dibawah kosentrasi umpan rancangan juga
akan mengurangi zona sorpsi, seperti terlihat pada Gambar 3.

KESIMPULAN
Kolom dibuat dengan diameter dalam 2 cm serta tinggi 40 cm, digunakan

isian zeolit alam dari Bayah yang lolos 40 tertahan 100 mesh, setinggi 35 cm.
Umpan limbah cesium 0,05N dan debit 2500ml/jam, bekerja sebagai "Fixed Bed
Reactor" mempunyai unjuk kerja sesuai rancangan. Hal ini nampak dengan harga
KTK 2,21 meq/g serta zona sorpsi sebesar 20%.

Bila konsentrasi umpan diturunkan dibawah 0,05 N atau digunakan untuk
mengolah limbah radioaktif dengan aktivitas rendah akan menghasilkan volume
limbah terolah lebih besar.

Kolom dengan ukuran dimensi tersebut dapat dibuat dengan mudah dan
murah, serta dapat dioperasikan untuk mengolah limbah di laboratorium BTPL
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PTPLR, karena limbah yang ditimbulkan laboratoriummempunyai aktivfitas
sangat rendah, tetapi perlu dipikirkan lagi alat bantu keselamatan kerjanya.
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Tabel 1. Kapasitas Tukar Ion Logam Berat (meq/g)

Ion

NH4
+

Cs+

Sr2+

Cd2+

Cuz+

Mnz+

Ni2+

Pb2+

Zn2+

Fe2+

Zeolit asal :

Bayah
2,31
1,16
0,82
0,71
2,30
1,59
2,23

1,11
0,58
0,98

Zeolit asal
Lampung

2,92
0,98
0,93
0,42
2,63
0,65
2,63
0,80
1,31
0,68
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A SAMPEL

KOLOM
Tinggi 40 cm, Diameter dalam 2 Cm

POMPA "DOSING GEAR PUMP"

Gambar 1. Rangkaian Kolom Pengolah Limbah Cesium
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Gambar 2. Kuva Penyerapan Cesium
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Gambar 3. Grafik Zona Sorpsi terhadap Konsentrasi Umpan

18



0 20 40 60

Gambar 4. Grafik Zona Sorpsi terhadap Debit
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Gambar 5. Grafik Debit terhadap Pressure Drop
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PENGGUNAAN TiO2 SEBAGAISORBENT PAD A LIMB AH
RADIOAKTIF

Husen Zatnroni, Thamzil Las, Hanafi Kamarz
1D0100013

ABSTRAK
PENGGUNAAN TiO2 SEBAGAI SORBENT PADA LIMBAH

RADIOAKTIF. Telah dilakukan studi serapan neodymium pada TiO2 . Percobaan
dilakukan secara batch untuk mempelajari kinetika, pengaruh NaN03 dan
pengaruh pH. Neodymium digunakan sebagai unsur model untuk aktinida trivalen,
sedangkan penggunaan TiO2 karena kestabilan terhadap radiasi maupun panas
serta dapat diimobilisasi dengan sementasi dan vitrivikasi. Hasil memperlihatkan
kinetika sorpsi dicapai setelah 1 hari, dengan pH optimum pada pH 4. Kenaikan
konsentrasi NaNO3 dalam larutan meningkatkan penyerapan neodymium.

ABSTRACT
APPLICATION OF TIO2 AS A SORBENT FOR RADIOACTIVE

WASTE. The sorption properties of the neodymium has been studied by using
T1O2 sorbent. The experiment was carried out by batch methods to investigate the
kinetic sorption, effect of pH and effect of NaN03 concentration in the solution.
Neodymium uses for a model of trivalent actinide treated by TiO2 which was
known as materials having high thermal and radiation stabilities as well as
potentially used for immobilization of waste with cement or vitrification. The
results show that the optimum of kinetic sorption was obtained after one day
experiment to reach the equilibrium in sorption on pH 4, and the increasing of
NaN03 concentrations will increase the sorption of neodymium in solution.

PENDAHULUAN
Limbah yang ditimbulkan dari Pusat Produksi Radioisotop (produksi

Molibdinum) atau dari proses olah ulang bahan bakar bekas disamping
mengandung hasil belah juga mengandung aktinida maupun transuranium.
Limbah aktinida mempunyai waktu paruh yang panjang dan biasanya mempunyai
aktivitas yang tinggi, agar dapat dibuang ke lingkungan dengan aman limbah ini
harus diolah terlebih dahulu. Untuk pengambilan aktinida dari cairan banyak
sekali faktor yang harus dipertimbangkan terutama pH larutan. Hal ini disebabkan
masing-masing radionuklida mempunyai valensi yang bervariasi terhadap pH
larutan.

Dalam kondisi tertentu proses daur tertutup banyak ditempuh karena
pertimbangan ekonomi, akan tetapi juga menimbulkan limbah yang tidak sedikit
baik itu limbah aktivitas tinggi, sedang maupun rendah baik dalam kondisi asam,
basa atau kandungan garam tinggi. Dimana masing-masing memerlukan
pengolahan yang spesifik. Dasar penelitian ini adalah pengembang proses

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif -BATAN
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pengambilan unsur aktinida dari hasil belah yang terdapat dalam limbah cair.
Makalah ini membahas kemungkinan pengembangan bahan T1O2 sebagai sorben
karena beberapa kelebihan yaitu : Stabilitas radiasi yang cukup tinggi, Stabilitas
panas yang tinggi, Untuk penyimpanan akhir dapat diimobilisasi dengan sementasi
atau divitrivikasi T

Pada hasil penelitian terdahulu telah diperoleh kemampuan serap TiO2
terhadap radionuklida Cs dan Sr. Penelitian sekarang dilakukan bertujuan untuk
melihat kemampuan serap TiO2 terhadap aktinida (1). Ada kemungkinan TiC>2 di
kembangkan menjadi hydrous titanium oxide (HTiO), sodium tilanate (Nat.nTi9
O20.2-I3.6H2O), titanium phosphat, titanium (IV) antimonate dan silico-titanate
(SiOa-TiO^) yang saat ini banyak dikembangkan sebagai sorbent radionuklida
karena beberapa kelebihan yang dimiliki (2).

Pada penelitian ini unsur yang digunakan adalah Neodimium yang
bervalensi sama dengan Am, Cm sebagai wakil dari kandungan unsur-unsur
valensi III pada limbah daur ulang bahan bakar bekas, yang biasanya mengandung
NaN03 dalam jumlah tinggi. Dengan demikian diteliti variasi waktu kontak ,
pengaruh pH dan pengaruh molaritas NaN03 terhadap kemampuan penyerapan
Nd3+ dengan TiO2. Analisa Neodimium (Nd) dilakukan dengan alat spektrometer
UV-VIS merk Beckman pada panjang gelombang 793 nm

TATAKERJA
Bahan yang digunakan adalah kualitas p.a. reagent merck, yaitu TiO2 ,

NaOH dengan konsentrasi IN, HNO3 dengan konsentrasi IN dan Nd2C>3 dibuat
larutan Nd3* dengan konsentrasi masing-masing 0,125M, 0,25M, 0,5M, dan 1M.

Percobaan Pengaruh waktu kontak terhadap kemampuan serap TiO2
dengan neodimium diamati dengan membuat serial percobaan , menggunakan 0,1
gram TiO2 standard yang telah dikeringkan dalam oven pada suhu 90°C. yang
dimasukkan dalam botol vial 25 ml yang berisi 20 ml larutan yang mengandung
Nd(III) dalam media asam nitrat. Waktu kontak dilakukan dari 0,5 jam sampai 72
jam. Pemisahan padat dengan cairannya dilakukan dengan sentrifugasi lalu
neodyniium dan beningan dianalisa dengan menggunakan spektrofotometer.

Untuk menentukan koefisien distribusi, Kd (ml/g), dihitung dengan
menggunakan persamaan sebagai berikut:

g,'-(C,-Ct),V

ct w

Dimana Co = Konsentrasi awal dalam cairan (ppm); Ct =? Konsentrasi akhir dalam
cairan (ppm); V = Volume sampel (ml); W = Berat sorbent TiO2 (g)

Untuk menentukan kemampuan serap,TiO2 karena pengaruh pH, dilakukan
variaisi dari pH 1 - 4 dengan menambahkan NaOH. Waktu pengocokan dipilih
berdasarkan percobaan kinetika (pengaruh waktu kontak).

Untuk pereobaan menentukan pengaruh NaNO3 digunakan masing-
masing 0,125M, 0,25M, 055M, dan lM.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Waktu Kontak

Waktu kontak reaksi penyerapan TiO2 terhadap Nd3+ divariasi dari 0,5
jam sampai 72 jam. Hasil penyerapan Nd3+ oleh T1O2 diperoleh dengan efisiensi
penyerapan antara 21% sampai 47%. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa
untuk mencapai kesetimbangan atau penyerapan maksimum Nd3+ memerlukan
waktu kontak minimal 24 jam. Perbedaan % peneyrepan terjadi kerena variasi
konsentrasi Nd3+ dalam larutan. Sebagaimana pada Gambar 1, terlihat kurva
dengan tiga kecenderungan kinetika reaksi yang mencapai % relatif tinggi, yaitu
pada ti = 1 jam, t2 pada 8 jam dan t3 pada 24 jam.

1
"D

250
200

150

100

50

0

20 40 60
Waktu Kontak (Jam)

80

Gambar 1. Serapan Nd pada TiO2 sebagai fungsi waktu kontak.

Perbedaan waktu kontak ini mungkin disebabkan karena kompleksnya Nd yang
multivalen sehingga dapat berupa senyawa hidroksil Nd(OH)2+, Nd(OH)3 dan
Nd(OH)4" dalam larutan disamping Nd3+ atau kemungkinan terbentuknya komplek
koordinasi kation sorben TiO2 dengan molekul air yang mempengaruhi
kemampuan penyerapan Nd. Hal ini menyebabkan penyerapan Nd menjadi
kompleks. Yang juga ditemukan oleh peneliti terdahulu, sebagaimana mekanisme
reaksi berikut (3) :

Nd3+ + H2Ti4O9.H2O ^ Nd(HTi4O9)
2+H2O + H+

Pengaruh pH
Penelitian pengaruh pH dilakukan dari pH 1 sampai pH 4. Hasil analisis

dapat dilihat pada Gambar 2 Kd yang diperoleh berkisar antara 98 sampai 334.
Perhitungan Kd hanya sampai pH 4 karena pada pH yang lebih tinggi dari 4
terbentuk semacam koagulasi yahg menyebabkan larutan tidak berwarna, yang
sulit dalam analisa menggunakah UV-VIS. Pada kondisi pH lebih tinggi dari 4
menyebabkan jumlah Nd yang terbentuk menurun dan Nd(OH) , Nd(OH)3

\4-Nd(O) seperti terlihat pada Gambar 3 pengaruh pH terhadap Nd (4).
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Gambar 2. Pengaruh pH terhadap serapan Nd pada T1O2

V

Gambar 3. Nd dalam larutan berbagai pH (4)

Pengaruh Penambahan NaNO3
Penambahan garam NaN03 ke dalam sampel yang mengandung Nd3+

bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah ion NO 3 yang biasa terdapat dalam
j larutan. Hasil yang diperoleh dari penambahan garam NaNO3 dengan berbagai
konsentrasi dari 0.125 M sampai 1 M dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Pengaruh konsentrasi NaNC>3

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa kemampuan penyerapan TiO2 terhadap
Nd meningkat sampai konsentrasi NaNO3 0,5 M. Hal ini sesuai dengan penelitan
yang dilakukan oleh Frace dan Fan (5) yang menggunakan TiO2 untnk pemisahan
Am, Sr, Pu Ce dari limbah cair meangandung ruklida alpha, dimana pada pH
larutan berkisar 1 yang bersifat sangat asam menyebabkan neodinium dalam
bentuk ion Nd3+, dan pada konsentrasi lebih dari 0.5 M NaNC>3 nilai Kd turun juga
disebabkan adanya kompetisi pertuakaran ion antara Nd dan Na oleh TiC^.
Sedangkan pada konsentrasi dibawah 0.5 M NaNO3, larutan adalah mendekati
sifat larutan nyata (real soution) yang memenuhi hukum Roult dimana konsentrasi
proporsional dengan aktivitas larutan, sehingga pertukaran ion dalam larutan akan
sangat baik. T1O2 telah diapplikasikan penggunaanya dalam skala industri di
Finland pada proyek SrTreat untuk pengolahan limbah konsentrate evaporasi yang
mengandung Sr-90,0.2M NaNO3 pada pH 7 dan 10,8

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disitnpulkan bahwa TiC>2 mempunyai

potensi dikembangkan sebagai sorbent limbah radioaktif baik itu dalam bentuk
hasil belah (cesium, strotium) maupun aktinida yang mempunyai valensi (III),
akan tetapi perlu penelitian lebih lanjut untuk penyerapan aktinida yang lain agar
diperoleh suatu hasil yang lebih akurat. Hasil penelitian ini akan dikembangkan
lebih lanjut untuk T1O2 dalam bentuk yang lain seperti Hydrous Titanium Oxide,
Sodium Titanate yang dapat disintesa dengan reaksi Ti(SO)4 dan NaOH.
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KETAHANAN FISIKA DAN KIMIA PADA HASIL SEMENTASI
TERIMPREGNASI RESIN EPOKSI

Suryantoro ID0100014

ABSTRAK
KETAHANAN FISIKA DAN KIMIA PADA HASIL SEMENTASI

TERIMPREGNASI RESIN EPOKSI. Imobilisasi limbah radioaktif cesium (Cs)
dan strontium (Sr) dengan semen terimpregnasi resin epoksi telah dilakukan.
Mula-mula limbah cair aktivitas rendah dengan kandungan limbah 30 % berat
dicampur homogen dengan semen kemudian didiamkan selama 28 hari. Hasil
sementasi diimpregnasi dengan resin epoksi (Bisphenol -A- diglycidylether) dan
katalisator {Triethylenteramiri) dengan perbandingan 15 :2 volume. Impregnasian
dilakukan dengan cara perendaman pada selang waktu tertentu. Contoh semen
terimpregnasi resin epoksi dengan diameter 2,5 cm dan tinggi 2,5 cm diuji
kekuatan tekannya dengan alat tekan Paul Weber. Pengujian pelucutan dilakukan
dengan alat soxhlet pada temperatur 100 °C laju aliran distilat 300 ml.jam"1.
Analisis larutan pelucut dilakukan dengan AAS. Dari hasil pengujian didapatkan
kekuatan tekan maksimum sebesar 4,08 kN/cm'2 dan laju pelucutan untuk Cs
sebesar 5,5 x 10"4 g.cm2.hari sedangkan laju pelucutan untuk Sr sebesar 6,1 x 10"4

g.cm'2.hari.

ABSTRACT
PHYSICAL AND CHEMICAL DURABILITY OF CEMENT

IMPREGNATED EPOXY RESIN. Immobilization of simulation radioactive
waste contains Cs and Sr with cement impregnated epoxy resin has been done.
Low level liquid waste in 30 % weight mixed with cement homogeneously and
then setted in its curing time about 28 days. Waste form was impregnated with
epoxy resin (Bisphenol-A-diglycidyleiher) and use Triethylenterdmin as catalist.
The sample of cement impregnated epoxy resin 2.5 cm x 2.5 cm in diameter and
lenght was tested by Paul Weber. The compressive strength was obtained of 4.08
kN.cm'2. The sochxlet apparatus was run on flow rate of 300 ml/hour at 100 °C
and during 24 hours, The leaching rate of Cs was round on 5.5 x 10"4 g.cm^.d"1

and Sr was 6.1 x 10"4 g.cm^.d"1.

PENDAHULUAN
Pada saat ini perkembangan teknologi nuklir kian pesat, seiring dengan

meningkatnya kesejahteraan dan harkat hidup rakyat Indonesia pada khususnya.
Seperti pada kegiatan industri umumnya, kegiatan industri nuklir juga
menimbulkan limbah radioaktif, yang berpotensi mengancam lingkungan hidup.

Untuk menjamin keselamatan lingkungan maka limbah radioaktif harus
dikelola dengan sebaik-baiknya. Limbah radioaktif yang telah diolah kemudian

' Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BAT AN
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dikungkung dengan bahan matriks tertentu sesuai dengan tingkat aktivitasnya [1].
Tujuan dari pengungkungan ini ialah untuk menjaga agar kandungan limbah tidak
menyebar kelingkungan yang akan mengancam kehidupan manusia.

Limbah radioaktif yang dihasilkan dari berbagai kegiatan bidang teknologi
nuklir di Indonesia umumnya adalah limbah aktivitas rendah. Penanganan limbah
ini relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan pengelolaan limbah aktivitas
tinggi yang memerlukan teknik pengelolaan yang lebih khusus. <:

Setelah dilakukan pengolahan awal limbah cair aktivitas rendah
diimobilasi dengan matriks semen. Hasil sementasi berupa blok semen masih
ditemui kelemahan-kelemahan diantaranya permukaan berpori relatif besar
sehingga laju pelucutannya relatif tinggi. Untuk itu ada beberapa cara digunakan
untuk memperbaiki kualitas dari blok semen antara lain.

Blok semen pengungkung limbah radioaktf dilapisi bitumen dngan
ketebalan tertentu untuk membentuk lapisan batas kontak antara air tanah dan
semen yang jelas. Teknologi ini cukup baik digunakan pada daerah yang
mempunyai musim dingin, pada daerah tropis kurang baik digunakan karena pada
temperatur sekitar 30 °C bitumen bersifat fluida yang sangat kental. Jika
digunakan sebagai bahan pelapis akan mengalami penipisan karena adanya
gravitasi bumi.

Impregnasi blok semen dengan polimer. Ada dua proses impregnasi yang
ditempuh, yang pertama blok semen pengungkung.limbah diimpregnasi dengan
bahan polimer sehingga pori-pori tertutup. Kedua dengan cara mencampur antara
semen limbah dan polimer secara bersama-sama sehingga terbentuk komposit
polimer semen. Impregnasi dengan polimer mampu menaikkan kualitas dari blok
semen. Disamping itu polimer pada umumnya tahan sampai temperatur sekitar
150 °C, sehingga akan baik digunakan pada daerah beriklim tropis.

Resin epoksi mempunyai kegunaan yang luas dalam bidang teknik kimia,
listrik, mekanik dan sipil sebagai perekat, cat pelapis, pencetakan cor dan benda-
benda cetakan. Resin ini merupakan kopolimei; antara bisfenol-A-(4-4'
dihidroksidifenil 2,^-propanon) dan epichlorohidrin.jPad§ pengembangan lebih
lanjut gugus epichlorohidrin diganti dengan derivatnya yaitu diglisidileter [2]:
Pada penelitian ini digunakan resin epoksi sebagai bahan impregnasi pada blok
semen. Pemilihan bahan tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan antara
lain [2]:

1. proses pembuatan yang mudah dan praktis
2. ketahanan kimia (laju pelucutan)
3. kekuatan mekanik (kekuatan tekan).

TATA KERJA
Bahan:
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cesium karbonat, p.a.,
strontium nitrat, bisfenolrA-diglisidileter, trietilentetramin, semen portland.

Metode:
1. Pembuatan blok semen pengungkung limbah :
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Simulasi limbah cair aktivitas rendah yang terdiri dari Cs dan Sr dengan
kandungan 30 % berat dicampur semen hingga homogen kemudian dicetak
dengan dimensi berturut-turut diameter 2,5 cm dan 1 cm tingginya 2,5 cm dan
1,5 cm. Blok semen yang terbentuk didiamkan selama 28 hari.

2. Proses impregnasi dengan resin epoksi
Kemudian blok semen diimpregnasi dengan resin epoksi yang terdiri dari
Bishphenol -A- diglycidylether sebanyak 25 % berat dan triethyltetramin 3 %
berat. Impregnasi dilakukan dengan cara perendaman dengan variasi waktu 0,
15, 30, 45, 60menit.

3. Penentuan kerapatan:
Semen terimpregnasi resin epoksi yang terbentuk dengan diameter 2,5 cm
tinggi 2,5 cm ditimbang, dihitung volumenya kemudian ditentukan
kerapatannya.

4. Penentuan kekuatan tekan:
Contoh semen terimpregnasi resin epoksi diuji tekan dengan menggunankan
alat tekan Paul Weber.

5. Penentuan laju pelucutan :
Contoh semen teripregnasi resin epoksi diuji lucut dengan alat soxhlet pada
temperatur 100 °C dengan Iaju aliran distilat 300 ml/jam selama 24 jam.
Kemudian laju pelucutan Cs dan Sr ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat pertama dari semen terimpregnasi resin epoksi yang dipelajari adalah

kerapatannya. Pada percobaan penentuan kerapatan semen terimpregnasi resin
epoksi didapatkan data seperti Tabel 1.

Tabel 1. Kerapatan semen terimpregnasi resin epoksi:

Lama impregnasi
(menit)

0
15
30
45
60

kerapatan (g/cm3)

2,02
2,01
1,89
1,76
1,64

Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa semakin lama impregnasi kerapatan
semen terimpregnasi resin epoksi semakin kecil. Hal ini dikarenakan oleh
kenaikan viskositas resin epoksi oleh waktu yang mempengaruhi ketebalan
pelapisan polimer pada blok semen, dapat dimengerti bahwa semakin lama waktu
polimerisasi ikatan-ikatan antar monomer semakin banyak sehingga kekentalan
resin epoksi naik. Disamping itu resin epoksi mempunyai kerapatan yang lebih
rendah dari blok semen sehingga semakin tebal pelapisan kerapatan semen
terimpregnasi resin epoksi semakin kecil.

Contoh semen terimpregnasi resin epoksi selain diukur kerapatannya juga
diukur kekuatan tekannya. Hal ini berkaitan erat dengan sistem penyimpanan
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lestari, dimana semen terimpregnasi resin epoksi diharapkan mempunyai integritas
yang baik, tidak mudah pecah dan kuat. Pengujian kekuatan tekan dilakukan
dengan menggunakan alat Paul Weber. Mula-miila permukaan contoh semen
terimpregnasi resin epoksi dibuat rata sehingga kedudukan contoh vertikal.
Kemudian beban tekanan diberikan secara perlahan-lahan sampai mencapai titik
maksimal yang ditandai dengan pecahnya contoh tersebut. Dengan menggunakan
Persamaan 1. kekuatan tekan dari polimer-limbah dapat ditentukan [3].

0)

Dimana oc = Kekuatan tekan (kN/cm2); Pmax = Beban tekanan maksimum (kg);
A = Luas penampang mula-mula (cm2).
Hasil percobaan ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kekuatan tekan semen terimpregnasi resin epoksi:

Lama impregnasi
(menit)

0
15
30
45
60

kekuatan tekan
(kN/cm2)

3,90
3,91
3,97
4,01
4,08

Dari hasil di atas dapat dinyatakan bahwa dengan kenaikan waktu
impregnasi yang identik dengan kenaikan ketebalan lapisan kekuatan tekan
semakin besar. Polimer mempunyai sifat yang lebih elastis dibandingkan semen,
sehingga pelapisan oleh resin epoksi dapat memperbaiki kualitas dari blok semen.

Pada penyimpanan lestari paket limbah diskenario berkontak dengan air
tanah sehingga terdapat kemungkinan pelepasan radionuklida ke lingkungan
sekitar fasilitas penyimpanan. Untuk mempelajari sifat pengungkungan dari paket
limbah secara laboratorium dibuat alat uji pelucutan baik secara statik ataupun
dinamik. Pada penelitian ini digunakan metode tang ke 2. Percobaan laju
pelucutan dilakukan dengan alat soxhlet pada temperatur 100 °C selama 12 jam
dengan laju aliran 300 ml.jam'1. Laju pelucutan untuk unsur Ce dan Cs ditentukan
dengan Persamaan 2. berdasarkan pada analisa larutan pelucut dengan
menggunakan AAS.

(LR), =
A,

SA.t
(2)

Dimana (LR)j = Laju pelucutan unsur i (g/cm2.hari); A, = Jumlah unsur i dalam
larutan pelucut (g); SA = Luas permukaan contoh (cm2).

Dari percobaan dan perhitungan diperoleh laju pelucutan sebagai fiingsi
kandungan limbah untuk unsur Cs dan Sr yang diranhkum dalam Tabel 3.
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Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin lama waktu
impregnasi laju pelucutan untuk unsur Cs dan Sr sertiakin kecil. Impregnasi oleh
resin epoksi membentuk batas kontak antara larutan pelucut dengan blok semen
sehingga pelucutan unsur limbah terhambat. Ditambah lagi metode impregnasi
mampu menutup pori-pori blok semen sehingga kualitas pengungkungan limbah
dapat ditingkatkan.

Tabel 3. Laju pelucutan semen terimpregnasi resin epoksi untuk unsur Cs
dan Sr.

Lama impregnasi
(menit)

0
15
30
45
60

Cesium
(g/cm2.hari)

6,5xlO-J

7,1 x lO^4

6,2 x 10"4

5,9 xlO-4

5,5 x 10-4

Strontium
(g/cm2.hari)

5,2 xlO'3

8,2 xlO"4

7,8 x 10-4

7,2x10^
6,1 x 10-4

Semakin lama waktu impregnasi akan meningkatkan ketebalan pelapisan
resin epoksi pada blok semen sehingga difusi unsur-unsur limbah ke larutan
pelucut semakin berkurang. Hasil optimal dicapai pada lama impregnasi 1 jam
dengan rasio pengurangan pelucutan antara blok semen tanpa impregnasi dengan
blok semen dengan impregnasi selama 1 jam untuk Sr dan Cs berturut-turut
sebesar 11,8 dan 8,53.

SIMPULAN
Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu

impregnasi kerapatan semen terimpregnasi resin epoksi berkurang, hal ini
dikarenakan oleh kenaikan viskositas resin epoksi oleh waktu yang mempengaruhi
ketebalan pelapisan polimer pada blok semen. Disamping itu resin epoksi
mempunyai kerapatan yang lebih rendah dari blok semen sehingga semakin tebal
pelapisan kerapatan semen terimpregnasi resin epoksi semakin kecil.

Kekuatan tekan maksimum sebesar 4,08 kN/cm2 dicapai oleh semen
terimpregnasi resin epoksi dengan waktu impregnasi selama 1 jam. Resin epoksi
mempunyai sifat lebih elastis dibadingkan semen sehingga pelapisan oleh resin
dapat menaikkan kekuatan tekan maksimal sebesar 0,19 KN/cm2.

Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa semakin lama waktu
impregnasi laju pelucutan untuk unsur Cs dan Sr semakin kecil. Impregnasi oleh
resin epoksi membentuk batas kontak antara larutan pelucut dengan blok semen
sehingga pelucutan unsur limbah terhambat. Semakin lama waktu impregnasi
akan meningkatkan ketebalan pelapisan resin epoksi pada blok semen sehingga
difusi unsur-unsur limbah ke larutan pelucut semakin berkurang. Hasil optimal
dicapai pada lama impregnasi 1 jam dengan rasio pengurangan pelucutan antara
blok semen tanpa impregnasi dengan blok semen dengan impregnasi selama 1 jam
untuk Sr dan Cs berturut-turut sebesar 11,8 dan 8,53.
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ABSTRAK
MODIFIKASI METODA ANALISIS 239 Pu, 240Pu DAN 241Am DALAM

.„SEDIMEN DAN AIR LAUT. Modifikasi teknik analisis 239 Pu, 240Pu dan 241Am
dalam sedimen dan air laut telah dilakukan. Penelitian bertujuan untuk
mendapatkan metode pemisahan 239 Pu, 240Pu dan 241Am dari 100-300 g contoh
sedimen dan 100-200 liter contoh air laut. Metode yang ditemukan dalam literatur
umumnya untuk pemisahan 239 Pu, 240Pu dan 241Am dari 20-50 g sedimen dan 30-
100 1 air laut. Dengan metode ini239 Pu, 240Pu dan 241Am dipekatkan dengan cara
kopresipitasi dengan CaC2O4 dan Fe(OH)3, kemudian dimurnikan dengan resin
penukar anion. Sebagai perunut untuk menentukan kedapat ulangan analisis kimia
digunakan 242Pu dan 244Cm. Kedapat ulangan analisis kima diperoleh dari analisis
beberapa contoh sedimen adalah: M2Pu = 59,7-72,6 %, rerata = 66,2 %, 244Cm =
72,0-85,5 %, rerata = 78,8 %, dan air laut adalah: 242Pu = 67-78 %, rerata = 73,9
%, 244Cm = 74-90 %, rerata = 84,2 %. Metode yang telah dimodifikasi diuji
dengan cara mengaplikasikan pada IAEA-marine sediment. Hasil pengujian sesuai
dengan sertifikat. Dapat disimpulkan bahwa teknik analisis yang telah
dikembangkan ini cocok digunakan untuk analisis 239j240Pu dan 241Am konsentrasi
rendah dalam contoh sedimen dan air laut.

ABSTRACT
MODIFICATION OF ANALYTICAL METHOD FOR MEASUREMENT

OF 239 Pu, 240Pu AND 241Am IN SEDIMENT AND SEA WATER. Modification
of analytical method for measurement of239 Pu, 240Pu and 241Am in sediment and
sea water have been conducted. This study is to develop a method for separation
of 239 Pu, 240Pu and 241Am from 100-300 g of sediment and 100-200 1 of sea water
samples. Most of the methods described in the literature are to separation of 239

Pu, 240Pu and 241Am from 20-50 g of sediment and 30-100 1 of sea water samples.
By this method, 239-240pu and 24IAm were concentrated using the coprecipitation of
CaC2O4 and Fe(OH)3. Plutonium-242 and Curium-244 were used as tracer to
determine chemical recovery. The result of analysis of some sediment samples
showed that the chemical recoveries were respectively obtained in the range of
59.7 to 72.6 % with average of 66.2 % for 242Pu and 72.0 % to 85.5 % with
average 78.8 % for 244Cm. Analysis of some seawater samples were obtained in
the range of 67 % to 78 % with average 73.9 % for 242Pu and 74.0 % to 90.0 %
with average 84.2 % for 242Cm. This method was tested by the IAEA marine
sediment, the result was exellent agreement with the IAEA certified sediment. It
could.be suggested that the developed analytical method is suitable to analyze the
low level239 Pu, 240Pu and 241 Am in sediment and sea water samples.

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BAT AN
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PENDAHULUAN
Radionuklida 239Pu, 240Pu dan 241Am di lingkungan, berasal dari hasil

kegiatan manusia yakni sebagai hasil sampingan berkaitan dengan pemanfaatan
teknologi nuktirT Selama beberapa periode terakhir negara-negara maju berlomba-
lomba melakukan uji coba nuklir di atmosfir dari tahun 1961-1963 untuk
kepentingan militer, radionuklida ini sudah terdistribusi di permukaan bumi
sebagai fall out terutama pada belahan bumi bagian utara. Indonesia termasuk
kawasan yang sedikit menerima fall out karena jauh dari pusat kegiatan.
Penentuan baseline konsentrasi dan distribusi radionuklida ini di kawasan
Indonesia khususnya semenanjung Muria yang sudah dipilih sebagai calon lokasi
PLTN pertama di Indonesia, sangat diperlukan untuk evaluasi keselamatan
pengelolaan limbah pada masa yang akan datang.

Penentuan kandungan 239Pu, 240Pu dan 24IAm dalam tanah, sedimen dan
contoh lingkungan lain umumnya didasarkan pada metode spektrometri a.
Pengukuran dengan spektrometer a memerlukan sumber cacahan yang homogen,
tipis dan merata. Karena itu, untuk radionuklida-radionuklida tersebut diperlukan
kondisi dengan kemurnian tinggi, baik terhadap pemancar a lain dengan energi
berdekatan maupun unsur stabil yang dapat ikut terelektrodeposisi. Adanya
pengotor tersebut dapat menurunkan resolusi cacahan dan memberikan kesalahan
berarti pada pembacaan aktivitas.

Beberapa metode analisis 239Pu, 240Pu dan 241Am dalam contoh lingkungan
telah dilaporkan oleh banyak peneliti [1-4]. Metode-metode yang dilaporkan
umumnya terbatas untuk menganalisis contoh dalam jumlah yang relatif kecil.
Untuk dapat mendeteksi 239Pu, 240Pu dan 241Am pada konsentrasi rendah dalam
contoh lingkungan seperti sedimen dan air laut di lingkungan Muria, maka
diperlukan jumlah contoh lebih banyak. Tetapi penggunaan contoh banyak akan
menyebabkan bertambahnya jumlah unsur-unsur pengganggu seperti radionuklida
alam pemancar a dengan energi berdekatan dengan 239Pu, 240Pu dan 241Am.
Unsur-unsur stabil alkali, alkali tanah, aluminium, besi dan Iain-lain yang dapat
ikut terdeposit pada tahapan elektrodeposisi bersama-sama dengan 239Pu, 240Pu
dan 241Am, Karena itu perlu dilakukan modifikasi terhadap metode-metode yang
sudah ada agar dapat diaplikasikan terhadap contoh dengan kandungan 239Pu,
240Pu dan 241 Am sangat rendah.

Pada penelitian ini dilakukan modifikasi metode analisis 239Pu, Pu dan
241

Am dalam contoh sedimen dan air laut berdasarkan teknik pemisahan kimia
secara kopresipitasi, pertukaran anion {anion exchange) dan elektrodeposisi.

TEORI
Plutonium dan Amerisium merupakan unsur-unsur yang dikelompokkan

ke dalam unsur transuranium yaitu unsur dengan nomor atom lebih besar dari 92.
Unsur dalam kelompok transuranium ini bersifat radioaktif. Radionuklida 239Pu,
240Pu dan 241Am mempunyai umur paruh panjang dan meluruh dengan
memancarkan partikel a. Karakterisasi masing-masing radionuklida ini adalah
sebagai berikut:
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239Pu; T1/2 = 24390 tahun; Eal = 5,16 Mev (88%)

••••'-•"- a2 = 5,11 Mev (11%)
240Pu; T1/2 = 6580 tahun; Eal = 5,17 Mev (76 %)

a2 = 5,12 Mev (24%)
241Am; T1/2 = 458 tahun; Eal = 5,49 Mev (85%)

a2 = 5,44 Mev (13%)

Plutonium dan Amerisium tidak mempunyai isotop stabil. Oleh sebab itu
sebagai perunut untuk menentukan kedapat ulangan analisis kimia 239Pu, 240Pu dan
241 Am, digunakan radionuklida pemancar a yang tidak terdapat di lingkungan,
yang memiliki energi berbeda. Untuk 239Pu, 240Pu biasanya digunakan 242Pu (Tj/2

= 3,79xlO5 tahun; Ea = 4,90 Mev) dan 236Pu (T1/2 = 2,85 tahun; Ea = 5,77 Mev),

sedangkan untuk 241Am, digunakan 243Am (T1/2 = 7950 tahun, Ea = 5,28 Mev)

dan 244Cm (T1/2 = 17,6 tahun; Ea = 5,81 Mev) [5].

Dalam penentuan 239Pu, ^ P u dan 241Am secara spektrometri a, yang
paling dominan memberikan gangguan ialah:
1. Radionuklida-radionuklida alam dengan energi a yang berdekatan dengan

239Pu, 240Pu dan 241Am diantaranya adalah 228Th (Ea=5,42 Mev), 224Ra
(Ea=5,45 Mev) dan 210Po (Ea=5,3 Mev) bersama-sama anak luruhnya 210Pb
dan 210Bi apabila 243Am (Ea=5,28 Mev) digunakan sebagai perunut.

2. Unsur-unsur stabil yang banyak ditemukan dalam contoh lingkungan seperti
besi, aluminium, lantanida, alkali, alkali tanah dan Iain-lain yang dapat ikut
terdeposit pada tahapan elektrodeposisi.

Unsur-unsur transuranium dan lantanida pada suasana asam dapat
diendapkan dengan kalsium oksalat. Sifat ini dapat digunakan untuk memisahkan
besi dan beberapa unsur lainnya. Unsur-unsur transuranium juga dapat dipisahkan
secara kopresipitasi dengan Fe(OH)3[6]. Kedua teknik pemisahan secara
kopresipitasi ini diadopsi sebagai tahapan awal pemisahan unsur-unsur penganggu
dari Pu dan Am sebelum memasuki tahapan pemurnian lebih lanjut dengan teknik
resin penukar anion.

Pemisahan ion-ion dalam larutan menggunakan resin penukar ion
didasarkan prinsip reaksi pertukaran ion selektif antara ion yang terlarut dengan
ion yang terikat pada gugus fungsi matriks resin. Reaksi terjadi karena masing-
masing ion mempunyai afinitas yang berbeda terhadap resin yang sama. Sifat ini
bergantung pada jenis-jenis ion, pelarut dan resin. Plutonium (IV) dalam HNO3
membentuk kompleks anion Pu[(NO3)e]2". Kompleks ini merupakan spesies yang
dapat diikat dengan kuat oleh penukar anion. Pengikatan bertambah dengan
naiknya konsentrasi HNO3. Nilai maksimum koefisien distribusi 104 dapat dicapai
pada konsentrasi HNO3 7-9 M. Tetapi Th dan Ra ikut terikat pada kondisi ini,
sedangkan Am tidak diikat oleh resin tersebut. Thorium dan Ra yang terikat
dipisahkan dengan elusi menggunakan HC1 8M [7].

Sistem larutan campuran asam mineral-alkohol dapat menambah pengikatari
aktinida dan lantanida oleh resin penukar anion dengan koefisien 102-104.;

Amerisium dalam larutari campuran HNO3 1 M/CH3OH 93 % dapat diikat dengan
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baik oleh resin penukar anion dan sistem ini dapat memisahkan besi dan
aluminium dari Am. Unsur-unsur lantanida dapat dipisahkan dari amerisium
dengan mengelusi resin dengan larutan campuran HC1 0,1 M-NH4SCN 0,5 M-
CH3OH 80 % dan Am yang masih terikat dapat dielusi dari resin dengan larutan
HC11,5 M-CH3OH 86 % [8].

Supaya 239Pu, 240Pu dan 242Am yang sudah dimurnikan dapat dicacah dengan
spektrometer a, unsur-unsur ini harus dalam bentuk endapan yang merata dan
tipis. Hal ini dapat dilakukan hanya melalui teknik pengendapan secara elektrolisa
(electrodepositiori). Elektrodeposisi adalah teknik yang sangat baik sekali untuk
preparasi unsur-unsur pemancar a yang akan dicacah dengan spektrorneter a.
Dengan cara ini contoh sebagai sumber cacahan bisa dibikin melekat secara
merata dan tipis pada permukaan disc. Metode elektrodeposisi yang umum
dilakukan adalah berdasarkan deposisi unsur dalam bentuk oksida hidrat pada
katoda dalam larutan basa atau asam lemah yang mengandung garam-garam
amonium atau alkali. Menurut Talvitie [9] Pu dan Am dapat dielektrodeposisi
dalam H2SO4/NH4OH pada pH 2 - 3 dengan arus 1,2 A dan tegangan 6 V.

Plutonium dan amerisium terdeposit pada katoda dalam bentuk Pu(OH)4 dan
Am(0H)3

TATA KERJA
Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi HNO3, HF,
HCIO4, HC1, HI, NH4SCN, CH3OH, FeCl36H2O, Ca(NO3)24H2O buatan Wako
Pure chemical industries Ltd., Japan untuk dibuat campuran-campuran HC1 10 M-
HI 0,1 M, HNO3 1 M- CH3OH 93 %, HC1 0,1 M-NH4SCN 0,5 M-CH3OH 80 %,
HNO3 1 M-CH3OH 93 %, HC1 1,5 M - CH3OH 86 % dan larutan pengemban Fe
dan Ca. Semua bahan kimia yang digunakan adalah proanalisa (p.a.). Sebagai
penukar anion digunakan Dowex 1-X8 100-200 mesh dan Dowex 1-X4 100-200
mesh.

Peralatan
Spektrometer a dengan detektor sawar muka silikon : ORTEC BR-025-450-

100. Masing-masing detektor dirangkai dengan penganalisa salur ganda (MCA) :
SEIKO EG & G 7800.

Metode
• Skema sederhana prosedur analisis diperlihatkan pada Gambar 1.
• Contoh sedimen diabukan dalam tungku pemanas (muffle furnace) pada suhu

550 °C selama 4-6 jam, kemudian dilindih dengan HNO3 pekat yang
ditambahkan beberapa ml HF dan HCIO4. Filtrat diuapkan untuk pemekatan,
setelah itu diencerkan, ditambahkan H2C2O4 dan diatur pH = 2 dengan NH4OH
untuk pengendapan CaC2O4. Endapan disaring, diabukan pada suhu 550 °C
selama 2 jam, dilarutkan dengan HC1 dan kemudian diencerkan. Selanjutnya
dilakukan kopresipitasi dengan Fe(OH)3 setelah ditambahkan berturut-turut
pengemban Fe, NH4C1 dan NH4OH.
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• Contoh air laut langsung dilakukan kopresipitasi dengan Fe(OH)3 atau Ca(0H)2
dan Mg(OH)2. untuk pemekatan Pu dan Am. Hidroksida-hidroksida ini dibentuk
dengan penambahan NH4OH atau NaOH 10 M sampai pH lafutan sekitar 10,
kemudian endapan yang terbentuk dibiarkan selama satu malam.

» Endapan dilarutkan dalam HNO3 8 M, ditambahkan NaNC>2 untuk mengubah
Pu+3 dan Pu+6 menjadi Pu+4. Selanjutnya dilakukan pengikatan Pu+4 dengan
resin penukar anion Dowex 1-X8 dalam kondisi HNO3 8 M. Pada tahap ini Th+4

juga ikut diikat bersama Pu+4 sedangkan Am+3, Cm+3, lantanida dan Fe+3 akan
keluar bersama efluen. Thorium dieliminasi dari resin dengan pencucian resin
dengan HC110 M, kemudian Pu+4 dielusi dengan larutan HC110 M-HI 0,1 M.

»Efluen dan hasil cucian resin digabung untuk penentuan Am. Terhadap larutan
ini dilakukan kembali berturut-turut kopresipitasi CaC2O4 dan Fe(OH)3 seperti
di atas. Endapan dilarutkan dalam HC1 8 M, dilewatkan ke dalam resin penukar
anion Dowex 1-X8 yang telah dikondisikan terlebih dahulu dengan HC1 8M
untuk pemisahan Fe, U dan Po. Efluen mengandung Am, Cm, Th dan lantanida.
Efluen diuapkan sampai hampir kering, dilarutkan dalam HNO3 8 M dan

dilewatkan ke dalam kolom resin penukar anion Dowex 1-X8 yang telah
dikondisikan dengan HNO3 8 M untuk pemisahan Th.

»Selanjutnya Am dimurnikan lagi dengan pengikatan Am pada resin penukar
anion Dowex 1-X4 yang telah dikondisikan dengan larutan HNO3 1 M- CH3OH

93 %. Lantariida yang ikut terikat, dielimasni dari resin dengan pencucian resin
dengan HC1 0,1 M-NH4SCN 0,5 M-CH3OH 80 %. Kemudian resin dicuci

dengan HNO3I M-CH3OH 93 % untuk elimasi ion-ion SCN" dan penganggu-

penganggu lain yang berasal dari pemakaian reagen kimia sebelumnya.
Kemudian Am dielusi dari resin dengan HC11,5 M- CH3OH 86 %.

• Masing-masing fraksi Pu dan Am di atas diuapkan sampai hampir kering,
kemudian ditambahkan HCIO4 1 ml dan dipanaskan kembali sampai hampir
kering. Residu dilarutkan dalam 10 ml H2SO4 1,8 M, ditambahkan 2 tetes
indikator thymol blue sampai terbentuk warna pink. Kemudian ditambahkan
NH4OH (1+1) tetes demi tetes sambil diaduk sampai warna pink berubah jadi
kuning. Ditambahkan kembali H2SO4 1,8 M tetes demi tetes sampai berubah

warna kuning menjadi pink. Selanjutnya dilakukan elektrodeposisi pada 1 A
selama 2 jam.
Aktivitas 239Pu, 240Pu dan ^'Am dicacah dengan spektrometer a

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedapat ulangan analisis kimia yang diperoleh dari perunut pada analisis

beberapa contoh sedimen dan air laut ditampilkan pada Tabel 1. Prosedur analisis
yang telah dimodifikasi dapat memberikan kedapat ulangan cukup tinggi dan
stabil. Akan tetapi untuk contoh sedimen di atas 110 g, nilai kedapat ulangan
kelihatan menurun. Hal ini dikarenakan semakin tingginya jumlah unsur-unsur
penganggu sehingga mempersulit pemisahan Pu dan Am.
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Pada Tabel 2 dan 3 disajikan hasil analisis 238Pu, 239Pu, 240Pu dan 241Am
dalam IAEA reference material (IAEA-135 marine sediment) dengan prosedur
analisis ini. Seperti yang terlihat pada Tabel 2 dan 3, aktivitas yang terukur sesuai
dengan aktivitas yang tertera dalam sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa
prosedur yang dikembangkan ini sanggup untuk memisahkan isotop-isotop Pu dan
Am dari matrik sedimen dengan ketepatan dan ketelitian yang cukup baik.

Terhadap contoh air laut tidak dilakukan uji prosedur karena waktu
penelitian ini dilakukan tidak tersedia reference material untuk air laut. Namun
dari hasil kedapat ulangan yang cukup tinggi dan stabil seperti yang terlihat pada
Tabel 1 dapat dipastikan bahwa prosedur ini juga cocok untuk pemisahan Pu,
240Pu dan 241 Am dalam contoh air laut.

Tahap pemekatan Pu dan Am dari matrik contoh secara kopresipitasi
dengan CaC2C>4 dan Fe(OH)3 sebelum tahap pemurnian dengan resin penukar

anion, sangat membantu sekali untuk mengurangi jumlah unsur-unsur penganggu
yang terdapat dalam larutan hasil pelindihan sehingga pemurnian Pu dan Am
dengan resin penukar anion dapat lebih sempurna. Pada Gambar 2a dan 2b
ditampilkan secara berurut spektrum a 239Pu, 240Pu dengan perunut 242Pu dan
241 Am dengan perunut 244Cm yang dipisahkan dari contoh sedimen tanpa melalui
tahapan kopresipitasi CaC2O4 dan Fe(OH)3 sebelum tahapan penukar anion yang

pertama. Pada Gambar 3a dan 3b ditampilkan spektrum a 239Pu, 240Pu dengan
perunut 242Pu dan m Am dengan perunut 244Cm dengan prosedur yang sama tetapi
melalui tahapan kopresipitasi CaC2O4 dan Fe(OH)3 sebelum tahapan penukar
anion yang pertama. Seperti yang terlihat pada Gambar 2a, masih ada pemancar-
pemancar a yang belum sempurna terpisahkan. Walaupun puncak-puncak unsur
penganggu tersebut tidak tumpang tindih dengan puncak perunut, akan tetapi
keberadaah unsur penganggu ini dapat memberikan efek penyerapan diri {self
absorption) pada energi perunut. Pada Gambar 2b, terjadi tumpang tindih antara
pundak perunut dengan puncak-puncak pengotor karena energi pengotor
mendekati energi perunut sehingga resolusinya tidak sempurna. Pada Gambar 3a
dan 3b terlihat bahwa Pu dan Am terpisah dengan sempurna dengan masing-
masing perunutnya.

KESIMPULAN
Radionuklida 239Pu, 40Pu dan Am dalam sedimen dan air laut dapat

dipekatkan dan dipisahkan dari sebahagian besar unsur-unsur penganggu dengan
cara kopresipitasi CaC2C>4 dan Fe(OH)3. Pemekatan dengan cara ini

mempermudah pemurnian 239240Pu dan Am dengan resin penukar anion,
sehingga dapat memberikan deposit ^-^Pu dan Am pada disc elektrodeposisi
dengan kemurnian yang cukup tinggi. Teknik analisis yang sudah dimodifikasi ini
dapat memberikan kedapat ulangan analisis kimia yang cukup tinggi dan stabil.
Hal ini menunjukkan bahwa prosedur ini cocok digunakan untuk analisis ^""Pu
dan Am dalam contoh sedimen dan air laut yang mempunyai kadar sangat
rendah seperti daerah Semenanjung Muria.
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"yZQ 240 244

Tabel 1. Kedapat ulangan Pu, Pu dan Cm dalam sedimen dan air laut

No.

1.

2.

Jenis
contoh

Sedimen

(g)

Air laut

(0

Berat/
Volume
contoh

50-100
110-300

100-200

Ulangan

15
10

10

Kedapat ulangan
242

Pu (%)

Rentang

72-73
45-67

67-78

Rerata

72,6
59,7

.73,9

Kedapat ulangan
244

Cm (%)

Rentang

74-89
65-80

74-90

Rerata

85,5
72,0

84,2

Tabel 2. Hasil analisis 238Pu, 239Pu, 4°Pu dalam IAEA reference material (IAEA-
135 marine sediment)

No.

Aktivitas yang terukur
(Bq/kg)

2 3 9Pu,2 4 0Pu 238'Pu

Aktivitas dalam material
(Bq/kg)

239Pu,24°Pu 238Pu

Rentang aktivitas*
(Bq/kg)

239Pu,24OPu 238 r

1.

2.

213,8±8,7
213,1±8,6

43,5±2,2
43,0+2,1

213 43 205-225,8 41,6-45

* Tingkat kepercayaan = 95%

241
Tabel 3. Hasil analisis Am dalam IAEA reference material (IAEA-135 marine

sediment)

No.

1.

2.

Aktivitas yang terukur
(Bq/kg)
241

Am

318,2±6,0

318,916,4

Aktivitas dalam material
(Bq/kg)

Am

318

Rentang aktivitas*
• (Bq/kg)

241

Am

310-325

* Tingkat kepercayaan = 95%
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PENENTUAN UNSUR-UNSUR DALAM SEDIMEN SUNGAI CISADANE
DENGAN ANALISA PENGAKTIFAN NEUTRON
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ABSTRAK
PENENTUAN UNSUR-UNSUR DALAM SEDIMEN SUNGAI

CISADANE DENGAN ANALISA PENGAKTIFAN NEUTRON. Penentuan
unsur-unsur dalam sedimen sungai Cisadane dengan analisa pengaktifan neutron
(NAA) telah dilakukan. Contoh sedimen diambil5 dari beberapa lokasi sepanjang
sungai Cisadane: Leuranji, Karanggan, Ciboga, Cisauk, Waning Mangga, Pintu
Air, dan Muara Teluk Naga. Unsur-unsur yang dfahalisa meliputi Al, Mh, Mg, V,
K, Na, Fe, Cr, Co, U dan Zn. Hasil analisa secafa umum menunjukan bahwa
diperoleh kandungan rata-rata unsur-unsur lebiti b&saf di lokasi Cibogo, Cisauk,
Pintu Air dan Muara. Faktor Pemekatan unsuf-unsuir dalam sedimen berkisar
antara 0,02 - 3,45, hal ini dapat diinterperetasikan bahwa sedimen suhgai Cisadane
tidak mengalami pencemaran yang berarti. SRM sedimen 2704 dari IAEA
digunakan sebagai kontrol kualitas NAA.

ABSTRACT
DETERMINATION OF ELEMENTS IN CISADANE RIVER

SEDIMENTS BY NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS. Determination of
elements in Cisadane river sediments by neutron activation analysis has been
conducted. Samples of sediments were obtained from some location along
Cisadane river, i.e. Leuranji, Karanggan, Cibigo, Cisauk, Waning Mangga Pintu
Air and Estuary Teluk Naga. The elements analysed were Al, Mn, Mg, V, K, Na,
Fe, Cr, Co, U and Zn, and the results were compared to the SRM of sediment
sample from IAEA. Generally, the results showed that the mean concentration of
elements were found in Cibogo, Cisauk, Pintu Air and Muara Teluk Naga which
were higher than others. Concentration factor of elements in sediments were in
between of 0,02 - 3,45, this factor indicated that Cisadane river sediments have
not been contaminated. CRM sediments 2704 from IAEA used as NAA Quality
Control.

PENDAHULUAN
Kondisi lingkungan saat ini telah berubah dengan cepat, perhatian

pemerintah terhadap kualitas lingkungan hidup sangat tinggi. Hal ini karena
industrialisasi berkembang sangat pesat, yang tanpa disadari berdampak terhadap
lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan terhadap lingkungan
tersebut. Salah satu cara pengawasan lingkungan tersebut ialah dengan melakukan
deteksi secara dini terhadap lingkungan yang diduga tercemar. Contoh yang sangat

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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sederhana ialah deteksi konsentrasi unsur-unsur logam dalam media lingkungan,
seperti udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, sedimen dan sebagainya [1].

Secara alamiah berbagai unsur logam terdapat dalam sedimen. Unsur-
unsur logam ini berasal dari erosi dan debu yang terbawa oleh air sungai dan
mengendap bersama-sama sedimen. Peningkatan konsentrasi unsur-unsur logam
dalam sedimen dapat terjadi akibat peningkatan berbagai kegiatan manusia
melalui kegiatan industri maupun pengrusakan badan bumi lainnya [2]. Dalam
penelitian ini dilakukan pengukuran terhadap sedimen yang asal dari sungai
Cisadane, yang sepanjang aliranya disamping terdapat banyak galian pasir juga
beberapa industri. Pengukuran kadar unsur logam dalam sedimen dalam hal ini
perlu dilakukan sebagai analisa pendahuluan terhadap pengaruh keberadaan galian
pasir maupun kegiatan industri.

Sebagai upaya untuk menambah informasi tentang keadaan polusi dan
pengawasan lingkungan khususnya sungai Cisadane, telah dilakukan pengukuran
unsur-unsur logam dalam sedimen sungai Cisadane dengan analisa pengaktifan
neutron (AAN). Ada 7 (tujuh) lokasi tempat pengambilan contoh sedimen yang
dilakukan yaitu ; Leuranji, Karanggan, Cibogo, Cisauk, Waning Mangga, Pintu
Air , dan Muara Teluk Naga. Dengan menggunakan AAN, hasil yang diperoleh
diharapkan lebih akurat dan cepat. Metoda ini merupakan salah satu teknik non-
destruktif dan mampu menganalisa banyak unsur dengan konsentrasi yang jauh
lebih kecil dalam batasan ppm dan ppb. Teknik ini sangat sesuai digunakan untuk
contoh-contoh lingkungan sebab analisanya cepat dan hasil yang diperoleh cukup
akuarat. Dalam metoda ini unsur-unsur logam dapat ditetapkankan dengan
penentuan material standar dan data pembanding dari IAEA [1,3,4]

Untuk mengetahui apakah suatu hasil pengukuran telah melewati ambang
batas yang diizinkan, dapat digunakan Faktor Pemekatan (FP) menurut
Vinogradof, dengan unsur pembanding Aluminium (Al). Faktor Pemekatan ialah
perbandingan ratio konsentrasi unsur X terhadap konsentrasi Al hasil pengukuran
terhadap ratio yang sama unsur-unsur tersebut dalam bahan acuan, yang
dirumuskan sebagai berikut,

FP =

X

A Hasil pengukuran

xT
A

Bila dari perhitungan diperoleh hasil kecil dari 10, memberikan penjelasan bahwa
belum ada penambahan unsur-unsur dari sekitarnya dan demikian pula sebaliknya.
FP dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui pertambahan suatu unsur di
alam [7].

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran latar
belakang (BG) tentang kandungan unsur-unsur dalam sedimen sungai cisadane
yang mungkin disebabkan oleh adanya galian pasir dan pembuangan limbah
industri ke sungai Cisadane.

TEORI.
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Prinsip dasar arialisa pengaktifan neutron (AAN) adalah analisis yang
didasarkan pada reaksi inti antara atom sasaran dengan partikel penembak neutron
yang menghasilkan radionuklida. Reaksi yang berlangsung disebut reaksi
penangkapan neutron. Dalam keadaan meta-stabil radiouklida yang memancarkan
partikel beta negatif ((3") atau positif ((3+) atau partikel alpha a, yang seringkali
disertai pemancaran sinar gamma (y) untuk mencapai keadaan stabil. Sinar gamma
(y) yang karateristik untuk setiap nuklida radioaktif, dicacah dengan menggunakan
detektor HPGe yang digabung dengan penganalisa puncak saluran ganda. Data
yang diperoleh selanjutnya diproses dengan perangkat lunak AAN dari Canberra,
konsentrasi unsur kemudian ditentukan secara kuwantitatif terhadap standar
laboratorium. Persamaan reaksi penangkapan neutron thermal dinyatakan oleh:

nX(n,y)n+1X

dimana nX dan n+IX masing-masing ialah nuklida sasaran dan nuklida hasil,
dengan partikel penembak n.

Inti baru yang terbentuk ini tidak stabil dan akan memancarkan energi gamma
yang karateristik untuk setiap jenis radionuklida. Proses pemancaran sinar terus
berlangsung sehingga inti menjadi stabil kembali [1,3,5].

TATAKERJA
Bahan

Contoh sedimen diambil sekitar 1 kg ke dalam plastik, dari 12 lokasi
pengambilan contoh sedimen yang secara rutin oleh Bidang Keselamatan Kerja
dan Lingkungan PTPLR, hanya 7 (tujuh) lokasi yang diambil contoh sedimennya
di sepanjang sungai cisadane yaitu; lokasi I (Leuranji), III (Karanggan), IV
(Cibogo), V (Cisauk), VII (Waning Mangga), VIII (Pintu Air) dan XII
(MuaraTeluk Naga). (Gambar 1). Contoh diambil pada ke 3 dan 4 bulan Mei 1997
Standar sedimen yang digunakan sebagai referensi adalah standar referen material
2704 (Buffalo River Sedimen) yang berasal certificate of Analysis standar
Nasional Amerika. Bahan kimia yang diperlukan antara lain, larutan standar dari
masing-masing unsur dengan konsentrasi 1 mg/ml sebagai pembanding, asam
sulfat pekat, asam nitrat pekat, asam khlorida pekat semuanya buatan dari Merck.

Tabung kapsul rabbit sepangjang 10 cm dan diameter 6 mm yang terbuat
dari bahan polietilen, yang mana sebelum digunakan terlebih dulu direndam dalam
larutan asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat ( 1 : 1 ) selama 3 jam dan kemudian
dibilas dengan air mineral sampai bersih. Lembaran kertas saring dengan ukuran 5
x 5 Cm yang mana sebelum digunakan direndam dalam asam nitrat 1 N selama 48
Jam, dan kemudian dibilas degan air mineral sampai pH air 5 - 7. Lembaran
plastik berukuran 7,5 - 7,5 Cm yang sebelum digunakan, direndam terlebih dahulu
dalam larutan asam nitrat 6 N selama 48 jam, kemudian dibilas dengan air
mineral. Lampu infra merah, neraca analitik, alat gelas dan Iain-lain.

Metoda
Penyediaan Contoh dan Standar
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Contoh sedimen dilaboratorium dikering anginkan selama 3 hari dan
dibersihkan dari batu-batuan, rumput-rumputan dll. Contoh dikeringkan dalam
oven pada suhu 110 °C selama 24 jam dan kemudian contoh dihomogenkan
dengan cara menggerusnya dengan lumpang porselin sampai diperoleh butiran
sebesar 200 mesh. Contoh diayak dengan ayak yang pori-porinya berdiameter 200
mesh, dimasukkan dalam plastik dan disimpan dalam desikator.

Larutan standar yang digunakan adalah larutan induk yang mengandung
masing-masing unsur yang akan dianalisa dengan konsentrasi 1 mg/ml. Larutan
induk diencerkan dengan jumlah konsentrasi yang diinginkan, kemudian
diteteskan kedalam kertas saring. Kwantitas larutan standar dapat dilihat dalam
tabel 1. Larutan pada kertas saring dikeringkan dibawah lampu infra merah.
Larutan standar dibagi menjadi dua bagia, dimana pada bagian pertama digunakan
untuk menentukan unsur-unsur Ka, Na, Fe, Cr, As, Co, U dan Zn (menghasilkan
radionuklida dengan waktu paroh panjang). Sedangkan pada bagian kedua
digunakan untuk menentukan unsur-unsur Al, Mn, V dan Mg (menghasilkan
radionuklida dengan waktu paro pendek).

Irradiasi dan Pencacahan.
Disiapkan dua macam contoh: yaitu untuk penentuan unsur-unsur dengan

radionuklida waktu paroh panjang (100 mg), dan untuk unsur-unsur dengan
radionuklida waktu paroh pendek (50 mg). Masing-masing contoh ditimbang
teliti, dibungkus dengan plastik dan kemudian dengan foil aluminium. Ke dalam
masing-masing bungkusan yang sama disertakan dengan "standar pembanding"
dan "Standard Reference Material" Sedimen (SRM-2704) dari IAEA. Bungkusan
foil aluminium, dimasukkan kedalam kapsul polyetylen dan siap untuk diirradiasi.

Irradiasi contoh dilakukan di fasilitas rabbit Puast Reaktor Serba Guna
G.A SIWABESSY BATAN, Kawasan PUSPIPTEK Serpong pada daya 25 MW,
selama 5 menit untuk radionuklida waktu paro panjang, dan 30 detik untuk
radionuklida waktu paro pendek. Waktu pedinginan dilaksanakan masing-masing
selama satu hari dan 10 menit dan pencacahan selama 5 dan 3 menit dengan
Spektrometri gamma. Sedangkan pencacahan dan pengukuran contoh dilakukan
dilaboratorium Pusat Penelitian Sains Materi yang ada di Gedung Reaktor, dengan
menggunakan Detektor Semi-konduktor HPGe, jenis koaksial dengan resolusi
FWHM =1,9 keV paga Energo Gamma 1332 keV, Efisiensi =18 %, rasio puncak
terhadap Compton = 44. Fasilitas pencacahan ini dilengkapi dengan penganalisa
puncak Multi-saluran. Data yang diperoleh diproses secara kuantitatif dengan
perangkat lunak dari Canberra yang menggunakan sistim komputer Mikro VAX
4000 [5,6].

Diagram pelaksanaan analisis unsur dengan disajikan pada Tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui ketepatan metoda AAN, telah dilakukan penentuan

unsur-unsur dari contoh sedimen sungai yang konsentrasinya diperoleh dari
sertifikat (CRM-2704 dari IAEA) Dari pengukuran yang dilakukan menunjukkan
bahwa, konsentrasi dari masing-masing unsur disetiap lokasi memberikan hasil
penyimpangan relatif dan standard deviasi yang masih dalam ambang bates...
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Simpangan relatif yang kecil dari 10 % terjadi pada unsur Al, V, Na, Fe, K, As
dan Zn., sedangkan simpangan relatif yang berkisar antara 10-15 % adalah Mn,
Mg, Cr, Co dan U. Sedangkan standar deviasi hasil pengukurati berkisar antara
0,01 - 11,24 %. Dari uji metoda terhadap pengukuran SRM 2704 secara
keseluruhan, memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dari hasil sertifikat. Hasil
pengukuran CRM 2704 dan nilai sertifikat ada pada Tabel 2

Dari grafik distribusi unsur-unsur dalam contoh sedimen Sungai Cisadane,
memberikan hasil pengukuran yang sangat bervariasi terhadap masing-masing
unsur dan lokasi. Namun secara umum di lokasi Muara, Pintu air, Cibogo dan
Cisauk kandungan unsur-unsurnya diatas rata-rata dari hasil secara keseluruhan.
Hal ini mungkin disebabkan karena didaerah Cibogo dan Cisauk banyak terdapat
galian pasir, sedangkan di lokasi Pintu air adanya proses pengungkungan air dari
PDAM Tangerang, sehingga menyebabkan pengendapan berbagai sedimen yang
terbawa oleh sungai. Khusu untuk muara, juga terdapat galian pasir disamping
tempat bentemunya sungai dan laut.

Dari hasil perhitungan Faktor Pemekatan terhadap hasil pengukuran unsur-
unsur yang diperoleh dari setiap lokasi, telah memberikan hasi pengukuran kecil
dari 10, yaitu berkisar antara 0,01 - 3,45. Menurut perhitungan Vinogradov apabila
hasil pengukuran besar dari 10, menandakan adanya pengruh kontaminasi dari
lingkungan sekitarnya., sedangkan hasil pengukuran kecil dari 10 belum ada
kontamonasi dari lingkungannya.

SIMPULAN
Dari hasil analisa sedimen sungai Cisadane dengan metoda analisa

pengaktifan neutron instrumental, didapat 12 unsur Al, Mn, Mg, V, K, Na, Fe, Cr.
Co, As, Zn, dan U. Secara umum konsentrasi unsur-unsur rata-rata lebih tinggi di
lokasi Cibogo, Cisauk, Pinti Air dan Muara. Berdasarkan hasil pengukuran Faktor
Pemekatan, FP, dari unsur-unsur dalam sedimen menurut Vinogradof yang
berkisar antara 0,02 - 3,4; yang dapat diinterpretasikan bahwa sedimen sungai
Cisadane masih dalam ambang batas yang diizinkan. Kelanjutan penelitian ini
ialah penentuan unsur-unsur dalam air sungai dan sedimen secara periodik.
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Gambar 1, Lpkasi pengambilan contob sedimen G. Cisadane
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Tabel 1: Kualitas unsur pembanding dalam standar dan data nuklir dari nuklida
yang ditentukan.

No

1
2
3.
4

.5
6
7
8
9
10
11
12

Unsur

Al
Mn
Mg
V
K

Na
Fe
Cr
As
Co
U
Zn

Kualitas
unsur

(g)
500
25
250

5
250
250
250
20
5

2,5
1

50

Isotop
Sasaran

Al-27
Mn-55
Mg-26
V-52
K-42

Na-23
Fe-58
Cr-51
As-75
Co-59
U-238
Zn-64

Isotop
Hasil

Al-28
Mn-56
Mg-27
V-53
K-43

Na-24
Fe-59
Cr-52
As-76
Co-60

Np-239
Zn-65

Waktu
Paruh

2,25 m
2,58 j
9,40 m
3,75 m

12,36 j
14,96 j
44,50 h
27,70 h
26,32 j

5,271
2,36 h

24,39 h

Energi
(KeV)

1178,99
1810,72
843,76
1434,08
1524,58
1099,25
320,08
559,10
1173,24
1173,24
277,60
1115,55

Kondisi
Pengukuran

A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B

KETERANGAN:
Tirr
Tc
Tp

(Waktu Irradiasi)
(Waktu Pencacahan)
(Waktu Peluruhan)

A
30det
3m
10m

B
5m
10m
l h

m =
j =
h =

menit
jam
hari
tahun

Tabel 2: Hasil analisa pengaktifan neutron sedimen SRM-2070 (IAEA)

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Unsur

Al
Mn
Mg
V
K

Na
Fe
Cr
As
Co
U
Zn

Nuklida

Al-28
Mn-56
Mg-27
V-53
K-43
Na-24
Fe-59
Cr-52
As-76
Co-60

Np-239
Zn-65

Hasil Pengukuran (tng.kg'1)
Range

5,78 - 6,87
491,96-497,28

0,99-1,08
93,37 - 101,46

1,74 -1,87
0,50 - 0,52
3,50-4,15

112,87-116,72
23,89 - 24,56
10,93 -12,92
2,47 - 2,92

391,60-405,37

Rerata
6,33 + 0,52

494,62 ± 2,66
1,04 ±0,05

97,42 + 4,10
1,81 ±0,07
0,51 ±0,01
3,83 ±0,33

114,87 ±1,93
24,23 ± 0,34
11,92 ±1,00
2,70 ±0,23

398,49 ± 6,38

Sertifikat
(mg-kg1)

6,11 ±0,16
555 ± 19

1,20 ± 0,02
95 ±4,0

2,0 ± 0,04
0,5 ± 0,02
4,11 ±0,10

135 ±5
2,34 ± 0,8
14,0 ± 0,6
3,13 ±13
438 ±12

Beda
Pengukuran - Sertf

3,52
10,88
13,75
2,54
9.75
2,00
2,83
15,19
6,16
14,79
13,90
9,02

Keterangan *) dalam %
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Tabel 2: Hasil analisa pengaktifan neutron unsur-unsur dalam sedimen Cisadane dan sedimen SRM-2070 (IAEA)

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Unsur

Al*
Mn

Mg*
V

K *
Na*
Fe*
Cr
As
Co
U
Zn

Leuwiranji
Rerata
22,35
51,54
0,87

316,08
1,64
1,71
1,01
13,72
1,07
7,81
1,46

78,36

Fp
1,00
0,02
0,44
1,01
0,38
0,87
0,09
0,02
0,07
0,35

-
0,50

Karangan
Rerata
10,60
59,16
1,21

199,21
1,72
1,40
3,04
18,32
1,20

20,04
1,91

120,74

Fp
1,00
0,05
1,30
1,34
0,85
1,50
0,54
0,06
0,16
1,68

-
1,62

Cibogo
Rerata
9,30
84,68
1,84

449,19
1,82
1,61
3,55
23,52
Ml
17,09
3,90

107,01

Fp
1,00
0,08
2,25
3,45
1,03
1,97
0,72
0,09
0,17
1,64

-
1,64

Cisauk
Rerata
16,59
133,65
1,32

191,14
1,98
1,33
2,69

27,59
1,43
16,92
2,06

158,77

Fp
1,00
0,07
0,90
0,82
0,63
0,01
0,30
0,06
1,23
0,91

-
1,36

W. Mangga
Rerata
9,98
78,78
1,54

131,67
1,34
1,08
2,56
11,92
1,10

17,04
2,84

149,35

Fp
1,00
0,07
1,75
0,94
0,70
1,23
0,48
0,04
0,16
1,52

-
2,13

Pintu
Rerata
15,22

106,78
0,79

164,16
1,14
0,95
2,74
28,43
1,35
17,90
3,04

188,55

Air
Fp
1,00
0,06
0,59
0,77
0,39
0,71
0,34
0,07
0,13
1,05

-
1,77

Muara
Rerata
10,33

127,32
1,07

430,46
1,59
2,21
4,14
31,51
1,18

24,98
4,20

207,62

Fp
1,00
0,10
1,18
2,98
0,81
2,43
0,75
0,11
0,16
2,16

-
2,87

CRM
Rerata
6,11

555,00
1,20

95,00
2,00
0,50
4,11

135,00
23,40
14,00
3,13

438,00

Fp
1,00
0,76
2,23
1,11
1,70
0,93
1,29
1,79
5,46
2,04

-
8,22

Keterangan *) dalam %

51



ID0100017

FAKTOR PERPINDAHAN RADIONUKLIDA Cs-137 dan Co-60 DARI AIR
KEIKANMAS

Suzie Darmawati, Firman Rustam, Heru Umbara, Ruminta Ginting, Sri Susilah *

ABSTRAK
FAKTOR PERPINDAHAN RADIONUICLIDA Cs-137 DAN Co-60

DAJRI AIR KE IKAN MAS. Telah dilakukan penelitian unruk memperkirakan
faktbr perpiridahan radionuklida Cs-137 dan Co-60 dari air ke ikan mas.
Percobaan dilakukan dengan menggunakan akuarium sebagai media
pemeliharaan. Ikan mas dimasukkan ke dalam akuarium yang berisi air sebanyak
50 liter dan konsentrasi Cs-137 dan Co-60 sebesar 10 Bq/ml. Pencuplikan
dilakukan setiap 5 hari untuk pengamatan selama 90 hari. Faktbr perpindahan
diperoleh pada hari ke 30 setelah konsentrasi radionuklida di ikan mas mencapai
maksimum. Hasil ini diperkuat oleh pengamatan tambahan dengan konsentrasi
Cs-137 dan Co-60 sebesar 15 dan 20 Bq/ml. Data dari tiga jenis konsentrasi
menghasilkan faktor perpindahan sebesar 12,86±0,54 ml/g untuk Cs-137 dan
3,55± 0,55 ml/g untuk Co-60.

ABSTRACT
TRANSFER FACTOR OF Cs-137 AND Co-60 RADIONUCLIDES

FROM WATER INTO GOLD FISH. A study to estimate transfer factor of Cs-137
and Co-60 radionuclides from water into gold fish has been carried out. The
experiment used aquarium as a cultivating media. Gold fish was placed in
aquarium filled with 50 liters of water and Cs-137 also Co-60 concentrations of 10
Bq/ml. Sampling was carried out every 5 days for observing time of 90 days.
Transfer factor was obtained in 30th day after radionuclide content of gold fish
reached maximum. This result was confirmed by additional observation using Cs-
137 and Co-60 at concentrations of 15 and 20 Bq/ml. Data from the three different
concentrations found the transfer factor of 12.86 + 0.54 ml/g for Cs-137 and 3.55
± 0.55 ml/g for Co-60.

PENDAHULUAN
Dampak radiologis dari lepasan rutin radionuklida dari suatu fasilitas

nuklir biasanya dievaluasi dengan bantuan model matematik. Dalam model ini
jalur radionuklida dari titik lepas hingga sampai ke manusia digambarkan sebagai
perpindahan antara beberapa kompartemen. Perpindahan radionuklida antar
kompartemen ini biasanya diberikan dalam parameter perpindahan, atau faktor
perpindahan. Menurut Srivastava et. al. [5], Faktor perpindahan dapat juga
diartikan sama dengan faktor biokonsentrasi Faktor perpindahan itu sendiri dapat
didefinisikan sebagai nisbah konsentrasi aktivitas pada jaringan (Aj) terhadap
aktivitas pada air (Aa), sehingga dapat ditampilkan dengan rumus empiris,

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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FP—L

K
dimanan FP = Faktor perpindahan (ml/g); Aj = aktivitas jaringan (Bq/g); Aa =
aktivitas air (Bq/ml)

Dalam model yang sederhana faktor perpindahan menggambarkan nisbah
kon-sentrasi radionuklida pada dua kompertemen untuk kondisi kesetimbangan.
Sedang dalam model yang kompleks diupayakan untuk mendapatkan pergerakan
radionuklida sebagai fungsi waktu antar berbagai kompartemen lingkungan.
Model yang terakhir ini dikenal sebagai model dinamik.

IAEA telah memberikan beberapa data faktor perpindahan baik untuk
lingkungan darat [1,2] maupun laut [3], namun demikian, data tersebut berlaku
untuk daerah dingin sampai sedang, sementara data untuk daerah trppik belum
tersedia.

Pada makalah ini akan dilaporkan perkiraan faktor perpindahan untuk
radionuklida Cs-137 dan Co-60 dengan model sederhana, yaitu antar
kompartemen media peme-liharaan ke ikan mas. Faktor perpindahan ini
dianjurkan oleh IAEA untuk memperkirakan sendiri mengingat nilainya sangat
bergantung pada kondisi lingkungan masing-masing [1]. Radionuklida Cs-137
yang memiliki waktu paro 30 tahun penting untuk dipelajari mengingat sifat
fisiologi dan kimianya mirip dengan kalium, unsur yang dikandung secara alami
oleh tubuh manusia. Sedang penggunaan ikan mas sebagai obyek penelitian
disebabkan karena ikan air tawar ini banyak dikonsumsi oleh manusia.

TATA KERJA
Bahan

Dean mas yang digunakan diperoleh dari pasar lokal di Ciputat dan dipilih
yang memiliki berat sekitar 50 g. Untuk penyesuaian dengan lingkungan
percobaan, ikan mas dimasukkan terlebih dahulu ke dalam aquarium yang berisi
50 liter air. Setelah satu minggu ikan mas dipindahkan ke tempat pemeliharaan.
Makanan berupa pelet diberikan satu kali setiap hari di waktu pagi sekitar 5 g.

Tempat pemeliharaan yang digunakan adalah akuarium dengan ukuran 50
cm x 40 cm x 40 cm. Air tawar sebanyak 50 liter (yang diambil dari air kran yang
sudah didiamkan selama satu minggu) digunakan sebagai media pemeliharaan.
Untuk penambahan oksigen ke dalam air digunakan pompa udara akuarium
Turbo-Jet 7800 yang tersedia dipasaran.

Larutan induk/sediaan radionuklida yang digunakan adalah Cs-137 dan
Co-60 yang didapat dari PSPKR-BATAN. Radionuklida Cs-137 atau Co-60
dengan konsentrasi radioaktif 10, 15 dan 20 Bq/ml dimasukkan ke dalam
akuarium yang berisi air, yang kemudian diaduk dan didiamkan selama 2-3 hari.

Metoda
Enam buah akuarium yang digunakan masing-masing berisi Cs-137

dengan konsentrasi 10, 15 dan 20 Bq/ml untuk tiga akuarium pertama sedangkan
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akuarium yarig lain berisi Co-60 dengan konsentrasi yang sama. Tiap akuarium
diisi ikan mas sebanyak 10 ekor setiap kali percobaan Pencuplikan dilakukan
setiap 5 hari untuk waktu pengamatan sampai 90 hari. Setiap kali pencuplikan
diambil tiga ekor dari setiap akuarium. Sebagai kontrol dicuplik pula ikan yang
dipelihara di akuarium tanpa penambahan radionuklida.

Dari tiap pencuplikanpengambilan setiap ikan dibedah dan bagian yang
dapat dimakan, yaitu dagingnya, dipisahkan dan diukur radioaktivitasnya.
Sebelum pencacahan ikan dicampur dengan HNO3 65 % untuk menjadikannya
sebagai larutan hingga volume 100 cc. Pencacahan dilakukan dengan
menggunakan gamma spektrometer dengan detektor HPGe, selama 30 menit
untuk setiap ikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor perpindahan didefinisikan sebagai nisbah konsentrasi aktivitas pada

jaringan terhadap aktivitas pada air (Bq/g berat basah atau kering per Bq/ml air)
[2]. Tabel 1 dan 2 memperlihatkan nisbah konsentrasi sebagai fungsi waktu
masing-masihg untuk kontaminan radionuklida Cs-137 dan Co-60 pada
konsentrasi 10 Bq/ml.

Diperlihatkan bahwa nisbah konsentrasi naik terhadap waktu, hingga
mencapai nilai konstan mulai hari ke 30, yang menandakan dicapainya kese-
timbangan yaitu 12,86; 7,79; 6,81 ml/g berturut-turut pada daging, tulang dan
jeroan untuk Co-60 dan 3,49; 1,99; 1,18 ml/g berturut-turut pada daging, tulang
dan jeroan untuk Cs-137. Dari hasil pengamatan ini dapat dinyatakan bahwa
faktor perpindahan diperoleh setelah hari pengamatan ke 30. Kenyataan ini sesuai
dengan dugaan Fujimoto [4].

Tabel 3, dan 4 memperlihatkan nilai nisbah konsentrasi ikan mas untuk
kontaminan masing-masing radionuklida Cs-137 dan Co-60 pada konsentrasi
radioaktif 15 Bq/ml. Nisbah konsentrasi Cs-137 pada hari pengamatan ke 30 ialah
12,85; 8,61 dan 7,11 ml/g masing-masing untuk daging, tulang dan jeroan.
Sedangkan untuk Co-60 ialah 3,55; 2,07 dan 1,83 ml/g masing-masing untuk
daging, tulang dan jeroan. Untuk konsentrasi 20 Bq/ml dapat dilihat pada Tabel 5
dan 6 untuk kontaminan Cs-137 dan Co-60. Nisbah konsentrasi Cs-137 pada hari
pengamatan ke 30 ialah 12,87; 9,51 dan 7,53 ml/g masing-masing untuk daging,
tulang dan jeroan. Sedangkan untuk Co-60 ialah 3,60; 2,11 dan 1,91 ml/g masing-
masing untuk daging, tulang dan jeroan. Nilai-nilai tersebut dapat dianggap sama,
dan menunjukkan bahwa faktor perpindahan tidak bergantung pada harga
konsentrasi radionuklidanya. Dengan ketiga nilai nisbah konsentrasi ini, faktor
perpindahan untuk radionuklida Cs-137 dari air ke ikan mas diperoleh sebesar
(12,86 ± 0,54) rrd/g, sedangkan untuk Co-60 adalah 3,55±0,55 ml/g.

Secara ekstensif IAEA telah memberikan nilai faktor perpindahan untuk
ikan yang hidup di air tawar [2]. Nilai faktor perpindahan yang diberikan untuk
radipnuklida Cs-137 bervariasi dari 3X101 - 3x103 ml/g, dengan nilai yang
diharapkan 2xl03ml/g. Sedangkan yang diberikan untuk radionuklida Co-60
bervariasi dari atau 10 - 3x10 ml/g dengan nilai yang diharapkan 3xl02 ml/g.
Nilai-nilai yang diberikan IAEA ini tampak jauh sangat tinggi dibanding dengan
nilai yang diperoleh dari percobaan. Namun demikian perlu diingat bahwa nilai
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yang diberikan oleh IAEA berlaku hanya untuk ikan yang hidup di daerah yang
beriklim dingin hingga sedang.

Srivastaya et. al. [5] telah mempelajari faktor biokonsentrasi (FBK), yang
definisinya sama dengan faktor perpindahan, untuk ikan zebra yang hidup di iklim
tropik. Nilai faktor FBK yang diperoleh setelah hari pengamatan ke 60 adalah 14
ml/g. Nilai ini terlihat hampir sama dengan nilai yang diperoleh pada penelitian ini
(12,55 ml/g). Kedekatan ini memberikan dugaan bahwa faktor perpindahan untuk
ikan air tawar yang hidup di iklim tropik memiliki harga yang sama. Namun
demikian dugaan ini perlu dipelajari lebih lanjut dengan melakukan penelitian
terhadap faktor perpindahan untuk berbagai jenis ikan air tawar lain yang hidup di
iklim tropik.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian mi diperoleh faktor perpindahan radionuklida Cs-137

dari air ke ikan mas sebesar (12,86 ± 0,54) ml/g dan untuk Co-60 adalah
3,55±0,55 ml/g. Selain itu juga diperoleh kesimpulan bahwa nilai faktor
perpindahan tidak bergantung pada konsentrasi radionuklidanya dan dugaan
bahwa faktor perpindahan untuk ikan air tawar yang hidup di iklim tropik
memiliki harga yang sama. Disarankan untuk melakukan penelitian dengan
menggunakan berbagai jenis ikan tawar lain yang hidup di iklim tropik sehingga
diperoleh nilai faktor perpindahan yang lebih representatif untuk seluruh ikan air
tawar di iklim tropik ini.
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Tabel 1. Faktor Konsentrasi Cs-137 dengan Aktivitas Media 10 Bq/ml

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12.
13.

Waktu (hari)

0
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90

Faktor Konsentrasi (ml/g)
daging

0,00
1,55
3,06
4,49
8,45
10,09
12,86
12,85
12,84
12,85
12,86
12,85
12,86

tulang
0,00
1,31
3,09
3,48
4,08
5,99
7,79
7,46
7,58
7,67
7,46
7,68
7,79

jeroan
0,00
1,51
2,58
3,67
3,99
5,09
6,81
6,66
6,57
6,76
6,56
6,67
6,76

Tabel 2. Faktor Kohsentrasi Co-60 dengan Aktivitas Media 10 Bq/ml

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Waktu (hari)

0
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90

Faktor Konsentrasi (ml/g)
daging

0,00
0,99
1,51
1,76
2,11
2,67
3,49
3,40
3,45
3,42
3,47
3,48
3,48

tulang
0,00
0,50
0,75
0,95
1,20
1,25
1,99
1,99
2,01
1,97
1,99
2,02
2,01

jeroan
0,00
0,45
0,67
0,78
1,19
1,29
1,18
1,77
1,75
1,74
1,77
1,75
1,78
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Tabel 3. Faktor Konsentrasi Cs-137 dengan Aktivitas Media 15 Bq/ml

. No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Waktu (hari)

0
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90

Faktor Konsentrasi (ml/g)
daging

0,00
1,89
4,03
7,51
9,02
11,52
12,85
12,83
12,84
12,83
12,84
12,85
12,85

tulang
0,00
1,46
3,52
4,03
4,61
7,01
8,61
8,51
8,69
8,56
8,53
8,69
8,62

jeroan
0,00
1,65
2,81
4,03
5,08
6,49
7,11
7,28
7,12
7,23
7,19
7,09
7,08

Tabel 4. Faktor Konsentrasi Co-60 dengan Aktivitas Media 15 Bq/ml

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Waktu (hari)

0
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90

Faktor Konsentrasi (ml/g)
daging

0,00
1,25
1,98
2,03
2,35
2,79
3,55
3,51
3,52
3,54
3,55
3,54
3,55

tulang
0,00
0,69
0,86
0,98
1,29
1,32
2,07
2,08
2,06
2,04
2,03
2,01
2,08

jeroan
0,00
0,51
0,78
0,99
1,49
1,55
1,83
1,83
1,82
1,78
1,81
1,79
1,83
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Tabel 5. Faktor Konsentrasi Cs-137 dengan Aktivitas Media 20 Bq/ml

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Waktu (hari)

0
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90

Faktor Konsentrasi (ml/g)
daging

0,00
5,03
10,01
10,49
11,01
11,52
12,87
12,85
12,86
12,84
12,86
12,87
12,87

tulang
0,00
2,71
4,02
4,51
5,02
8,03
9,51
9,42
9,64
9,72
9,61
9,43
9,48

jeroan
0,00
2,12
3,24
4,83
6,04
7,13
7,53
7,72
7,64
7,52
7,65
7,71
7,53

Tabel 6. Faktor Konsentrasi Co-60 dengan Aktivitas Media 20 Bq/ml

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Waktu (hari)

0
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90

Faktor Konsentrasi (ml/g)
daging

0,00
1,79
2,81
3,12
3,41
3,50
3,60
3,54
3,55
3,56
3,54
3,58
3,60

tulang
0,00
0,78
0,99
1,06
1,39
1,47
2,11
2,10
2,12
2,09
2,11
2,10
2,12

jeroan
0,00
0,72
0,98

1,11
1,61
1,67
1,91
1,88
1,91
1,89
1,90
1,87
1,91
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PENYEBARAN ZAT RADIO AKTIF DIPERAIRAN UJUNG
LEMAHABANG

Erwansyah Lubis'

ABSTRAK
PENYEBARAN ZAT RADIOAKTIF DI PERAIRAN LAUT UJUNG

LEMAHABANG. Pengkajian penyebaran zat radioaktif, X/Q, di perairan Ujung
Lemahabang telah dilakukan dengan model difiisi 2 dimensi. Data parameter fisis
perairan laut U. Lemahabang hasil penelitian NEWJECT diikut-sertakan dalam
perhitungan. Hasil pengkajian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai X/Q pada
musim kemarau dan musim hujan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.
Dengan diperolehnya nilai X/Q ini dapat dilakukan prakiraan dampak radiologi
berdasarkan jalur ekosistem laut ke lingkungan hidup untuk tiap jenis Pembangkit
Listrik Tenaga Nuklir dapat diprediksi.

ABSTRACT
THE DISPERSION OF RADIONUCLIDES IN THE OKHORE OF THE

UJUNG LEMAHABANG. The dispersion of radionuclides X/Q in the ofshore of
Ujung Lemahabang has been conducted. The assessment of the X/Q was
performed with the diffusion model in two dimensions. The survey data from
NEWJECT was take it into account for the calculation. The results indicated that
the X/Q in the rainy and summer session insignificantly difference. With these
value of X/Q, the radiological impact of Nuclear Power Plant through marine
ecosystem into human being could be predicted.

PENDAHULUAN
Pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), panas yang dihasilkan

dari reaksi inti yang terjadi dalam teras reaktor diambil oleh sistem pendingin
primer. Uap air yang terbentuk selanjutnya dialirkan untuk menggerakkan turbin
dan menghasilkan listrik. Air dalam fasa uap ini setelah mengerakkan turbin
selanjutnya didinginkan oleh sistem pendingin sekunder dan kembali ke teras
reaktor dalam fasa air. Air pendingin primer merupakan sistem yang tertutup. Air
pendingin sekunder merupakan sistem yang terbuka, dan air diambil dari sumber
yang kapasitasnya besar sehingga kenaikkan suhu dari reservoir ini dapat ditekan
sekecil mungkin. Air sistem pendingin sekunder untuk kasus Ujung Lemahabang
adalah air laut dari perairan sekitarnya.

Pengambilan panas dari sistem primer oleh sistem sekunder adalah melalui
sistem penukar panas {heat exchanger). Uap jenuh dan air yang bersirkulasi dalam
sistem primer dan sekunder mempunyai laju aliran dan tekanan yang tinggi,
sehingga dapat saja terjadi perpindahan air/ gas jenuh dari sistem primer ke sistem
sekunder bila terjadi kebocoran pada sistem primer [1].

1 Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN
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Air sistem primer melalui teras reaktor, melewati kisi-kisi bahan bakar,
sehingga sejumlah kecil zat radioaktif yang hasil fisi ataupun aktivasi dapat
terdifusi kedalam air sistem primer. Maka bila terja di kebocoran, air sistem
sekunder dapat terkontaminasi. Karena sistem sekunder merupakan sistem yang
terbuka, maka radionuklida yang terdapat didalamnya dapat terlepaskan ke badan
air dan selanjutnya disebarkan. Radionuklida yang tersebarkan dalam badan air ini
selanjutnya melalui berbagai komponen lingkungan akhirnya akan sampai pada
manusia dan meningkatkan penerimaan dosis. Besarnya penerimaan dosis oleh
manggota masyarakat dan lingkungan haruslah dapat diperkirakan, baik untuk
operasi normal maupun bila terjadi pelepasan yang abnormal. Untuk dapat
memeprkirakan besar dosis yang diterima oleh anggota masyarakat ini perlu
diketahui besamya faktor penyebaran, X/Q, yang terjadi di laut Ujung
Lemahabang.

Pada penelitian ini akan dilakukan prakiraan besarnya nilai X/Q di laut
Ujung Lemahabang. Prakiraan akan dilakukan berdasarkan model difusi
sederhana dengan menggunakan data parameter setempat. Nilai X/Q yang
diperoleh ini selain dapat digunakan untuk prakiraan dampak radiologis dari
ekosistem laut hingga ke manusia, juga sebagai data masukan untuk mendesain
sistem sekunder untuk PLTN yang akan di bangun di Ujung Lemahabang,

MODEL
Bila suatu larutan yang mengandung kontaminan dengan konsentrasi (C)

masuk ke suatu badan-air dan mengalir mengalir ke arah sumbu-x, larutan ini
mengalami penurunan konsentrasi sebesar (- dC/ dx). Konsentrasi kontaminan
yang dipindahkan diasumsikan adalah sebesar q(x), besarnya q(x) adalah
sebanding dengan penurunan konsentrasi (C) yang terjadi,

q(x) q(x + Ax)

O X X + A x

dC
q(x) = - K x — (i)

Pada saat t = 0, konsentrasi kontaminan adalah (C)
Pada saat t = At, konsentrasi kontaminan adalah (C + AC)

Perubahan masa garam dalam suatu volume untuk satuan permukaan dapat
dinyatakan sebagai, AC = Ax, sehingga dari persamaan ini dapat dikatakan bahwa
perubahan masa adalah sebanding dengan perubahan konsentrasi kontaminan
selama waktu At,
AC. Ax = [ q(x) - q (x + Ax)] At
Bila Ax -» 0 dan At -> 0, maka;
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dC

et ax
(2)

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh,

at dx ax2 (3)

Untuk 3 dimensi dapat ditulis,

a2.c a2.c
at a.x2 a.Y2 a.z2 (4)

Diasumsikan air laut adalah medium yang mengalir sepanjang sumbu-x dengan
kecepatan (U),

U.C + q(x)

•> U

U(C+AC)+q(x+Ax)

X X + Ax

Persamaan konversi masa adalah,

AC. Ax = ( U. C + q (x) - (U. ( C + AC) + q(x + Ax)). At

Pada saat Ax -> 0 dan At->0,

a c U.C-U.(C+.dC) dq(x)
at

ac
at

ac aq(x)
—

ax ax

ac ac__aq_
at ax~ ax~ xax2

Dari persamaan (3) dan (5 ), untuk 3 dimensi diperoleh,

(5)

(6)
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Aplikasi untuk perairan Ujung Lemah Abang,

Laut Jawa

Ujung
Lemah Abang

Gambarl. Ilustrasi penyebaran kontaminan yang terlepas ke perairan Ujung
Lemah Abang.

Pendekatan pertama diasumsikan bahwa penyebaran kontaminan ke arah
sumbu-z adalah homogen karena daerah pantai relatif tidak dalam,

K -

Konsentrasi yang masuk kedalam air laut sepanjang tahun relatif konstan,

dC , d2C
—- = 0,maka K — i ~ = 0,
ot dx

sehingga persamaan (6) untuk kasus perairan Lemahabang dapat ditulis,

(7)

Bila kontaminan masuk ke dalam badan air tegak-lurus arah aliran
(sumbu-x), berdasarkan hukum Gauss persamaan (7) mempunyai solusi,

(8)
2.K.

U 8

2.K,
2 5 - "
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(5) adalah standar deviasi penyebaran kontaminan setelah masuk ke dalam badan

air, berdasarkan distribusi Gauss, 5 = —, (L) adalah diameter saluran
4

pembuangan sistem pendingin sekunder ke dalam badan air. Pada saat x= 0,

Dimana q: laju buangan kontaminan/ radionuklida (Bq/detik); H: kedalaman air
laut (m); U: kecepatan air laut (m/detik).

Berdasarkan persamaan (9) diperoleh,

1 H.UV2.7T.6

Karena lingkungan laut dibatasi oleh pantai (semi infinite plan) persamaan (9)
menjadi,

(10)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data sekunder mengenai kemiringan dasar laut (sea bad level slope), arah

aliran dan kecepatan aliran air laut Ujung Lemahabang ditunjukkan dalam Tabel
1. Data sekunder ini selanjutnya digunakan untuk memprakirakan faktor
penyebaran X/Q dan hasil yang diperoleh ditunjukkan dalam Gambar 1.

Kecepatan arus laut pada musim hujan relatif jauh lebih besar
dibandingkan pada musim kemarau, hal ini berdampak pada besarnya nilai X/Q.
Pada musim kemarau dan musim hujan nilai X/Q sebagai fungsi jarak dari titik
buangan air sistem sekunder hingga jarak 20 km akan turun secara eksponensial
dengan faktor seratus kali lebih kecil. Nilai X/Q pada musim hujan walau relatif
lebih kecil dibandingkan pada musim kemarau namun tidak menunjukkan suatu
perbedaan yang nyata.

Laju pengambilan air sistem pendingin sekunder dari badan-air umumnya
besar untuk suatu PLTN, dapat mencapai ratusan meter kubik per detik.
Kandungan radionuklida yang terdapat dalam air pendingin sekunder bila terjadi

63



kebocoran relatif kecil karena akan mengalami faktor pengenceran hingga seratus
kali lebih.

Nilai X/Q untuk kasus perairan Ujung Lemahabang ini perlu dikaji
kembali berdasarkan model lainnya yang dapat mewakili keadaan perairan yang
mendekati sbenarnya, sehingga penggunaan nilai X/Q ini dalam desain pendingin
sekunder ataupun prakiraan dampak radiologi terhadap masyarakat dan
lingkungan dapat diperoleh hasil yang optimal.

SIMPULAN
Dengan diperolehnya nilai X/Q untuk perairan Ujung Lemahabang selain

dapat dilakukan analisis dampak radiologi terhadap anggota masyarakat dan
lingkungan, juga digunakan untuk mengevaluasi desain sistem pendingin sekunder
suatu jenis PLTN yang akan diintroduksi. Nilai X/Q untuk perairan Ujung
Lemahabang ini masih perlu dibandingkan dengan hasil pengkajian berdasarkan
model lainnya yang mewakili keadaan perairan setempat.
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Tabel l.Data perairan Ujung Lemahabang [2,3]

1.

2.

3.

4.
5

Data

Kemiringan dasar laut
• daerah pantai
• daerah lepas pantai
Arah alira
• musim panas
• musim hujan
Kecepatan aliran
• musim panas
• musim hujan
Kedalaman daerah pantai
Faktor difusi lateral

Besaran

1/50 -1/80
1/300 -1/400

East North East
West North West

1 - 36 Cm/ detik
8-19 Cm/detik

0 - 4 m
0,5-5,0 m2/detik

Tabel 2. Faktor penyebaran X/Q di perairan Ujung Lemahabang

Jarak dari titik
pembuangan, m.

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
8000
10000
15000
20000

X/Q
Musim panas

0
3,09E-01
l,56E-01
1.04E-01
7,85E-02
6,28E-02
5,24E-02
3,93E-02
3.15E-02
2,62E-02
1.97E-02
l,58E-02
l,05E-02
8,08E-03

X/Q
Musim hujan

0
6,78E-02
3,47E-02
2,32E-02
1.74E-02
1.40E-02
l,16E-02
8.74E-03
7,00E-03
5,83E-03
4,38E-03
3,50E-03
2,34E-03
l,80E-03
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PENGGUNAAN TLD-100 UNTUK DOSIMETER KECELAKAAN

Sri Widayati.*, Sri Inang S. r

ABSTRAK
PENGGUNAAN TLD-100 UNTUK DOSIMETER KECELAKAAN.

TLD-100 merupakan dosimeter termoluminesensi berbentuk kartu yang digunakan
sebagai dosimeter perorangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
respon TLD-100 pada dosis gamma tinggi. TLD-100 diiradiasi dengan Co-60 pada
dosis 0,012 Sv s/d 14,375 Sv. Diperlihatkan bahwa respon TLD-100 pada dosis <
0,863 Sv linier memenuhi persamaan Y= 0,154 X - 0,007 dengan faktor kalibrasi
8,84 uC/Sv, sedangkan respon TLD-100 pada dosis > 0,863 Sv tidak linier .
Untuk memperoleh perhitungan dosis yang benar , diperlukan faktor koreksi
pada daerah yang tidak linier. Faktor koreksi tersebut pada dosis 1,15 Sv s/d
14,375 Sv telah diperoleh dengan menggunakan rumus D = Do/ (1+DoB).

ABSTRACT
USE OF TLD-100 FOR ACCIDENTAL DOSIMETER. TLD-100 is card

thermoluminesence dosimeter which can be used for personal dosimeter. The aim
of this experiment is to obtained the response of TLD-100 at high gamma dose.
TLD-100 was irradiated from 0.012 Sv to 14.375 Sv. It was shown that the
respon%TLD-100 at < 0.863 Sv was reached the linear equation of Y= 0.154 X -
0.007 with calibration factor is 8.84 jiC/Sv, whereas the respon^bf TLD-100 at >
0.863 Sv was not linear. In order to calculate the true dose in the area of non-
linear, the correction factor was needed. These correction factor was determined
by using the equation of D=Do/(l+DoB).

PENDAHULUAN
Dosimeter termoluminesensi LiF alam (TLD-100) merupakan fosfor yang

lazim digunakan sebagai dosimeter perorangan. Komposisi TLD-100 terdiri dari
6Li sebesar 7,5 % dan 7Li sebesar 92,5 %. 7Li peka terhadap radiasi P dan y, 6Li
peka terhadap radiasi (3 , y dan neutron termal. Kepekaan TLD-100 terhadap
neutron termal hanya sekitar 1/37 dari kepekaannya terhadap y [1].

Rentang dosis radiasi dari TLD-100 berkisar dalam orde mR sampai
dengan 105R dan pengurangan dosis yang disimpan (fading) TLD-100 jika
disimpan pada temperatur 20° C sekitar 5 % pertahun. TLD-100 mempunyai
puncak pancar utama pada temperatur 195° C, kerapatan 2,64 g/cm3, nomor atom
efektif 8,2 dan spektrum emisi termoluminesensi sekitar 3500 sampai dengan
6000 angstrom [1].

Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
Pusat Standarisasi dan Penelitian Keselamatan Radiasi - BATAN
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Respon ketergantungan energi dari TLD-100 lebih baik jika dibandingkan
dengan jenis TLD lainnya, karena TLD-100 mempunyai nomor atom efektif yang
relatif dekat dengan nomor atom udara (7,64). Respon energi TLD-100 pada
energi 60Co adalah 1 dan pada energi 30 KeV adalah 1,25 [1].

Bentuk TLD-100 dapat berupa bubuk, batang, pita (ribbon), tabung (bulb)
dan kartu. Penggunaan TLD-100 meliputi bidang dosimetri, fisika kesehatan dan
fisika medis (radioterapi).

TLD-100 dapat digunakan sebagai dosimeter perorangan rutin (kondisi
normal) dan dapat pula digunakan sebagai dosimeter kecelakaan (kondisi tidak
normal). Aplikasi TLD sebagai dosimeter kecelakaan adalah tidak sederhana
karena sebagian besar material termoluminesensi mempunyai kurva respon yang
non linier pada dosis 1 Gy atau lebih besar [2,3]. Penyebab terjadinya respon yang
non linier pada dosis tinggi ini masih merupakan hal yang belum jelas, namun
beberapa kemungkinan dari penyebab tadi telah dikemukakan oleh CAMERON
JR. DKK [1] sebagai berikut:
• Terbentuknya penambahan j erat elektron.
• Terbentuknya pusat rekombinasi baru (pusat luminesensi).
• Bertambahnya efisiensi termoluminesensi.

Dalam makalah ini akan dipelajari mengenai penggunaan TLD-100
sebagai dosimeter kecelakaan dengan melihat respon TLD-100 pada dosis 0,012
SV s/d 14,375 SV dan menentukan faktor koreksi pada daerah non linier.

TEORI

Respon dosis, f(D)* dari dosimeter Tl (TLD) didefinisikan sebagai berikut:

f(D) =

Dimana F(D1) = Intensitas cahaya Tl pada dosis D (dosis rendah) dan F(D) =
Intensitas cahaya Tl pada dosis D (dosis tinggi).

Untuk mengembangkan algoritma koreksi non linier, fungsi interpolasi
kuadratik linier digunakan untuk mencocokan dengan hasil eksperimen respon
dosis [2,3]. Bentuk dari fungsi ini adalah,

(2)

Dimana a dan b ialah konstanta. Persamaan (2) dapat diturunkan dalam bentuk

f(D) = A + BD (3)

A dan B adalah konstanta yang mempunyai hubungan dengan a dan b. Untuk
mengaplikasikan koreksi non linier, persamaan (1) dan (3) disamakan dan
diselesaikan untuk dosis sebagai fungsi respon Tl.
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(4)

F(D1)
K = adalah faktor kalibrasi untuk dosis rendah.

Untuk menyelesaikan Dl persamaan (4) dapat disederhanakan dengan
menganggap A=l (hasil percobaan menunjukkan bahwa A~l untuk semua kasus)
[23], sehingga akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

D = ^BD) ^

Dengan menggunakan deret Taylor,

(1 + X ) " ! s l - X (6)

maka persamaan (5) dapat menjadi,

D = F ( D ) ( 1 - B D ) ( ? )

K

sehingga D dapat diperoleh melalui persamaan,

Do

Do adalah dosis yang diukur sebelum menggunakan faktor koreksi non linier
sedangkan D adalah dosis setelah menggunakan faktor koreksi non linier atau
dosis yang sebenarnya dan B adalah faktor non linier.

TATAKERJA
Bahan

TLD-100 yang digunakan dalam percobaan ini adalah tipe TLD LBG-0110
berbentuk kartu dan berisi dua buah chip TLD-100 dengan ukuran
l/8"xl/8"x0,015" buatan Harshaw/Bicron Technologies. Sumber y yang
digunakan sumber 60Co PSPKR.

Metoda
Sebelum diiradiasi, kartu TLD dipanaskan (dianealing) sampai suhu 300°

C dan diiradiasi pada dosis yang sama untuk menentukan besarnya faktor koreksi
individual masing-masing TLD. TLD yang akan diiradiasi dimasukkan ke dalam
holder, chip TLD -100 ditempatkan di bawah filter 1000 mg/cm2, dimaksud
untuk mengukur dosis ekivalen gama atau dosis ekivalen seluruh tubuh (Hp,10).
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TLD-100 diiradiasi dengan 60Co pada dosis 1 Rad s/d 1250 Rad atau 0,01 Gy s/d
12,50 Gy dengan 3 (tiga) kali ulangan.

Respon TLD dibaca dengan alat baca TLD Harshaw model 6600. Untuk
memperoleh bacaan respon yang bersih dan benar, bacaan TLD yang diiradiasi
dikoreksi dengan faktor koreksi individual dan dikurangi dengan bacaan kedua
dari TLD blanko yang berfungsi sebagai bacaan TLD latar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini dosis yang semula dalam satuan Gy dirubah menjadi Sv

dengan mengalikan besarnya dosis serap terhadap koefisien konversi dari dosis
ekivalen. Besarnya koefisien konversi dosis ekivalen untuk 60Co (Ey = 1250 KeV)
adalahl,15Sv/Gy[4].

Kurva hubungan antara respon TLD-100 terhadap dosis disajikan pada
Gambar 1. Kurva ini menunjukkan bahwa hubungan antara respon TLD-100
terhadap dosis gama tidak seluruhnya linier, terutama pada dosis tinggi.

Faktor kalibrasi TLD diperoleh dari bacaan TLD dibagi dengan besarnya
dosis yang diberikan (K=F(D)/D) .Besarnya faktor kalibrasi TLD-100 pada dosis
0,012 Sv s/d 14,375 Sv dituangkan pada Tabel 1 .Faktor kalibrasi (K) pada dosis
0,012 Sv s/d 0,863 Sv menunjukkan kesamaan yaitu dengan K rata-rata sebesar
8,84 u-C/Sv dengan deviasi standar 4,9 %, ini menunjukkan bahwa pada dosis <
0,863 Sv, respon TLD-100 linier dengan persamaan Y= 0,154 X - 0,007.
Besarnya faktor kalibrasi pada dosis > 0,863 Sv sangat bervariasi dari 3,11 u-C/Sv
s/d 6,91 faC/Sv, ini menunjukkan bahwa pada dosis > 0,863 Sv respon TLD-100
non linier.

• Acuan yang ada menyatakan bahwa TLD pada dosis rendah mempunyai
respon yang linier, tetapi pada dosis yang tinggi yaitu mulai dari dosis sekitar 1
Gy, respon TLD mulai tidak linier (non linier) [1,2,3,,6,7]. Demikian pula pada
hasil percobaan ini, pada dosis < 0,863 Sv, respon TLD-100 linier sehingga tidak
memerlukan faktor koreksi Namun pada dosis > 0,863 Sv, respon TLD-100 tidak
linier. Untuk memperoleh perhitungan dosis yang benar pada daerah non linier
diperlukan adanya faktor koreksi.

Berdasarkan perhitungan dari persamaan (8) diperoleh faktor koreksi non
linier (B) dari dosis 1,15 Sv s/d 14,375 Sv seperti tercantum pada Tabel 2. Selain
menggunakan persamaan (8), faktor koreksi non linier dapat pula diperoleh
melalui persamaan D=DoS. S adalah faktor koreksi non linier yang diperoleh dari
hasil bagi D terhadap Do. D adalah dosis yang sebenamya, sedangkan Do adalah
dosis yang belum dikoreksi atau dosis dari hasil perhitungan persamaan linier.
Jika menggunakan rumus ini, S pada daerah linier adalah 1, sedangkan jika
menggunakan persamaan (8) B adalah 0 pada daerah linier. Hasil perhitungan
untuk faktor koreksi non linier (S dan B) dimuat pada Tabel 2.

SIMPULAN
Telah diperoleh bahwa respon TLD-100 pada dosis rendah sampai dengan

dosis 0,863 Sv linier, sedangkan pada dosis > 0,863 Sv tidak linier. Berdasarkan
hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan TLD-100
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sebagai dosimeter kecelakaan atau dosimeter yang dipakai pada dosis tinggi perlu
memperhatikan faktor koreksi dalam perhitungan dosisnya yaitu mulai dosis >
0,863 Sv (> 0,75 Gy).

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada staf Sub Bidang

Proteksi Radiasi BKKL - PTPLR dan staf Instalasi Kalibrasi PSPKR yang telah
membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA
1. CAMERON JR. et al , Thermoluminesent Dosimetry , The University of

Wisconsin Press, London (1968).
2. MOSCOVITCH M.et al., An Algorithm for Supralinierity Correction Applied

to Radiation Therapy Thermolurninescence Dosimetry, Radiation Protection
Dosimetry, Vol.47, Nuclear Technology Publishing, Washington (1993).

3. TAYLOR P.L. et al., Supralinierity Corrections Applied to LiF:Mg,Ti Used In
Accident.Thermoluminesence Dosimetry, Georgetown University Medical
Center, Washington (1993).

4. NRPB, Dose Quantities for Protection Against External Radiations,
Documents of the NRPB, Vol.4 no.3 (1993).

5. SHANI GAD, Radiation Dosimetry Instrumentation and Methods, Ben-Gurion
University, CRC Press, Israel (1991).

6. CHEN R. et al, Characterization of Non Linierities In Dose Dependence of
Thermoluminesnce, Radiation Meaurements, Vol 23, Pergamon Press,
Washington (1994).

7. SUNTA CM. et al, Supralinearity and Sensitization Factors in
Thermoluminesence, Radiation Measurement, Vol 23, Pergamon Press, Brasil
(1994).

70



Tabel 1. Faktor Kalibrasi TLD-100 pada dosis y tinggi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dosis (Sv)
0,012
0,029
0,058
0,115
0,288
0,575
0,863
1,15
2,875
5,75
8,625
11,50
14,375

K (nC /Sv)
9
8,66
9,67
9,12
8,29
8,67
8,44
6,91
3,40
3,68
3,11
6,18
6,04

Tabel 2. Faktor koreksi non linier TLD-100

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dosis (Sv)
1,15
2,875
5,75
8,625
11,5
14,375

B
-0,244
-0,557
-0,244
-0,214
-0,037
-0,032

S
1,281
2,604
2,401
2,842
1,430
1,464

0 10 15
Dosis (Sv)

Gambar 1. Kurva respon TLD-100 pada dosis gamma tinggi
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ABSTRAK
KARAKTERISASI FISIK BEBERAPA 3VUNERAL ALAM SEBAGAI

BAHAN URUG. Telah dilakukan karakterisasi fisik berbagai batuan alam calon
bahan urug pada suatu sistem penyimpanan limbah radioaktif. Tujuan penelitian
ini adalah mempelajari unjuk kerja beberapa calon bahan urug untuk fasilitas
penyimpanan limbah tanah dangkal yang meliputi permeabilitas, kejenuhan air,
porositas dan komposisi kimianya. Setelah dievaluasi secara pembobotan, bahan
bentonit, kaolinit dan tanah permukaan mempunyai nilai yang cukup favourable
untuk digunakan sebagai bahan urug. Diantara contoh batuan yang dipelajari,
bentonit dan kaolinit mempunyai karakteristik yang paling baik bila dibandingkan
dengan lainnya.

ABSTRACT
PHYSICAL CHARACTERISTIC OF NATURAL MINERALS AS A

BACKFILL MATERIAL. Physical characterisation of natural rocks and soils
samples as the candidate of backfill material on a radwaste disposal system has
been conducted. The objective of the experiment is to study several candidates of
backfill material to be used for shallow land disposal facility. The study involved
permeability, water saturation, porosity and it's chemical composition. After
evaluated by scoring method; bentonite, kaolinite and surface soil showed to have
a favourable value as backfill material. Among the samples, bentonite and
kaolinite have a superior properties compared to another samples.

PENDAHULUAN
Bahari urug {backfill material) merupakan salah satu komponen penting

yang digunakan sebagai penghalang buatan dalam suatu sistem penyimpanan
limbah radioaktif, terutama karena fungsinya untuk menahan dan mengontrol
aliran air tanah ke arah fasilitas penyimpanan limbah serta kemampuannya yang
baik untuk menghambat pelepasan radionuklida ke badan air tanah [ 1 ].

Calon bahan urug tersebut meliputi bentonit, kaolinit, pasir, tuff dan tanah
permukaan. Bentonit, kaolinit dan pasir kuarsa merupakan bahan- bahan yang
diusulkan oleh BROOKINS [2] untuk digunakan sebagai bahan urug, sedangkan
tuff dan tanah permukaan merupakan bahan alam asal lokasi calon tapak Pusat
Listrik Tenaga Nuklir di Semenanjung Muria.

Aliran air tanah merupakan media yang berperan bagi migrasi radionuklida
ke Iingkungan, Iepasan radionuklida yang terbawa oleh air tanah dapat dihambat
oleh adanya sistem penghalang yang mengelilingi fasilitas penyimpanan limbah.

Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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Faktor penghambatan radionukiida tersebut dinyatakan sebagai faktor retardasi
(Rf), yang dinyatakan dalam bentuk persamaan [3]:

dimana f = porositas (ml/ml); p = densitas curah (g/ml); S = derajat kejenuhan
(%); Kd = koefisien distribusi (mi/g). Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa
karakter fisik dari batuan alam seperti porositas, densitas curah, kejenuhan air
perlu dipelajari dan diukur. Secara umum karakter fisik ini adalah parameter yang
penting untuk menghambat dan mengontrol aliran air tanah, dimana aliran air
tanah adalah suatu media yang penting untuk melepaskan dan membawa
radionukiida ke biosfir.

Demikian pula dengan nilai permeabilitas dari masing-masing bahan yang
diuji perlu diukur agar dapat diketahui nilai kemudahan bahan tersebut
meloloskan air. Selain itu juga ingin diketahui komposisi kimia dari masing-
masing contoh batuan alam.

Percobaan ini pengerjaannya dilakukan di laboratorium Bidang Teknologi
Pengolahan Limbah Aktivitas Tinggi - PTPLR, sedangkan untuk mengetahui
komposisi kimia dari bahan-bahan contoh dilakukan analisisnya dengan alat X-
Ray Fluorescence (XRF) yang ada di Pusat Elemen Bakar Nuklir-BATAN.
Penentuan superioritas dari calon bahan urug digunakan teknik scoring. Calon
bahan urug dikatakan berpotensi bila memiliki sifat impermeabel rendah,
kejenuhan rendah, porositas rendah dan memiliki sifat self sealing yang baik [4].

Penelitian ini merupakan karakterisasi awal unjuk kerja dari beberapa
bahan alami untuk bahan urug pada fasilitas penyimpanan limbah sistem tanah
dangkal. Hasil yang diperoleh akan disumbangkan pada pengkajian unjuk kerja
bahan urug.

TATA KERJA
Bahan

Material yang digunakan untuk percobaan berasal dari beberapa daerah:
bentonit dari Trenggalek, kaolinit dan pasir pantai dari Pulau Bangka, sedangkan
batuari tuff dan tanah permukaan dari daerah Semenanjung Muria. Perlakuan dari
bahan-bahan meliputi penggerusan, pengayakan untuk memperoleh ukuran butir
40-80 mesh. Sebelum digunakan pada percobaan, bahan-bahan tersebut disimpan
didalam desikator berisi NaCl jenuh.

Peralatan yang digunakan antara lain adalah rangkaian alat permeameter,
gelas ukur, oven, timbangan analitik, stopwatch dan alat analisis XRF untuk
menentukan komposisi kimia dari bahan-bahan contoh.

Metode
Agar parameter-parameter fisik dari berbagai bahan contoh dapat

diperbandingkan satu dengan lainnya maka salah satu karakter tertentu harus
disamakan, pada percobaan ini densitas dari semua batuan contoh disamakan
besarnya. Penentuan densitas dilakukan dengan cara mencurahkan bahan contoh
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kedalam tabung permeameter sehingga didapat harga densitas sekitar 1,2 g/ml dan
tebal bahan contoh (L) 1,7 cm.

a. permeabilitas
Percobaan permeabilitas dilakukan untuk mengukur kelolosan aliran air

melalui suatu bahan. Percobaan ini dilakukan dengan cara pengukuran tinggi
permukaan tetap, seperti ditunjukkan pada Gambar 1 [5]. Kondisi yang digunakan
adalah h = 50 em, L = 1,7 cm dan A = 1,8 cm2. Pencuplikan debit aliran dilakukan
secara berkala dan perhitungan nilai permeabilitas digunakan persamaan:

dimana, K = koefisien permeabilitas (cm/detik); Q = debit aliran yang tertampung
selama waktu t (ml); L = panjang bahan contoh yang diujikan dalam permeameter
(cm); t - waktu pencuplikan (detik); h = tinggi permukaan air (cm); A = luas
penampang vertikal permeameter (cm2).

b. kejenuhan
Percobaan ini dilakukan terhadap bahan dari percobaan permeabilitas.

Bahan contoh dikeluarkan dari dalam tabung permeameter kemudian dipotong-
potong tipis dan ditimbang dalam keadaan basah. Bahan contoh tersebut kemudian
dikeringkan dengan alat oven dengan kondisi suhu 110 °C dan waktu 4 jam.
Bahan contoh yang telah kering ini kemudian ditimbang kembali. Adanya
perbedaan berat pada kondisi basah dan kering ini merupakan kejenuhan air yang
ada pada bahan contoh tersebut [5].

c. porositas
Porositas efektif, feff, diukur secara Free Column Volume (FCV) [6],

dimana 3 g bahan contoh ditempatkan dalam gelas ukur dengan Djn. 1 cm dan
ditambahkan 5 ml air destilat (VI), biarkan semalaman. Ukur tinggi bahan contoh
dalam keadaan basah (BV) dan volume total air setelah dibiarkan semalaman
(V2),

FCV= ^ - ( V j - B V ) (3)

dan

. FGV
f ( 4 )

d. komposisi kimia
Analisis dilakukan dengan alat XRF pada energi kerja 24 MeV. Intensitas

yang didapat dari hasil pengukuran kemudian dihitung untuk mendapatkan harga
intensitas yang tefkoreksi dengan persamaan [7,8]:
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T — UKUT
1koreksi ~ yj p

(6)

dimana W = yield; E = enerji kerja alat; (j) = penampang lintang unsur

Evaluasi
Dari semvia hasil percobaan kemudian dirangkum untuk dilakukan

evaluasi. Langkah pertama dari evaluasi ini adalah pemberian bobot pada masing-
masing parameter pengukuran. Angka pembobotan diberikan berdasarkan urutan
kepentingan, dimana percobaan yang lebih penting akan diberikan angka bobot
yang lebih tinggi. Setelah pembobotan kemudian diberikan penilaian atas hasil
percobaan yang dilakukan, yang kemudian hasil dari penilaian tersebut dilakukan
penjumlahan nilai-nilai yang didapat. Akhir dari evaluasi dibuat suatu kisaran nilai
kualitas dari bahan-bahan yang diuji dimana nilai terendah adalah jumlah dari
bobot yang diberikan dan nilai tertinggi merupakan jumlah hasil perkalian antara
bobot dengan nilai yang diberikan, sehingga akhirnya dengan membandingkan
nilai total dari masing-masing bahan dengan nilai kualitas didapat bahan yang
paling baik untuk digunakan sebagai bahan urug [9].

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran permeabilitas bahan contoh ditunjukkan pada Gambar 2.

Pada bahan contoh bentonit, kaolinit dan tanah permukaan terlihat adanya
penurunan nilai permeabilitas yang cukup besar pada 2 minggu pengontakkan
antara air dan bahan-bahan contoh. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses
distribusi air kedalam bahan contoh yang kemudian diikuti oleh proses terserapnya
air oleh bahan contoh sehingga terjadi penggembungan [10]. Setelah percobaan
berlangsung 1 bulan nilai permeabilitas dari bahan contoh menjadi relatif stabil
dan pada akhir pengukuran diperoleh harga sekitar 4 x 10"6 m/detik, 8 x 10"
7m/detik dan 6 x 10"7 m/detik masing-masing untuk bahan tanah permukaan,
kaolinit dan bentonit.

Sedangkan pada bahan contoh pasir dan tuff penurunan nilai permeabilitas
tidak terlalu besar dibandingkan bahan contoh lainnya. Penurunan nilai
permeabiltas dari pasir dan tuff diperkirakan karena adanya proses pengaturan
posisi (reorientasi) dari butiran. Butiran-butiran berusaha untuk menempati
volume sekecil mungkin karena adanya desakan aliran air tanah. Semakin rapat
butiran pada suatu volume tertentu maka semakin tinggi densitasnya dan semakin
rendah permeabilitasnya [11]. Pada akhir pengukuran (setelah 1 bulan), didapat
nilai permeabilitas sekitar 10'2 m/detik untuk bahan pasir dan tuff. Secara ringkas
hasil akhir percobaan permeabilitas dari masing-masing bahan contoh diberikan
pada Tabel 1. Menurut BELL dan ROXBURGH, rentang dari rerata nilai
permeabilitas yang favourable dari bahan urug berkisar pada harga antara 10"7 -
10"5 m/detik [4,12], sehingga bila dibandingkan dengan hasil pengukuran ternyata
bentonit, kaolinit dan tanah permukaan masuk kedalam rentang nilai yang
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favourable untuk bahan urug yang berfungsi sebagai penghambat adanya aliran air
tanah.

Tabell.
Bahan Contoh

Pasir
Bentonit
Kaolinit
Tuff
Tanah permukaan

Hasil pengukuran permeabihtas
Nilai Permeabilitas (m/detik)

io-2

6xlO"7

8 x 10"7

io-2

4'x-lO"7.

Hasil pengukuran kejenuhan air dapat dilihat pada Tabel 2. Dari hasil
pengukuran bahan-bahan contoh terlihat bahwa kejenuhan air untuk bahan
bentonit dan kaolinit mempunyai nilai yang besar dibandingkan

Tabel 2.
Bahan Contoh

Pasir
Bentonit
Kaolinit
Tuff
Tanah permukaan

Hasil pengukuran kejenuhan.
(ml/ml)
15-22
50-53
53-57
18-24
34-41

bahan contoh lainnya. Bahan bentonit dan kaolinit merupakan bahan yang
termasuk jenis lempung (clay), dimana bahan ini mempunyai kecenderungan serap
air yang besar. Dari pengamatan selama percobaan, bahan lempung juga
merupakan bahan yang mempunyai sifat self sealing yang baik.

Hasil pengukuran porositas dari bahan-bahan contoh ditunjukkan dalam
Tabel 3, dimana kaolinit telah memberikan nilai porositas yang terbesar kemudian
diikuti secara berurutan oleh bentonit, tahah permukaan, tuff dan pasir. Porositas
efektif dari bahan menunjukkan besar dari rongga-rongga yang ada pada bahan
contoh, atau rongga-rongga yang merupakan jarak antar butir dari bahan contoh
yang diukur.

Tabel 3. Hasil pengukuran porositas

Bahan Contoh
Pasir
Bentonit
Kaolinit
Tuff
Tanah permukaan

Porositas (%)
40-42
63-69
72-79
40-45
52-68

Dari sudut pandang permeabilitas, porositas merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi kelolosan air dari suatu bahan. Adanya interkoneksi antar
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pori atau rongga diantara butir adalah merupakan suatu hal yang sangat penting
untuk menaikkan kelolosan air dari bahan contoh [11,12].

Hasil pengukuran bahan contoh dengan alat analisis XRF ditunjukkan pada
Tabel 4. Terlihat bahwa bantonit asal Trenggalek adalah jenis Ca-bentonit. Hasil
pengukuran ini masih perlu dikoreksi dengan nilai lost of ignition dari bahan
contoh.

Bahan
Pasir
Bentonit
Kaolinit
Tuff
Tanah p.

Tabel 4. Komposisi kimia bahan contoh
% berat

Na2O
t.d
t.d
t.d
t d
t.d

MgO
t.d

1,70
t.d

0,13
t.d

A12O3

9,64
21,27
31,50

t.d
12,34

SiO2

41,57
65,93
55,4

96,78
17,97

K2O
5,21
1,52
1,75
0,39
0,76

CaO
3,08
2,03
0,55
0,67
0,42

TiO2

0,75
0,68
1,46
0,09
2,61

Fe2O3

39,75
6,86
9,33
1,93

65,88

Kualitas permeabilitas yang baik dari bahan contoh memberi arti bahwa bahan
tersebut mampu menghambat adanya aliran air tanah dan baik sebagai bahan urug.
Kondisi tinggi pada kejenuhan memberi arti bahwa bahan tersebut sangat baik
menyerap air tetapi tidak terlalu disukai karena akan memberi dampak korosif
untuk wadah limbah. Porositas yang tinggi menunjukkan bahwa bahan contoh
mempunyai pori efektif yang besar, sifat ini tidak terlalu disukai karena akan
memberikan sifat mekanik yang lemah akibat adanya beban dari wadah-wadah
dan fasilitas penyimpan limbah. Sifat self sealing yang baik adalah berarti bahwa
adanya kemampuan bahan itu untuk menutup pori yang ada. Dari bahan-bahan ini
setelah dievaluasi didapat jenis bahan yang cocok untuk digunakan sebagai bahan
urug pada tempat penyimpanan limbah. Hasil evaluasi dari semua sifat bahan
contoh ditunjukkan pada Tabel 5, terlihat bahwa bahan bentonit dan kaolinit
memberikan nilai yang tertinggi sehingga bahan tersebut merupakan bahan yang
paling superior d&x\ favourable untuk digunakan sebagai bahan penyangga.

KESIMPULAN
Hasil evaluasi dari beberapa bahan contoh yang didasarkan pada sifat

batuan yang potensial sebagai bahan urug didapat kesimpulan, yaitu:
1. Bahan bentonit, kaolinit, dan tanah permukaan mempunyai nilai permeabilitas,

kandungan air dan self sealing yang cukup baik untuk digunakan sebagai
bahan urug.

2. Diantara bahan contoh yang memberikan nilai yang baik, bentonit dan kaolinit
mempunyai sifat yang superior dan favourable bila dibandingkan dengan
bahan contoh lainnya.
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Gambar 2. Hasil pengukuran permeabilitas

Tabel 5. Evaluasi hasil pengukuran

""N. Parameter

Bahan ^ s .

pasir
bentonit
kaolinit
tuff
tanah p.

permeab
ilitas

4

buruk
baik
baik

buruk
baik

baik
sedang
buruk

nilai

1/4
3/12
3/12
1/4

3/12

3
2
1

kejenuh
an air

2

rendah
tinggi
tinggi
rendah
tinggi

tinggi
sedang
rendah

nilai

3/6
1/2
1/2
3/6
1/2

1
2
3

porosi-
tas
1

rendah
tinggi
tinggi
rendah
tinggi

tinggi
rendah

nilai

2 / 2
1/1
1/1

2 / 2
1/1

1
2

self
sealing

3

buruk
baik
baik

buruk
sedang

baik
sedang
buruk

nilai

1/3
3/9
3/9
1/3
2/6

3
2
1

Total

15
24
24
15
21

Nilai terendah
Nilai tertinggi
Kisaran

: 10
: 29
: 0

10
20

-10
-20
-29

buruk, tidak ada
sedang, pasir dan tuff
baik, bentonit, kaolinit dan tanah permukaan
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EVALUASIGEOLOGILOKASI PLTN UNTUK PENYIMPANAN
SEMENTARA BAHAN BAKAR BEKAS DAN PENYIMPANAN LESTARI

LIMBAH RADIOAKTIF AKTIVITAS RENDAH-MENENGAH

Sucipta, Sofyan Yatim, Herlan Martono, Ari Pudyo *

ABSTRAK
EVALUASI GEOLOGI CALON LOKASI PLTN UNTUK

PENYIMPANAN SEMENTARA BAHAN BAKAR BEKAS DAN
PENYIMPANAN LESTARI LIMBAH RADIOAKTIFAKTIVITAS RENDAH-
MENENGAH. Berdasarkan pertimbangan tekno-ekonomi dan keselamatan
lingkungan maka instalasi pengolahan limbah, tempat penyimpanan sementara
bahan bakar bekas dan tempat penyimpanan lestari limbah aktivitas rendah dan
menengah dilakukan di daerah sekitar lokasi PLTN. Kesesuaian lahan calon lokasi
PLTN di Semenanjung Muria sebagai tempat penyimpanan sementara bahan bakar
bekas dan penyimpanan lestari limbah radioaktif aktivitas rendah dan menengah
perlu diteliti. Pemilihan lokasi dilaksanakan dengan metoda tumpang susun
(overlay) dan metoda pengharkatan (scoring), berdasarkan kriteria keselamatan
yang meliputi aspek geologi dan lingkungan. Evaluasi lahan dengan metoda
tumpang susun menghasilkan lokasi potensial yang memiliki kesesuaian paling
tinggi di sekitar lubang bor L-15 seluas 17,5 hektar. Evaluasi lahan dengan metoda
pengharkatan menghasilkan dua kelas kesesuaian lahan yaitu kelas kesesuaian
sedang (meliputi 14 lubang bor) dan kelas kesesuaian tinggi, meliputi titik-titik
bor L-2,L-14 dan L-15.

ABSTRACT
GEOLOGICAL EVALUATION OF SPENT FUEL STORAGE AND

LOW-INTERMEDIATE LEVEL RADWASTE DISPOSAL IN THE SITE OF
NPP CANDIDATE. Based on the consideration of techno-economy and
environmental safety, the radioactive waste treatment installation (RWI), interim
storage of spent fuel (ISSF) and low-intermediate level disposal shall be sited in
the surrounding of NPP area. The land suitability of NPP's site candidate at Muria
Peninsula as spent fuel storage and low-intermediate level radwaste disposal need
to be studied. Site selection was conducted by overlay method and scoring
method, and based on safety criteria which include geological and environmental
aspects. Land evaluation by overlay method has given result a potential site which
have highest suitable land at surrounding of borehole L-15 about 17.5 hectars.
Land evaluation by scoring method has given result two land suitability classess,
i.e. moderate suitability class (includes 14 borehole) and high suitability class,
include borehole L-2, L-14 and L-15.

PusatTeknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN
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PENDAHULUAN
Sejalan dengan meningkatnya kegiatan riset dan aplikasi IPTEK nuklir di

Indonesia, maka jumlah limbah radiokatif akan bertambah. Demikian pula dalam
rencana pembangunan PLTN perlu dipersiapkan tempat penyimpanan limbah dan
bahan bakar bekas dengan teknik yang sesuai serta memenuhi kriteria keselamatan
lingkungan. Hal ini dapat juga dimanfaatkan untuk menjawab berbagai pertanyaan
yang timbul tentang teknik penyimpanan limbah PLTN.

Di Indonesia, studi awal penentuan lokasi penyimpanan sementara bahan
bakar bekas (BBB) dan atau penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat rendah
dan menengah (LRARM) telah dilakukan beberapa peneliti [1,2], namun belum
diperoleh tapak yang ditetapkan.

Pada makaiah ini akan dibahas mengenai studi pemilihan calon lokasi
penyimpanan sementara BBB dan penyimpanan lestari LRARM. Pemilihan lokasi
akan dilaksanakan dengan menggunakan metoda tumpang susun (overlay) dan
pengharkatan (scoring). Dalam penelitian ini telah dirumuskan kriteria geologi
dan lingkungan utama untuk pemilihan lokasi tersebut berdasarkan rekomendasi
IAEA (Tabel 1).

Kelayakan lokasi PLTN di Semenanjung Muria dapat digunakan sebagai
tempat penyimpanan sementara BBB dan penyimpanan lestari LRARM perlu
diteliti untuk antisipasi jangka panjang. Keuntungan-keuntungan yang akan
diperoleh seandainya lokasi PLTN layak untuk tapak penyimpanan tersebut
adalah:

1). Akan menekan biaya, dampak dan resiko pengangkutan limbah
terhadap manusia dan lingkungan hidupnya.

2). Akan memusatkan kegiatan bidang nuklir dalam satu kawasan nuklir
tertentu, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

3). Akan hemat lahan karena tidak banyak memakan lahan di daerah lain,
yang berarti menekan dampak dan resiko terhadap manusia dan lingkungan
hidupnya.

TATA KERJA
Bahan yang digunakan dalam penelitian berupa peta topografl, peta

kedalaman fondasi yang sesuai, data pemboran (log pemboran) yang meliputi
aspek geologi, geologi teknik, muka air tanah, kekerasan batuan dan pelapukan,
serta peta tata letak calon tapak PLTN [3,4]. Disamping itu juga digunakan data
klimatologi, data penggunaan lahan, data kependudukan dan hasil penyelidikan
geologi lapangan.

Penelitian untuk pemilihan lokasi potensial penyimpanan sementara BBB
dan penyimpanan lestari LRARM dilakukan dengan metoda tumpang susun
(overlay) dan pengharkatan (scoring) terhadap kondisi lingkungan calon lokasi
PLTN Muria.

1. Metoda tumpang susun
Semua data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk peta berskala sama.

Setiap peta menggambarkan satu aspek geologi lingkungan yang dievaluasi. Setiap
peta dianalisis dengan menentukan zona-zona yang potensial (memenuhi kriteria),
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yaitu dengan membnat garis batas kesesuaian, sehingga terbentuk wilayah-wilayah
yang sesuai (potensial). Dari semua peta wilayah potensial ditentukan lokasi
potensial dengan teknik overlay [5,6]. Lokasi potensial ialah lokasi yang paling
banyak memenuhi kriteria keselamatan dari semua aspek lingkungan yang
dievaluasi.

2. Metoda pengharkatan
Daerah penelitian telah dibor dengan distribusi titik pemboran seperti

ditunjukkan pada Gambar 1. Titik-titik pemboran ditentukan sebagai satuan
(unit) evaluasi. Parameter yang dievaluasi meliputi sebagian data tapak yang
termasuk dalam kriteria utama yang ditampilkan dalam Tabel 1 [7,8,9]. Tiap
parameter diberi bobot kepentingan dan nilai kualitas/kesesuaian untuk
penyimpanan BBB dan LRARM berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
tersebut (Tabel 2).

Untuk menentukan kesesuaian masing-masing satuan evaluasi titik
pemboran sebagai calon tapak dimaksud, maka hasil kali antara nilai kepentingan
dengan nilai kualitas masing-masing parameter dijumlahkan. Jumlah nilai
minimum dari 12 parameter adalah 49 dan jumlah nilai maksimumnya sebesar
147. Kisaran nilai dari minimum (49) sampai dengan maksimum (147) tersebut
dibagi menjadi 3 kisaran nilai yang merupakan rangking/urutan kesesuaian, yaitu :
49-82 (rendah), >82-l 15 (sedang) dan >115-147 (tinggi).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Daerah Ujung Lemahabang merupakan alternatif pertama calon lokasi

PLTN, disamping Genggrengan dan Ujungwatu sebagai alternatif kedua dan
ketiga [3].

Kondisi iklim yang diukur dari stasiun meteorologi Ujungwatu
menunjukkan suhu minimum 20,5° C (Juli 1994) dan 33,4° C (Oktober 1995),
yang diukur pada ketinggian 2 m di atas muka air laut. Kecepatan angin ekstrim
31,5 m/detik, dan bebas dari tornado/hurricane/typhoon. Curah hujan maksimum
dengan periode ulangan 100 tahunan adalah 23,5 cm/jam. Curah hujan tahunan
2.088 mm, curah hujan bulanan minimum 50 mm (Agustus) dan maksimum 1000
mm (Januari) yang terukur pada stasiun meteorologi Tanjungjati.

Geomorfologi daerah kajian, seperti disajikan pada Gambar 1, terdiri dari
3 satuan bentuklahan yaitu 1) satuan dataran bergelombang volkanik, 2) satuan
dataran aluvial dan 3) satuan dataran pantai. Tanah di daerah calon tapak tidak
menunjukkan potensi terjadinya likuifaksi, sebab tanah setempat termasuk kelas
lanauan dan lempungan (lebih dari 50% adalah lanau dan lempung), dan tidak
menunjukkan potensi terjadinya tanah longsor (gerakan tanah).

Secara stratigrafi batuan penyusun daerah kajian (berurutan dari muda ke
tua) adalah 1) konglomerat volkanik, 2) tuf, 3) batupasir tufaan, 4) batulanau
tufaan, 5) batupasir, 6) batulanau dan 7) batulempung.

Batuan yang tersingkap di tebing pantai Lemahabang ialah batuan
piroklastik berwarna putih kecoklatan, warna lapuk merah bata, tekstur
fragmental, ukuran butir pasir halus sampai kerikil, agak kompak, agak keras,
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lapuk lanjut, berkomposisi tuf. Dari hasil pengamatan dengan mikroskop
polarisasi, batuan tersebut dapat disebut sebagai lithic crystal vitric tuff [10].

Data pemboran yang dilakukan dari FR-SES [4], secara umum
menunjukkan adanya 4 zona kekerasan yaitu 1) lunak atau sangat lunak, 2) lunak
sedang, 3) keras sedang dan 4) keras. Ditinjau dari segi tingkat pelapukan batuan,
di daerah kajian terdapat 4 zona pelapukan yaitu 1) pelapukan sempurna, 2)
pelapukan kuat, 3) pelapukan sedang atau ringan dan 4) batuan segar atau belum
lapuk. Penyelidikan geologi teknik pada perlapisan batuan menunjukkan adanya 4
zona yaitu 1) tanah residual steu recent weathering, 2) suitable foundation zone,
3) paleo weathering zone I, dan 4) paleo weathering zone II. Kuat tekan
minimum dari batuan untuk fondasi sebesar 27,4 kgf/cm2.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil pemboran tidak ditemukan
patahan/sesar. Kegempaan di daerah kajian berdasarkan peta isoseisma menurut
rumus Kawashumi mempunyai percepatan maksimum gempa sebesar 0,01 - 0,03
g, yang dapat digolongkan sebagai daerah bebas gempa. Percepatan maksimum
gempa yang ditentukan dengan pertimbangan kemungkinan adanya gempa akibat
dari sesar Lasem sebesar 0,296 g. Percepatan maksimum gempa yang mungkin
terjadi dari sesar lepas pantai AF-3 adalah sebesar 0,152 g.

Kedalaman air tanah di daerah kajian antara 11 m sampai dengan 17 m.
Muka air tanah berada pada elevasi 2 m di atas muka air laut (pada musim hujan).
Pola aliran air tanah relatif sederhana, dengan arah aliran ke utara. Pola alur
lembah dan aliran air permukaan (sungai) subparalel dengan arah aliran ke utara.
Ada sungai dekat calon tapak yaitu Sungai Balong (2,5 km di sebelah barat) dan
Sungai Suru (0,6 km di sebelah timur). Dapat dipertimbangkan bahwa calon tapak
bebas terhadap banjir dari ke dua sungai tersebut. Design Base Flood (DBF)
diperkirakan dengan kombinasi Probable Maximum Tsunami (1,88 m),
kemungkinan gelombang maksimum 50-tahunan (2,69 m), dan air pasang
astronomis maksimum berdasar nilai terukur selama 19 tahun (0,80 m). Dari
kombinasi itu dapat disimpulkan DBF setinggi 5,37 m di atas permukaan laut.

Kemiringan offshore 1/300-1/400 dan kemiringan seashore 1/50-180, air
pasang rerata 0,32 m dan rerata air surut -0,377 m. Ketinggian tidal maksimum
0,70 m dan minimum -0,74 m. Ketinggian gelombang maksimum 5,39 m (periode
6,7 detik) arah NE-ENE, kecepatan arus tidal maksimum 70 cm/detik (pada
kedalaman 8 m) dan 50 cm/detik (pada kedalaman 2 m) berarah WSW-ENE. Suhu
air laut antara 28°C sampai 33°C, dengan kegaraman 3,1% sampai 3,4 %.
Kecepatan pantai mundur antara 0,9 m sampai 2,2 m pertahun.

Sumberdaya mineral yang bernilai ekonomis tidak ditemukan di daerah
kajian. Sumberdaya alam yang tersedia adalah lahan, air tanah dan vegetasi.
Sumberdaya lahan dan vegetasi terkait erat dengan penggunaan lahan yang
mayoritas merupakan perkebunan karet, coklat dan kelapa, dan sisanya sedikit
sawah serta tegal. Sebagian besar daerah kajian di bawah pengelolaan perusahaan
perkebunan PTP XVIII Balong.

Kependudukan daerah kajian relatif dekat dengan permukiman di sebelah
selatan (Desa Balong), yaitu jumlah penduduk 4100 (1990) dan 4900 (prediksi
tahun 2004), dengan kepadatan penduduk 290 jiwa/km2 (1990) dan 344 jiwa/km2
(prediksi tahun 2004).
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Dari evaluasi dengan metoda overlay yang telah dilakukan dapat diambil
kesimpulan bahwa ada wilayah yang paling memiliki kesesuaian untuk
penyimpanan sementara BBB dan atau penyimpanan lestari LRARM seluas
175.000 m2 atau 17,5 hektar. Wilayah yang potensial tersebut terdapat di sekitar
titik bor L-15 yang merupakan bagian selatan daerah penelitian, seperti pada
Gambar 2.

Pemerian unsur-unsur geologi dari setiap titik pemboran dimanfaatkan
untuk keperluan penilaian kesesuaian tapak penyimpanan BBB dan LRARM
(Tabel 3). Dari evaluasi dengan metoda pengharkatan {scoring ) yang telah
dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ada 14 titik bor yang termasuk
kelompok berkesesuaian sedang (meliputi titik-titik bor L-l, L-3, L-4, L-5, L-6, L-
7, L-8, L-9, L-10, L-ll , L-12, L-13, L-16 dan L-17). Selain itu ada tiga titik bor
yang termasuk kelompok berkesesuaian tinggi yaitu L-2, L-l4 dan L-15.

Ditinjau dari segi struktur geologi, kegempaan, sumberdaya mineral dan
distribusi penduduk, hampir seluruh titik pemboran menunjukkan nilai tinggi.
Berdasarkan aspek stratigrafi, hidrogeologi, iklim, nilai tata guna lahan dan hak
atas tanah, pada umumnya titik-titik pemboran bernilai sedang.

Parameter yang paling bervariasi nilainya adalah letak geografis, topografi
dan litologi. Ketiga aspek tersebut bernilai rendah pada titik bor L-6, L-ll, L-12
dan L-13, sedangkan yang bernilai sedang-tinggi terletak pada titik L-2, L-l4 dan
L-15.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Evaluasi dengan metoda overlay menghasilkan kesimpulan bahwa
wilayah yang paling memiliki kesesuaian untuk penyimpanan sementara BBB dan
atau penyimpanan lestari LRARM seluas 175.000 m2. Wilayah potensial tersebut
terdapat di sekitar titik bor L-15 yang merupakan bagian selatan daerah penelitian.

Evaluasi dengan metoda pengharkatan {scoring) memberikan kesimpulan
bahwa ada 14 titik bor yang termasuk kelompok berkesesuaian sedang (meliputi
titik-titik bor L-l, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10, L-ll, L-12, L-13, L-16
dan L-17). Titik bor yang termasuk kelompok kesesuaian tinggi yaitu L-2, L-l4
dan L-15.

B. Saran
Untuk meningkatkan keyakinan dalam pemilihan tapak penyimpanan

sementara BBB atau penyimpanan lestari LRARM perlu dilakukan penelitian
lanjutan yang lebih detil dan spesiflk, yang menyangkut fungsi tapak sebagai: 1)
wadah, 2) penghalang alami, dan 3) penyangga repositori. Penelitian lanjutan
tersebut diharapkan juga dapat mendukung performance assessment calon tapak
sebagai penghalang alami atas kemungkinan migrasi radionuklida dari tempat
penyimpanan ke lingkungan hidup.
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Tabel 1. Kriteria geologi lingkungan tapak penyimpanan limbah radioaktif

No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Parameter
Letak

Geomorfologi

Litologi

Stratigrafi

Struktur geologi

Kegempaan

Hidrogeologi

Iklim

Sumberdaya alam

Nilai dan tata guna lahan

Persebaran penduduk

Yurisdiksi dan hak atas
tanah

Keterangan
Dekat dengan instalasi penghasil limbah

1). Bentuk lahan tidak berbukit dan bukan
lembah

2). Kelerengan kecil (<5°)
3). Intensitas proses geomorfologi kecil

1). Permeabilitas rendah
2). Sifat adsorbsi baik
3). Kompak, keras dan homogen

Perlapisan relatif sederhana

Struktur geologi relatif sederhana

Tidak ada (kecil) ancaman bahaya gempa
bumi

1). Aliran permukaan kecil
2). Muka air tanah >4 m
3). Laju aliran rendah
4). Pola aliran air tanah sederhana

1). Curah hujan rendah
2). Kelembaban rendah-sedang

1). Tidak ada sumberdaya mineral yang
bernilai tinggi

2). Dekat dengan potensi cadangan bahan
konstruksi, bahan urug dan bahan

pengisi repositori

Penggunaan lahan bernilai rendah

1). Kerapatan penduduk relatif rendah
2). Perkembangan jumlah penduduk relatif

kecil

Status hukum lahan calon lokasi
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TabeI21. Skala penilaian dan pembobotan kriteria penyimpanan limbah
radioaktif

Parameter
l.Letak

2. Geomorfologi

3. Litologi

4. Stratigrafi

5. Struktur geologi

6. Kegempaan

7. Hidrogeologi

8. Iklim

9. Sumberdaya alam

lO.Nilai dan tata guna
lahan

11 .Persebaran
penduduk

12.Yurisdiksi dan hak
atastanah

Bobot
3

4

5

5

5

5

5

3

3

3

5

3

Skala Nilai
1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

Keterangan
l.Dekat(<lkm)
2.Jauh(>3km)
3. Sedang (1-3 km)
1. Dataran/bergelombang
2. Perbukitan
3. Pegunungan
1. Kedalaman host rock > 16 m
2. Kedalaman host rock 8<d<16 m
3. Kedalaman host rock <86 m
1. Perlapisan tidak teratur
2. Perlapisan mendatar hingga miring
3. Perlapisan homogen
1. Struktur kompleks
2. Terdapat lipatan, kekar dan atau sesar
3. Tidak ada struktur
1. Kegempaan tinggi
2. Kegempaan sedang
3. Kegempaan rendah
1. Muka air tanah dangkal (<4m)
2. Muka air tanah sedang (4m<d<16m)
3. Muka air tanah dalam (>16m)
1. Curah hujan tinggi
2. Curah hujan sedang
3. Curah hujan rendah
1. Sumberdaya mineral bernilai tinggi (bahan

tambang vital dan strategis)
2. Sumberdaya mineral bernilai sedang (bahan

galian gol. C >33% dari luas daerah)
3. Sumberdaya mineral bernilai rendah (bahan

galian gol. C < 33% dari luas daerah)
1. Permukiman, sawah, hutan lindung dan

pariwisata,
2. Lahan hutan, tegalan dan perkebunan,
3. Lahan tidak produktif
1. Kepadatan penduduk tinggi
2. Kepadatan penduduk sedang
3. Kepadatan penduduk rendah
1. Lahan milik penduduk
2. Lahan milik negara



Tabel 3. Evaluasi geologi calon lokasi PLTN untuk penyimpanan limbah radioaktif

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Lubang bor

Parameter
Letak

Geomorfologi

Litologi

Stratigrafi

Struktur
geologi
Kegempaan

Hidrogeologi

Iklim

Sumberdaya
alam
Nilai & tata
gunalahan
Persebaran
penduduk
Hakatas
tanah
JUMLAH

L-1
x y

z
3 1

3 : ^
4 1

4
5 2

10
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
109

L-2
x y

z
3 3

9
4 2

8
5 2

10
5 2

1Q: ,:
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
119

L-3
x y

z
3 1

3
4 2

8
5 1

5
5 2

10
5 3 .

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
108

L-4
x y

z
3 1

3
4 2

8
5 1

5
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
108

L-5
x y

z
3 3

9
4 1

4
5 2

10
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
115

L-6
x y

z
3 1

3
4 1

4
5 1

5
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3
15

3 2
6

104

L-7
x y

z
3 1

3
4 2

8
5 1

5
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
108

L-8
x y

z
3 3

9
4 2

8
5 1

5
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
114

L-9
x y

z
3 1

3
4 2

8
5 2

10
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
113

L-10
x y

z
3 3

9
4 2

8
5 1

5
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
114

L-11
x y

z
3 1

3
4 1

4
5 1

5
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
104

L-12
x y

z
3 1

3
4 1

4
5 1

5
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
104

L-13
x y

z
3 1

3
4 1

4
5 1

5
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2
" 6

104

L-14
x y

z
3 3

9
4 2

8
5 2

10
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
119

L-15
x y

z
3 3

9
4 2

8
5 2

L J O
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
119

L-16
x y

z
3 1

3
4 1

4
5 2

10
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2

6
3 3

9
3 2

6
5 3

15
3 2

6
109

L-17
x y

z
3 3

9
4 '1

4
5 1

5
5 2

10
5 3

15
5 3

15
5 2

10
3 2
6

3 3
9

3 2
6

5 3
15

3 2
6

110
Keterangan: x = bobot; y = nilai; z = bobot x nilai
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Gambar 1. Peta geomorfologi daerah Lemahabang

Keterangan : SDBV = Satuan Dataran Bergelombang Volkanik
SDA = Satuan Dataran Aluvial
SDP - Satuan Dataran Pantai
L-5 = nomor iubang bor
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Gambar2. Lokasi potensial untuk pcnyimpanan scmcntara BBB dan
pcnyimpanan lcstari LRARM

Memenuhi kriteria morfologi
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Memenuhi kritcria batuan

Lahan potensial



ID0100022

PENGARUH PERLAKUAN PANAS TERHADAP KETAHANAN KOROSI
BAJA AISI304L SEBAGAI CALON BAHAN WADAH LIMBAH NUKLIR

Aisyah *

ABSTRAK
PENGARUH PERLAKUAN PANAS TERHADAP KETAHANAN

KOROSI BAJA AISI 304L SEBAGAI CALON BAHAN WADAH LIMBAH
NUKLIR. Telah dipelajari baja tahan karat austenitik sebagai calon bahan wadah
gelas-limbah hasil vitrifikasi. Wadah ini mengalami perlakuan panas pada saat
penuangan gelas-llimbah kedalamnya. Akibat adanya siklus panas pada saat
penuangan gelas- limbah, memungkinkan wadah tersensitisasi, yang akan
menurunkan ketahanan korosinya. Penelitian dilakukan terhadap baja tahan karat
AISI 304L yang diberi perlakuan panas sebagai simulasi dari penuangan gelas-
limbah. Perlakuan panas dilakukan dengan cara memanaskan contoh pada suhu
1100 dan 700 °C masing-masing selama 2 jam yang dilanjutkan pendinginan cepat
dalam air. Pengamatan struktur mikro dilakukan dengan mikroskop optik, SEM
dan EDS. Hasil analisis menunjukkan tidak adanya endapan Cr23C6 pada batas
butir baik untuk contoh bahan asal maupun bahan yang telah mengalami
perlakuan panas. Dengan demikian baja tahan karat AISI 304L ini cukup aman
dari serahgan koroi batas butir jika dipakai sebagai calon bahan wadah limbah
nuklir.

ABSTRACT
THE EFFECT OF THERMAL TREATMENT ON CORROSION

RESISTANCE OF AISI 304L STEEL USED AS CANDIDATE MATERIAL
FOR NUCLEAR WASTE CANISTER. The use of austenitic stainless steel as
candidate material for canister of vitrified waste-glass had been studied. The
canister got a thermal treatment at site after filling up with the waste-glass
mixture. The thermal cycle effect during filling up waste-glass may cause
sensitization to the canister, resulting the corrosion resistance to decrease. The
experiment was carried out by heat treatment samples of AISI 304L stainless steel
as simulating the filling up waste-glass. The heat treatment was conducted by
heating samples at temperature of 1100 and 700 °C for 2 hours and continued with
water quenching. The observation of micro structure was carried out by Optic
Microscope, SEM and EDS. The result showed that there was no Cr23C6
precipitation occured at grain boundary of either the as recieved material or the
heated material. These could be concluded that the AISI 304L stainless steel is
save from grain boundary corrosion attack if used as candidate material for
nuclear waste canister.

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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PENDAHULUAN
Baja tahan karat austenitik banyak dipakai pada media korosif. Hal ini

karena jenis baja ini lebih tahan terhadap serangan korosi dibandingkan jenis lain.
Pada kondisi larutan padat jenuh (saturated solid solution), bahan ini lebih aman
dipakai. Namun, bila sebelum digunakan bahan ini mengalami proses perlakuan
panas, seperti pengelasan, pembentukan yang kurang sempurna, maka akan terjadi
perubahan struktur mikro yang dapat menurunkan ketahanan korosi [1].

Baja tahan karat (stainless steel) merupakan jenis baja paduan yang
mengandung minimal Cr 12 %. Ketahanan korosinya diberikan oleh suatu lapisan
yang sangat tipis dari oksida krom yang dapat melindunginya terhadap pengaruh
lingkungan. Baja tahan karat AISI 304 adalah jenis baja tahan karat austenitik
yang paling banyak digunakan, karena memiliki ketahanan korosi dan mampu
bentuk yang baik. Tetapi baja tahan karat ini sangat sensitif terhadap korosi batas
butir [2]. Karena itu, dari AISI seri 300 ini kemudian dikembangkan beberapa
jenis baja tahan karat lainnya dengan pengurangan kadar karbon. Bahan AISI
304L banyak digunakan dalam pemakaian yang memerlukan pengelasan. Kadar
karbon yang rendah (simbol L) dimaksudkan untuk menekan pengendapan karbida
krom (Cr23C6) pada daerah terkena panas (HAZ) pada proses pengelasan [3].
Pengendapan karbida ini menyebabkan terjadinya korosi batas butir seperti yang
ditunjukkanpada Gambar 1.

Kurva kelarutan karbon pada baja tahan karat tipe 304 ditunjukkan pada
Gambar 2. Kurva ini menunjukkan bahwa untuk kandungan karbon lebih kecil
dari 0,03 %, pada interval suhu sensitisasi (425-870 °C) tidak terjadi pengendapan
CT23C6. Sedangkan untuk kadar karbon diatas 0,03 % terjadi pengendapan Cr^Ce
yang kinetika pengendapannya seperti ditunjukkan pada Gambar 3 [2]. Pada
gambar tersebut terlihat bahwa pengendapan terjadi dengan sangat cepat pada
batas ferit-austenit,kemudian diikuti pada batas butir dan twin non coherent,
selanjutnya twin coherent dan yang terakhir adalah pengendapan dalam butir [2].
Akibat adanya pengendapan O23C6 ini menyebabkan menurunnya ketahanan
korosi bahan.

Ketahanan korosi bahan bisa diukur dengan besaran laju korosi. Laju
korosi biasanya dinyatakan dengan laju penetrasi logam (mpy: mils per year) atau
laju pengurangan berat (mdd: mg dm'2 day'1). Hubungan antara laju korosi dengan
rapat arus dapat dinyatakan sebagai berikut [4]:

W
Laju.korosi(mpy) = 0,129.icorr.— (1)

P

dimana icorr = rapat arus korosi (uA cm"2); W = berat ekivalen (g); p = rapat masa
logam (g cm"3). Untuk paduan, berat ekivalen adalah:

ia (2,
1=1 n i

dimana fj = fraksi atom unsur paduan ke i; Wj = berat atom unsur paduan ke i; nj
valensi unsur paduan ke i; dan m - jumlah unsur pada paduan
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Rapat arus korosi dapat diperkirakan berdasarkan pada ekstrapolasi tabel
yaitu dengan melakukan polarisasi anodik dan katodik pada pengujian korosi.
Arus korosi dapat diperoleh dari perpotongan garis ekstrapolasi anodik dan
katodik, seperti ditunjukkan pada Garabar 4 [4]. Dalam pengelolaan limbah
radioaktif, baja tahan karat austenitik dipakai sebagai bahan wadah limbah
aktivitas tinggi. Dalam hal ini limbah cair aktivitas tinggi (LCAT) merupakan
limbah yang berasal dari proses olah ulang bahan bakar bekas reaktor. Limbah ini
setelah divitrifikasi dengan gelas borosilikat dimasukkan kedalam wadah pada
suhu 1150 °C. Karena itu wadah mengalami panas akibat penuangan gelas-limbah
tersebut. Akibat adanya siklus panas ini memnngkinkan wadah tersensitisasi, yaitu
terbentuknya Cr23C6 pada batas butir, sehingga menurunkan ketahanan korosi.
Limbah olahan, gelas-limbah dalam wadah tersebut kelak disimpan di
penyimpanan limbah formasi geologi dalam (underground waste disposal) pada
kedalaman 500 - 1000 meter [5], yang memungkinkan suatu saat air tanah
mencapai wadah. Apabila pada awalnya wadah sudah tersensitisasi dan pada suatu
saat sempat kontak dengan air tanah, maka laju korosi akan dipercepat. Umur
wadah menjadi lebih pendek, tidak sesuai lagi dengan disain yang direncanakan.
Pada kondisi seperti ini memungkinkan radionuklida yang masih cukup potensial
keluar ke lingkungan. Untuk mengatasi hal ini bisa dilakukan dengan austenisasi
wadah yang telah berisi gelas-limbah kemudian diikuti pendinginan cepat [2] .
Proses ini sulit dilakukan mengingat wadah cukup besar ((j>: 430 mm, 0 : 6 mm
dan t : 1040 mm) dan pemanasan kembali dapat merusak gelas-limbah yang sudah
ada didalamnya yaitu terjadi devitrifikasi gelas-limbah, dan hal ini harus dihindari
[5]. Untuk itu dipilih cara yang lebih aman yaitu memakai baja tahan karat
austenitik tipe AISI 304L. Bahan ini mempunyai kandungan karbon yang cukup
rendah dan diharapkan mampu menekan terbentuknya endapan &23C6.

Dalam penelitian ini dipelajari kemungkinan penggunaan AISI 304L
sebagai calon bahan wadah limbah aktivitas tinggi. Sebagai simulasi penuangan
gelas-limbah, bahan ini diberi perlakuan panas pada suhu sensitisasi. Suhu
sensitisasi yang dipakai adalah suhu 700 C, karena suhu ini merupakan suhu
sensitif terjadinya korosi batas butir. Pengamatan adanya sensitisasi dilakukan
dengan mikroskop optik dan scanning electron microscope (SEM), serta Energy
Dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Laju korosi diperkirakan dari hasil
pengujian secara elektrokimia dengan alat potensiostat menggunakan metoda
pengujian standar.

TATA KERJA
Bahan

Bahan yang digunakan adalah baja tahan karat austenitik tipe AISI 304L
dengan spesifikasi berdasarkan sertifikat [6]. Bahan ini berupa pipa tanpa lasan
{seamless) dengan ukuran (<|> x 9 x 1 : 33,4 x 3,38 x 4100 mm) dan komposisi C :
0,02%; Mn : 1,61%; P : 0,023%; S : 0,004%; Si : 0,5%; Ni : 10,12%; Cr : 18,3%
dan Fe : bal. Larutan etsa yang digunakan adalah larutan kroll dengan komposisi (
5% HNO3 + 10% HF + 85% H2O ).
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Metoda
Bahan asal yang berapa pipa tanpa lasan dibelah dan dipotong. Contoh

bahan asal ini diberi perlakuan panas dengan cara memanaskan contoh pada suhu
1100 °C selama 2 jam, lalu diikuti pendinginan cepat dalam air (bahan larutan
padat jenuh). Perlakuan panas selanjutnya dilakukan dengan memanaskan kembali
contoh bahan larutan padat jenuh pada suhu 700 °C selama 2 jam yang diikuti
pendinginan cepat dalam air. Contoh bahan asal dan bahan yang telah mengalami
perlakuan panas tersebut dibingkai dengan resin, diamplas, dipoles dengan pasta
alumina kemudian dietsa untuk diamati dengan mikroskop optik, SEM dan EDS.
Laju korosi diperkirakan berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 5, 6 dan 7 meyajikan foto struktur mikro hasil pengamatan

dengan mikroskop optik dan SEM. Gambar 5A menunjukkan foto struktur mikro
dari contoh bahan asal yang diamati menggunakan mikroskop optik. Pada gambar
tersebut tampak garis batas butir yang tidak terpurus-putus, sepertinya tidak
tampak adanya jejak endapan Cr23C6. Hal ini diperjelas dengan Gambar 5B hasil
pengamatan dengan SEM. Analisis kadar Cr dengan EDS pada daerah batas butir
dan matriks masing-masing sebesar 18, 96% dan 17, 78% berat, belum ada
peningkatan kadar Cr pada batas butir dibandingkan dengan matriks. Ini
menunjukkan bahwa bahan asal masih cukup bagus, belum tersensitisasi.

Gambar 6 meyajikan foto struktur mikro dari contoh bahan larutan padat
jenuh, yaitu contoh bahan yang dipanaskan pada suhu 1100 °C selama 2 jam yang
dilanjutkan pendinginan cepat dalam air. Pada Gambar 6A, yang merupakan hasil
pengamatan dengan mikroskop optik tampak gambar batas butir yang lebih halus
dan tipis. Hasil pengamatan dengan SEM seperti yang ditunjukkan pada Gambar
6B tampak bahwa batas butir yang bersih sepertinya bebas endapan Cr^Ce . Hal
ini sesuai dengan hasil analisis EDS yang menunjukkan bahwa kadar Cr pada
batas butir dan matriks berturut-turut sebesar 17,85 % dan 17,71 % berat. Tidak
ada kenaikkan kadar Cr pada batas butir dibandingkan dengan matriks. Hal ini
karena pada suhu austenisasi tersebut endapan Cr23C6 larut, sehingga batas butir
tampak bersih bebas dari endapan Cr23C6.

Hasil percobaan sensitisasi disajikan pada Gambar 7. Gambar tersebut
menunjukkan foto struktur mikro contoh bahan yang dipanaskan pada suhu 700 °C
selama 2 jam yang diikuti pendinginan cepat dalam air yang diamati dengan
mikroskop optik dan SEM. Hasil pengamatan mikroskop optik (Gambar 7A)
menunjukkan bahwa garis batas butir tampak lebih jelas. Hasil analisis EDS pada
Gambar 7B menunjukkan kadar Cr pada batas butir dan matriks masing -masing
sebesar 19,6 % dan 18,6 %. Relatif masih belum terjadi kenaikkan kadar Cr pada
batas butir dibandingkan dengan matriks. Hal ini menunjukkan bahwa pada batas
butir tidak terbentuk endapan Cr23C6.

Harga laju korosi bahan larutan padat jenuh dan bahan tersensitisasi
masing-masing diperkirakan sebesar 23x10"9 dan 26x10"9 mpy . Relatif tidak
terjadi perubahan harga laju korosi. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan
struktur mikro diatas yang menyatakan bahwa tidak terbentuk endapan C^Ce
pada semua contoh bahan, walaupun telah mengalami perlakuan panas. Dengan
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demikian bahan ini cukup aman dipakai sebagai bahan wadah limbah nuklir,
karena rendahnya kadar karbon yang dimiliki bahan ini ternyata mampu menekan
terjadinya sensitisasi ,sehingga ketahanan korosi tetap terjaga.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahan

AISI 304L cukup aman dipakai sebagai bahan wadah limbah nuklir, khususnya
wadah limbah aktivitas tinggi. Hal ini karena bahan ini mampu menekan
terbentuknya endapan Cr23C6 walaupun telah mengalami perlakuan panas.
Demikian juga dengan laju korosinya. Laju korosi relatif tidak terpengaruh dengan
adanya perlakuan panas, yaitu sebesar 23x10"9 dan 26x10"9 mpy masing- masing
untuk contoh bahan larutan padat jenuh dan bahan yang telah tersensitisasi.
Dengan demikian bahan AISI 304L cukup aman dipakai sebagai calon bahan
wadah limbah nuklir.
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Gambar 5. Struktur mikro baja tahan karat AISI 304L asal:
(A). Pengamatan dengan mikroskop optik
(B). Pengamatan dengan SEM

Gambar 6. Struktur mikro baja tahan karat AiSI 304L, pemanasan
pada suhu 1100 °C selama 2 jam yang diikuti
pendinginan cepatdalam air (bahan larutan padat jenuh).
(A). Pengamatan dengan mikroskop optik
(B). Gambar batas butir hasil pengamatan SEM.
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Gambar 7. Struktur mikro baja tahan karat AISI 304L, pemanasan
pada suhu 1100 °C seiama 2 jam yang diikuti
pendinginan cepat dalam air, pemanasan kembali pada
suhu 700 C seiama 2 jam yang diikuti pendinginan cepat
dalam air
(A). Pengamatan dengan mikroskop optik
(B). Gambar batas butir hasil pengamatan SEM.
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KOROSI BAHAN CANISTER SEBAGAI CALON WAD AH PADA
PENYIMPANAN AKHIR BAHAN BAKAR BEKASLPLTML.___
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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

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BAT AN
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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).

106



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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DEKONTAMINASI «STRIPPABLE COATING" BAJA TAHAN KARAT
MENGGUNAKAN BAHAN PENOPANG GEL GLISEROFOSFAT

Mulyono Daryoko

ABSTRAK
DEKONTAMINASI "STRIPPABLE COATING" BAJA TAHAN

KARAT MENGGUNAKAN BAHAN PENOPANG GEL GLISEROFOSFAT.
Studi dekontaminasi "strippable coating" baja tahan karat, dengan menggunakan
bahan dekontaminan EDTA, asam sitrat dan asam oksalat di dalam bahan
penopang gel gliserofosfat telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka
untuk memperoleh data operasi yang tepat yang akan diterapkan pada
dekontaminasi in situ. Percobaan dilakukan menggunakan contoh baja tahan karat
berukuran 50 x 50 x 1 mm yang terkontaminasi Cs-137 (+ 1,1 . 10'3 uCi/ cm2

untuk kontaminasi tetap dan ± l,8.10"3 uCi/cm2 untuk kontaminasi permukaan).
Perubah-perubah yang dicoba adaiah waktu dekontaminasi (30,45,60,75 dan 90
menit) serta konsentrasi bahan dekontaminan EDTA, asam sitrat dan asam oksalat
(masing-masing 0;0,5;l,0;2,0 dan 3,0%). Faktor dekontaminasi yang diperoleh
dari percobaan ini ialah 1,8 -2 (EDTA) 2,4 - 4,3 (asam sitrat) dan 2,6 -6,0 (asam
oksalat), pada semua range waktu yang dicoba ( pada kontaminasi tetap ),
sedangkan pada kontaminasi permukaan efisiensi dekontaminasinya dapat
mencapai 100 %..

ABSTRACT
STRIPPABLE COATING DECONTAMINATION FOR STAINLESS

STEEL USING GLYSEROPHOSPORIC GEL AS SUPPORTING MATERIAL.
The strippable coating decontamination of stainless steel by using the
decontamination agent EDTA, citric acid and oxalic acid in the support materials
glyserophosporic gel has been studied. The study is necessary to obtain the
representative operating data, will be implemented for in situ decontamination.
The experiment was used on which 50 x 50 x 1 mm sample of stainless steel
activated by Cs-137 of 1.1 x 10"3 uCi.cm"2 for fixed contamination and of 1.8xl0"3

jiCi.cm"2 for surface contamination. The variables for the investigation are the
decontamination time (30, 45, 60, 75, 90 minute) and concentration of EDTA,
citric acid and oxalic acid (0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 and 3.0 %). The decontamination
factor obtained from the experiments were 1,8 - 2 (EDTA), 2,4 - 4,3 (citric acid)
and 2,6 - 5,0 (oxalic acid) by using all time for fixed contamination, and for the
surface contamination is 100 % in the efficiency.

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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PENDAHULUAN
Teknik dekontaminasi secara "strippable coating" merupakan

pengembangan dari teknik dekontaminasi secara kimia, dimana nuklida-nuklida
yang terdapat di dalam pori-pori bahan didekontaminasi secara kimia oleh bahan
dekontaminan yang terdapat di dalam bahan penopang [1,3].

Secara teknis kelebihan dari metoda "strippable coating" adalah dapat
dipergunakan untuk dekontaminasi in situ, penggunaan bahan kimia yang relatif
sedikit (100 - 1000 gr/m2) serta limbah sekunder yang terjadi sangat kecil (lebih
kurang51t/m2)[3].

Teknik ini perlu dikembangkan, sebab pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan
dengan metoda tersebut akan segera dihadapi, mengirigat beberapa reaktor riset
maupun fasilitas nukiir di Indonesia saat ini sudah berpotensi untuk dilakukan
dekomisioning, dimana metoda "strippable coating" ini sangat feerperan.

Mekanisme yang terjadi adalah difusi bahan dekontarmnan ke dalam crud,
dekontaminasi dan difusi kembali hasil dekontaminasi tersebjut ke- dalam bahan
penopang [1,5]. Reaksi-reaksi yang terjadi sebagai berikut [1,5!]:

Pelarutan sederhana dengan asam:

Fe2O3 -> Fe3+ + 3H2O
Sit + Fe3O4 -> Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O
8H+ + NiFe2O4 -»• Ni2+ + 2Fe3+ + 4 H2O

Pelarutan secara reduksi:

6H* + Fe2O3 + reduktor -> 2Fe2++ 3H2O
8H+ + Fe3O4 + reduktor -> 3Fe2++ 4H2O
8H+ +NiFe2O4 + reduktor -> Ni2+ + 2Fe2+ + 4H2O

Pembentukan senyawa kompleks:

Fe3O4 + 8H* -> 2Fe3+ + Fe2+ + 2H2O
Fe3O4 + 8H* + pengompleks-> komp. Fe3++ komp Fe2++ 4H2O

Pada penelitian ini bahan-bahan EDTA yang merupakan senyawa
pengompleks, asam sitrat dan asam oksalat yang bersifat asam, reduktor dan
senyawa pengompleks juga, akan dipelajari sebagai bahan dekontaminan,
sedangkan gel gliserofosfat akan dipelajari sebagai bahan penopangnya. Bahan-
bahan dekontaminan tersebut di atas telah sukses dipakai pada dekontaminasi
kimia biasa [1,4], sehingga jika diterapkan pada metoda "strippable coating"
diperkirakan demikian pula.

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh data-data operasi yang tepat yang
nantinya bisa diterapkan pada dekontaminasi in situ, baik dekontaminasi dalam
rangka operasi, maintenance maupun dekomisioning.
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TATAKERJA
Bahan

Bahan yang digunakan sebagai contoh pada penelitian ialah baja tahan
karat ukuran 50 x 50 x 1 mm yang dikontaminasikan dengan Cs-137, baik
kontaminasi tetap maupun kontaminasi permukaan. Contoh dengan kontaminasi
tetap dibuat dengan merendam baja tahan karat tersebut ke dalam larutan Cs-137
selama 1 bulan, dan kemudian dikeringkan dan dipanaskan pada suhu 300°C
selama 3 jam sampai terbentuk lapisan oksida. Selanjutnya contoh diletakkan pada
ruangan terbuka sampai pada saat digunakan. Contoh dengan kontaminasi
permukaan dibuat dengan perlakuan seperti tersebut di atas, bedanya tanpa melalui
pemanasan 300 °C.

Bahan "strippable coating" terdiri dari bahan penopang dan bahan
dekontaminan. Bahan penopang dibuat dengan mencampurkan gliserin (87%, BD
1,23) dan asam fosfat (89%, BD 1,75) dengan perbandingan 10 : 3, 10 : 4, 10 : 5,
10 : 6, 10 : 7, 10 : 8, 10: 9, dan dipanaskan selama 1 jam pada suhu 100°C sampai
terbentuk gel. Syarat yang penting agar agar supaya gel tersebut dapat digunakan
sebagai bahan penopang, nilai kekentalannya harus tinggi. Bahan dekontaminan
yang digunakan EDTA, asam sitrat dan asam oksalat, yang masing-masing
dicampur bahan penopang dengan konsentrasi masing-masing 0,15; 0,5; 1,0; 2,0
dan 3.0 %.

Metoda
Sebelum didekontaminasi dengan bahan dekontaminan seperti yang telah

disiapkan, seluruh contoh dicacah permukaannya menggunakan MCA dengan
detektor NaJ-Tl. Untuk mempelajari pengaruh waktu terhadap faktor
dekontaminasi, gel yang mengandung campuran bahan penopang dan bahan
dekontaminan tersebut dioleskan pada permukaan contoh selama 30, 45, 60, 75
dan 90 menit. Setelah mengering, kemudian dilepas dari permukaan contoh
dengan cara membilasnya menggunakan air. Aktivitas akhir permukaan contoh
dapat diketahui dengan mencacahnya kembali. Faktor dekontaminasi dihitung
berdasarkan perbandingan antara aktivitas awal dan aktivitas akhirnya, atau :

Dengan cara yang sama dilakukan studi untuk mengetahui pengaruh konsentrasi
bahan dekontaminan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pekerjaan persiapan dicoba beberapa contoh pembuatan gel

gliserofosfat. Hasil masing-masing komposisi diamati secara visual, seperti ter-
lihat pada tabel 1. Untuk percobaan-percobaan berikutnya digunakan gel dengan
komposisi gliserin: asarn fosfat = 10:5.
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Pengaruh waktu percobaan dapat disajikan pada Gambar 1. Pada
perubahan waktu mulai dari 30 menit sampai dengan 90 menit tidak di dapatkan
perubahan faktor dekontaminasi yang berarti. Hal mi disebabkan terjadinya proses
dekontaminasi yang dimulai dari difusi bahan dekontaminan sampai dengan difusi
kembali hasil dekontaminasi ke gel, melalui media air atau sisa-sisa larutan
gliserin dan asam fosfat, dan akan berakhir pada saat gel sudah mengering. Oleh
karena itu perubahan waktu tersebut sudah tidak berpengaruh lagi terhadap faktor
dekontaminasi.

Pengaruh jenis dekontaminan (EDTA, asam sitrat dan asam oksalat) serta
kosentrasinya masing-masing (0 ; 0,1; 0,4; 1,0; 2,0 dan 3,0 %) disajikan pada
gambar 2. Pada percobaan dengan bahan penopang gliserofosfat, tanpa
dekontaminan, tampak telah terjadi dekontaminasi. Hal ini dapat dijelaskan oleh
kemungkinan adanya difitsi kontaminan ke fasa gel, dalam hal ini kontaminan
yang bermuatan larut ke dalam gel yang berisfat polar.

Dibanding dekontaminan asam sitrat dan asam oksalat, EDTA mempunyai
daya dekontaminasi paling kecil. Hal ini disebabkan karena daya dekontaminasi
EDTA hanya berasal dari sifat pengompleksnya saja, sedangkan pada asam sitrat
dan asam oksalat terjadi pelarutan, adanya reaksi reduksi-oksidasi disertai
pembentukan senyawa kompleks.

Asam sitrat:

6fT + Fe2O3 - • Fe3+ + 3H2O
8H* + Fe3O4 -> Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O
8ff + NiFe2O4 -> Ni2+ + 2Fe3+ + 4 H2O

6H+ + Fe2O3 + reduktor -> 2Fe2+ + 3H2O
8rT + Fe3O4 + reduktor -> 3Fe2+ + 4H2O
8H++ NiFe2O4 + reduktor -> Ni2+ + 2Fe2+ + 4H2O

Fe3O4 + 8H* -+ 2Fe3+ + Fe2+ + 2H2O

Fe3O4 + 8H* + as. sitrat -> komp. Fe3+(sitrat) + komp Fe2+(sitrat) + 4 H2O

Reaksi yang hampir sama terjadi untuk asam oksalat.

Tabel 1. Pengamatan visual pembuatan gel

No

2
3
4
5
6
7

Gliserin: asam fosfat
10:3
10:4
10:5
10:6
10:7
10:8
10:9

Kenampakan visual
terbentuk cairan encer
terbentuk pasta kental
terbentuk pasta kental
terbentuk gel kental
terbentuk gel kental

terbentuk gel agak kental
terbentuk gel agak kental
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Dari dan Gambar 2 tampak bahwa dengan kenaikan konsentrasi bahan
dekontaminan maka meningkatkan faktor dekontaminasi. Pada penggunaaan
konsentrasi antara 2 % - 3 %, kenaikan faktor dekontaminasi tidak berarti.
Kemungkinan hal ini disebabkan telah terjadinya kesetimbangan pada lapisan film
antara absorpsi, reaksi dan desorpsi. Hal ini sesuai dengan pustaka [1,5] bahwa
penggunaan bahan dekontaminan pada metoda "strippable coating" berkisar antara
1 sampai dengan 2 %.

Pada dekontaminasi permukaan (surface contamination) metode
"strippable coating" sangat efektif, yang dapat mencapai faktor dekontaminasi
hingga 100%. Pada prakteknya kontaminasi pada peralatan-peralatan kerja
merupakan gabungan dari dekontaminasi tetap dan dekontaminasi permukaan.

Tabel 2. Dekontaminasi permukaan baja tahan karat pada kontaminasi
permukaan, perbandingan gliserin dan asam fosfat =10:5, waktu 1 jam

No

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Bahan Dekontaminan

EDTA

As. sitrat

As.oksalat

Konsentrasi
(%)

0
0,1
0,5
1,0
2,0

0
0,1
0,5
1,0
2,0

0
0,1
0,5
1,1
2,0

Ao
nCi/cm2.l

tr3

1,73
1,93
1,80
1,95
1,65

1,90
2,00
1,74
1,63
1,95

1,70
1,95
1,95
1,83
1,98

At

ttd
ttd
ttd
ttd
ttd

ttd
ttd
ttd
ttd
ttd

ttd
ttd
ttd
ttd
ttd

DF

KESIMPULAN
Dari pembicaraan-pembicaraan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut:
1. Penambahan waktu dekontaminasi setelah terjadi pengeringan gel, tidak begitu

berarti terhadap penambahan harga faktor dekontaminasi.
2. Urutan kekuatan bahan dekontaminan adalah EDTA, asam sitrat dan asam

oksalat. Hal ini disebabkan pada EDTA hanya terjadi pelarutan asam,
sedangkan pada 2 jenis bahan dekontaminan berikutnya juga terjadi pelarutan
secara reduksi dan pembentukan senyawa kompleks.

3. Hasil faktor dekontaminasi pada kontaminasi tetap relatif kecil (EDTA 1,8 -
2,0, asam sitrat 2,4 - 4,3 dan asam oksalat 2,6 - 5,0), tetapi bisa
mendekontaminasi pada kontaminasi permukaan hingga 100%.
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ABSTRAK
PENGGUNAAN LATEKS TERIRADIASI SEBAGAI BAHAN

PENOPANG PADA DEKONTAMINASI DENGAN TEKNIK STRIPABLE
COATING. Telah dilakukan penelitian teknik dekontaminasi secara stripable
coating menggunakan lateks teriradiasi sebagai bahan penopang. Sebagai
dekontaminan digunakan masing-masing campuran EDTA, asam oksalat, asarn
sitrat dan kalium permanganat pada konsentrasi 0,1%; 0,2%; 0,5% dan 1,0%.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan kalium permanganat 1%
dapat memperbaiki sifat bahan penopang. Teknik ini hanya baik untuk
mendekontaminasi permukaan bahan dengan kondisi loose contamination, dimana
setelah didekontaminasi aktivitas permukaan bahan sama dengan cacah latar. Pada
kondisi fixed contamination hanya diperoleh faktor dekontaminasi 3.

ABSTRACT.
THE USING IRRADIATION LATEX FOR SUPPORTING MATERIAL

ON THE STRIPABLE COATING DECONTAMINATION TECHNIQUE. The
investigation of stripable coating decontamination have been done by using
irradiation latex for supporting material. This experiment was used
decontaminant agents such: EDTA, oxalyc acid, citric acid and p*atasium
permanganate. Each decontaminant agents mixed with irradiation latex and their
composition kept about: 0.1%, 0.2%, 0.5% and 1.0%. The result of experiment
was shown that mixing irradiation latex and potasium permanganate can increased
its properties as supporting material. The experiment proofed that technique only
comfortable for condition of loose contamination. By this technique the activity
level can decreased until background. For condition of fixed contamination only
find decontamination factor about 3.

PENDAHULUAN
Dekontaminasi pada peralatan berdimensi besar dan lingkungan kerja biasanya

dilakukan secara insitu. Banyak metoda dekontaminasi insitu yang digunakan
antara lain: water jetting, electroabrasive, stripable coating dan sebagainya.
Sudah tentu metoda-motoda tersebut mempunyai kelebihan maupun keterbatasan
baik dalam hal kehandalan, biaya, kemudahan dalam hal penanganan limbah
sekunder dan sebagainya.

Stripable coating merupakan teknik dekontaminasi permukaan menggunakan
polimer sebagai bahan penopang. Bahan penopang terdiri atas: bahan pembentuk
film (polimer), bahan pengompleks, asam, basa, garam maupun bahan pembasah
[1]. Polimer dalam keadaan cair dicampur dengan dekontaminan dan dilekatkan
pada permukaan bahan. Pada kondisi ini kontaminan dan sebagian permukaan
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bahan akan bereaksi dengan dekontaminan selanjutnya pindah ke dalam matriks
polimer. Saat polimer kering kontaminan akan terperangkap pada matriks tersebut
dan terlepas dari permukaan bahan. Keistimewaan metoda dekontaminasi ini
antara lain: dapat diaplikasikan pada peralatan berdimensi besar dan lingkungan
yang luas tanpa mengakibatkan penyebaran kontaminan. Pada beberapa kasus
metoda ini dapat digunakan sebagai perlakuan awal (pre treatment) sebelum
didekontaminasi secara kimia.

Polimer yang digunakan sebagai bahan penopang haras mempunyai sifat:
tahan terhadap bahan kimia, tidak bersifat adhesif kuat terhadap permukaan bahan
serta memiliki tensile strength dan sifat elongasi yang tinggif3l Berdasarkan sifat-
sifat tersebut terdapat kemungkinan penggunaan lateks teriradiasi sebagai bahan
penopang antara lain: dapat membentuk lapisan film yang memiliki sifat adhesi
yang lemah, limbah sekunder mudah dimusnahkan secara insenerasi dan tersedia
dalam jumlah banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan lateks teriradiasi
digunakan sebagai bahan penopang pada metode dekontaminasi stripable coating.
Diharapkan dari penelitian ini akan diperoleh kemungkinan lateks teriradiasi yang
merupakan salah satu jenis polimer alam dapat digunakan sebagai bahan
penopang.

TATA KERJA
Bahan

Sebagai bahan percobaan digunakan baja tahan karat berukuran 50 mm X
50 mm X 1 mm. Bahan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu: terkontaminasi
dengan kondisi fixed dan loose contamination. Kondisi fixed contamination adalah
kontaminan berikatan secara kimia dengan permukaan bahan atau terkungkung
oleh lapisan tipis oksida. Kondisi loose contamination adalah kontaminan hanya
menempel pada permukaan bahan berdasarkan gaya adhesinya. Bahan penopang
yang digunakan pada percobaan ini adalah karet teriradiasi produksi PAIR
BATAN. Dekontaminan yang digunakan masing-masing adalah: asam sitrat,
natrium sitrat, asam oksalat, natrium oksalat, EDTA dan Na-EDTA.

Metoda
Matriks bahan penopang dibuat dengan mencampurkan lateks teriradiasi

dan masing-masing dekontaminan sehingga konsentrasi dekontaminan dalam
bahan penopang mencapai 0,1%, 0,2%; 0,5% dan 1,0%. Percobaan
dekontaminasi dilakukan dengan cara mengoleskan matriks pada permukaan
bahan yang terkontaminasi. Setelah matriks mengering selanjutnya dilepas dari
permukaan bahan. Sebelum dan sesudah percobaan aktivitas permukaan bahan
dicacah menggunakan portabel PCA-P MCA, dengan bantuan detektor NaT/.
Faktor dekontaminasi dihitung dengan persamaan berikut:

At
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Dimana A^ Aktivitas permukaan sebelum didekontaminasi (u,Ci/cm2); At:
Aktivitas permukaan setelah dilakukan dekontaminasi 2

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan waktu pembentukan film atau mengeringnya lateks dipandang

perlu untuk mengetahui lamanya proses dekontaminasi. Faktor yang
mempengaruhi lama pengeringan adalah ketebalan lapisan film. Lapisan film yang
mempunyai ukuran tipis tampak lebih cepat kering sehingga proses dekontaminasi
lebih cepat. Tetapi hal ini tidak menjamin keefektifan proses. Dari aspek teknis
tidak praktis. Untuk lapisan film yang berukuran tipis, ketika dilepas dari
permukaan bahan akan mudah sobek. Hubungan antara ketebalan lapisan film dan
waktu pembentukannya disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Hubungan ketebalan film matriks polimer dengan waktu
pembentukannya

Pencampuran antara lateks dengan bahan-bahan yang digunakan sebagai
dekontaminan merupakan hal yang tidak mudah. Disamping sulit homogen, juga
kemungkinan akan terjadi penggumpalan lateks tersebut. Hasil percobaan
menunjukan penambahan beberapa bahan dekontaminan menyebabkan terjadinya
penggumpalan lateks seperti tersaji pada Tabel 1. Penggumpalan terjadi pada
penggunaan asam oksalat dan asam sitrat, karena reaksi dalam lateks membentuk
amonium oksalat dan amonium sitrat. Reaksi akan menurunkan kandungan
amonia dalam lateks, yang menyebabkan penggumpalan. Penambahan amonia
pada cairan lateks disamping berfungsi sebagai antiseptik dan menaikan pH lateks,
juga merupakan penyangga kestabilan koloid lateks tersebut [4,5]. Penambahan
EDTA juga menunjukan hal yang sama , karena sebagian EDTA membentuk
amonium EDTA , dan sebagian besar lainnya tidak larut dalam cairan lateks.
Penambahan dekontaminan dalam bentuk garam natrium (Na-oksalat, Na-sitrat,
Na-EDTA) tidak menyebabkan penggumpalan sistem koloid lateks. Hal ini karena
sifat basa garam-garam tersebut yang tidak bereaksi dengan amonia yang
terkandung di dalam lateks. Tetapi penambahan dalam bentuk garam secara
stokiometri membutuhkan jumlah dekontaminan lebih besar.

Penambahan KM1O4 dalam sistem koloid lateks tidak menyebabkan
penggumpalan, tetapi dapat mempengaruhi waktu pembentukan film menjadi
lebih lama dan viskositas meningkat. Hal ini mungkin disebabkan oleh rusaknya

121



sebagian ikatan kimia pada polimer tersebut sehingga diikuti dengan perubahan
sifat fisik. Perubahan ini mungkin saja tidak menguntungkan jika lateks tersebut
dimanfaatkan untuk keperluan lain, tetapi aplikasi untuk dekontaminasi masih
memungkinkan sepanjang tidak terjadi perubahan sifat sebagai bahan penopang.
Walaupun pembentukan lapisan film lebih lama tetapi peningkatan kekentalan
sistem koloid sangat menguntungkan, sebab lateks tidak mudah tumpah bila dioles
pada bidang vertikal. Sedangkan sifat adhesi lateks pada penambahan
dekontaminan ini tetap rendah dan pada kondisi kering film tidak mudah sobek.
Pada penambahan KMnC>4 sehingga konsentrasinya didalam lateks teriradiasi
lebih dari 2% menyebabkan kerusakan total dan tidak memenuhi syarat jika
dipakai sebagai bahan penopang.

Percobaan dekontaminasi lateks sebagai bahan penopang pada kondisi
loose contamination disajikan pada Tabel 2. Dari data tersebut menunjukan bahwa
kontaminan belum terikat kuat secara kimia pada permukaan bahan.
Kemungkinan kontaminan hanya melekat pada permukaan bahan berdasarkan
adhesi antara bahan dan kontaminan. Pada saat didekontaminasi menggunakan
matriks lateks, kontaminan akan berpindah ke fase lateks teriradiasi. Setelah
matriks tersebut mengering, adesi antara lateks dan kontaminan lebih besar
dibandingkan dengan adhesi antara kontaminan dengan permukaan bahan. Hal ini
berakibat terlepasnya kontaminan dari permukaan bahan.

Hal yang sangat menguntungkan adalah kontaminan tidak tersebar tetapi
tetap terikat pada matriks lateks yang telah mengering. Kondisi ini memungkinkan
limbah sekunder mudah dikumpulkan dan diolah. Karena lateks merupakan
polimer alam berbentuk poli isopren (=C(CH3)-CH2-CH=]n dengan monomer
isopren (CH2=C(CH3)-CH=CH2), memungkinkan dapat direduksi volumenya
secara insenerasi.

Pada kondisi fixed contamination terlihat bahwa dekontaminasi secara
stripable coating hanya sedikit mengurangi kontaminan dari permukaan bahan,
seperti disajikan pada Tabel 2. Fenomena ini disebabkan oleh kontaminan terikat
kuat secara kimia dengan permukaan bahan, sehingga diperlukan konsentrasi
dekontaminan lebih besar serta waktu kontak yang lebih lama. Peningkatan
konsentrasi dekontaminan dalam lateks teriradiasi tidak mungkin karena dapat
merusak ikatan kimia antara monomer-monomer isoprene pembentuk polimer.
Pengeringan lateks untuk terbenruknya film akan membatasi waktu kontak antara
kontaminan dan dekontaminan, sehingga reaksi antara permukaan bahan dan
dekontaminan dihambat.

SIMPULAN
Penggunaan lateks teriradiasi sebagai bahan penopang secara teknis dapat

digunakan. Tetapi karena merupakan polimer alam yang rentan terhadap
dekontaminan berbentuk oksidator atau zat kimia lain pada konsentrasi tertentu
maka penggunaannya terbatas hanya untuk kondisi loose contamination. Untuk
V.ond\s\ fixed contamination metoda ini tidak layak digunakan karena hanya
mengurangi sedikit kontaminan dari permukaan bahan. Pada kondisi ini hanya
diperoleh faktor dekontaminasi sebesar 3,0.
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Tabel 1. Data kondisi pencampuran antara lateks dan dekontaminan

Dekontaminan

EDTA 1%

Na-EDTA 1%

Asamsitrat 1%

Na-sitrat 1%

Asamoksalat 1%

Na-oksalat 1%

Kalium permanganat 1%

Kondisi Lateks
Setelah

Pencampuran

Menggumpal

Larut

Menggumpal

Larut

Menggumpal

Larut

Larut
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Tabel2. Data penurunan aktivitas permukaan baja tahan karat setelah
didekontaminasi selama 3 jam menggunakan lateks teradiasi sebagai
bahan penopang.

Dekontaminan

-

Na-EDTA0,l%

Na-EDTA 0,2%

Na-EDTA 0,5%

Na-EDTA 1,0%

Na-sitratO,l%

Na-sitrat 0,2%

Na-sitrat 0,5%

Na-sitrat 1,0%

Na-OksalatO,l%

Na-Oksalat 0,2%

Na-Oksalat0,5%

Na-Oksalat 1,0%

KMnO40,l%

KMnO4 0,2%

KMnO4 0,5%

KM11O41,0%

Fixed contamination

Aktivitas
awal

(^Ci/cm2)

1,1 X 10"3

1,1 X 10"3

1,1 X 10"3

1,1 X 10"3

1,1 x io-3

1,1 X 10"3

1,1 X 10"3

1,1 X 10'3

1,1 X 10"3

1,1 X 10"3

1,1 X 10*

1,1 x io-3

1,1 X 10"3

1,1 X 10"3

1,1 X 10"3

1,1 X 10'3

1,1 X 10"3

Aktivitas
akhir

(|jiCi/cm2)

9,88 X 10"4

9,41 X 10"4

9,32X10^

9,01 X10"4

9,24 X 10-4

9,17 X 10"4

7,59 X 10"4

5,67 XIO"4

6,04 X 10"4

5,78 X 10"4

5,53 X 10"4

5,24 X 10"4

4,58 X 10"4

4,40 X W4

3,93 X 10"4

3,93 X 10-4

3,67 X 10"4

FD

1,1

1,16

1,18

1,22

1,19

1,2

1,45

1,94

1,82

1,90

1,99

2,10

2,40

2,50

2,80

2,80

3,00

Loose Contamination

Aktivitas
awal

(jxCi/cm2)

1,2 X10*3

1,2 X10"3

1,2 X10"3

1,2 X10"3

1,2 X10"3

1,2 X10"3

1,2 X 10"3

1,2 X10'3

1,2 X 10"3

1,2 X10"3

1,2 X 10"3

1,2 X10"3

1,2 X10"3

1,2 X 10"3

1,2 X10"3

1,2 X10"3

1,2 X10'3

Aktivitas
akbir

(ixCi/cm2)

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Keterangan:
* = sama dengan cacah latar
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KARAKTERISTIK KRISTALISASICAMPURAN ASAM BORAT DAN
LITfflUM fflDROKSIDA DALAM LIMBAH CAIR RE AKTOR AIR

RINGAN BERTEKANAN

Zainus Salimin *

ABSTRAK
KARAKTERISTIK KRISTALISASI CAMPURAN ASAM BORAT DAN

LITHIUM fflDROKSIDA DALAM LIMBAH CAIR BEKAS REAKTOR AIR
RINGAN BERTEKANAN. Karakteristik kristalisasi campuran asam borat dan
lithium hidroksida dalam air pendingin bekas reaktor air ringan bertekanan telah
dipelajari. Penelitian ini dimaksudkan untuk pengkajian pengambilan kembali
asam borat dari air pendingin bekas melalui proses evaporasi. Kristalisasi
dilakukan dengan perbandingan asam borat/lithium hidroksida 100/0,055; pada
konsentrasi asam borat dan temperatur bervariasi. Hasil menunjukkan bahwa
kurva kelarutan untuk campuran asam borat - lithium hidroksida terletak di atas
kurva kelarutan asam borat untuk daerah fraksi massa kurang dari 4,1% dan
terletak di bawah kurva untuk daerah fraksi massa lebih dari 4,1%. Kristalisasi
campuran pada konsentrasi asam borat 4 dan 6% masing-masing mulai terjadi
pada temperatur 10 dan 20 °C, sedangkan untuk konsentrasi di atas 8% pada
temperatur kamar kristalisasi telah terjadi, kristalisasi merupakan reaksi
eksothermal dengan kenaikan temperatur rata-rata 0,9 °C. Harga laju pertumbuhan
kristal pada konsentrasi tetap sangat dipengaruhi oleh temperatur, sedangkan pada
temperatur yang konstan harga tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi.

ABSTRACT
CHARACTERISTICS OF CRYSTALLIZATION OF THE BORIC ACID

AND LITfflUM HYDROXIDE MIXTURE IN WASTE WATER OF
PRESSURIZED WATER REACTOR. The study on crystallization characteristics
of boric acid and lithium hydroxide in waste water from pressurized water reactor
has been carried out, to evaluate the recovery of boric acid by evaporation. The
crystallization experiment was conducted, in which of ratio of boric acid/lithium
hydroxide of 100/0.055; by variation of boric acid concentration as well as
temperature of crystallization. The result showed that the solubility curve for the
solution of boric acid and lithium hydroxide is located above the solubility curve
of boric acid for mass fraction less than 4,1 %, and located under the solubility
curve of boric acid for mass fraction more than 4,1 %. The initial temperatures of
crystallization are 10 °C for solution of 4 % boric acid, 20 °C for solution of 6%
boric acid and room temperature for solution of 8% boric acid. The crystallization
is exothermic reaction having 0,9 °C of the increasing temperature. The value of
crystal grouth-rate for constant concentration is influencing by temperature, and
for constant temperature it is influencing by concentration.

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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PENDAHULUAN
Pada pembangkit listrik tenaga nuklir jenis reaktor air ringan bertekanan,

air pendingin primer mengambil panas hasil reaksi fisi dalam reaktor, kemudian
panas ditransfer ke boiler untuk penguapan air pendingin sekunder. Air pendingin
primer tersebut mengandung Boron-10 dalam bentuk asam borat kadar 4000 ppm
untuk penyerap netron dan mengandung Li-6 dalam bentuk lithium hidroksida
kadar 2,2 ppm untuk pengaturan pH air [1]. Asam borat dalam air pendingin bekas
dapat diambil kembali melalui evaporasi sehingga diperoleh asam borat sebagai
hasil pekatan yang digunakan kembali dan kondensat yang dipakai sebagai air
"make-up". Kadar boron dalam air yang cukup tinggi pada saat pendinginan
memberikan resiko penyumbatan saluran pipa karena kristal yang terbentuk.
Karena itu perlu dipelajari karakteristik kristalisasi campuran asam borat dan
lithium hidroksida untuk mengantisipasi keselamatan operasi pengambilan
kembali asam borat, sehingga diperoleh faktor pemekatan yang aman dalam
operasi evaporasi tersebut.

Prinsip Kristalisasi
Kristalisasi ialah pembentukan partikel padat dalam fasa homogen. Dalam

kristalisasi solut dari suatu larutan terdapat dua tahapan proses yaitu terbentuknya
partikel-partikel baru, nukleasi, diikuti pertumbuhan partikel tersebut menjadi
ukuran makroskopis. Proses tersebut dapat terjadi oleh adanya gaya pendorong
yang berupa konsentrasi lewat jenuh. Nukleasi dan pertumbuhan tersebut tidak
dapat terjadi dalam larutan jenuh maupun tidak jenuh [2,3,4]. Konsentrasi lewat
jenuh suatu larutan dapat diperoleh melalui metode di bawah ini [1,2,4]:
a. Jika harga kelarutan solut sangat dipengaruhi oleh temperatur seperti

kebanyakan garam anorganik dan bahan organik, konsentrasi lewat jenuh
dapat diperoleh melewati pendinginan dan penurunan temperatur larutan tidak
jenuh. Kristalisasi campuran asam borat dan lithium hidroksida melalui cara
tersebut.

b. Jika harga kelarutan solut tidak begitu dipengaruhi oleh temperatur seperti
untuk garam-garam biasa, konsentrasi lewat jenuh dapat diperoleh melalui
penguapan solven larutan tidak jenuh.

c. Bila pendinginan dan penguapan tidak diinginkan seperti bila kelarutan sangat
tinggi, konsentrasi lewat jenuh dapat dibangkitkan melalui penambahan
komponen ketiga yang akan berinteraksi dengan solven awal membentuk
campuran solven yang menurunkan kelarutan solut.

d. Jika kondisi presipitasi diperlukan, solut baru dapat diciptakan melalui
penambahan komponen ketiga yang akan berinteraksi dengan solut awal
membentuk substansi tidak larut (mengendap).

e. Pendinginan adiabatis dalam keadaan vakum merupakan metode penting
dalam kristalisasi skala besar. Bila larutan panas dimasukkan ke dalam tempat
vakum yang bertekanan total lebih kecil dari tekanan uap solven pada
temperatur larutan masuk, terjadilah penguapan dan pendinginan adiabatis
yang memberikan konsentrasi lewat jenuh.
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Beda Konsentrasi Lewat Jenuh ("Supersaturation")
"Supersaturation" adalah perbedaan konsentrasi antara larutan pada

konsentrasi lewat jenuh (saat kristal tumbuh) dengan larutan yang berada dalam
kesetimbangan dengan kristalnya (larutan jenuh). "Supersaturation", AY (fraksi
mol), ditulis melalui persamaan [3,4]:

A Y = Y - Y , (1)

dimana Y dan Ys masing-masing ialah fraksi mol solut dalam larutan lewat jenuh
dan dalam larutan jenuh

Pada Gambar 1 dapat dijelaskan, suatu larutan solut tak jenuh pada titik A,
bila didinginkan menjadi jenuh pada titik B. Pada pendinginan lebih lanjut hingga
titik D maka larutan berada menjadi pada konsentrasi lewat jenuh. Selanjutnya
kristal murni akan terpisah melalui pengendapan, sehingga konsentrasi solut
dalam larutan turun dan kondisi larutan bergerak ke arah titik E. Gaya pendorong
kristalisasi menjadi nol saat konsentrasi solut dalam larutan menjadi berharga Ys

yang merupakan larutan jenuh (pada titik E) dan proses kristalisasi berhenti.
Waktu yang diperlukan untuk perubahan dari titik D ke titik E disebut waktu
kristalisasi. Kenaikan temperatur, ATh, menunjukkan proses eksothermis
kristalisasi [4],

Tern

Ts

ATc

Ys Y

I
ATh
t

Fraksi berat

Gambar 1. Kelarutan bahan solut sebagai fungsi temperatur

Tinjauan Transfer Massa Pada Kristalisasi
Kristalisasi adalah proses transfer massa solut dari fasa larutan ke fasa

padatan (inti kristal). Menurut Whitman dan Lewis [2,4] dalam transfer massa
solut antar fasa, tahanan transfer massa hanya terdapat di dalam kedua lapisan
fasa, tetapi tidak terdapat pada antar rmuka kedua fasa. Sedangkan konsentrasi
pada antar muka merupakan konsentrasi pada kesetimbangan.

Konsentrasi solut dalam larutan di permukaan kristal pada keadaan jenuh
berharga Ys, gaya pendorong keseluruhan untuk terjadinya transfer massa adalah
Y - Ys dimana Y adalah konsentrasi lewat jenuh solut dalam larutan di sekitar
permukaan kristal. Karena proses permukaan, gaya pendorong dibutuhkan untuk

128



tahap bidang antar muka. Bila Y' adalah konsentrasi pada bidang antar muka
dimana Ys < Y' < Y, gaya pendorong transfer massanya adalah Y - Y' seperti
disajikan pada Gambar 2.

Fraksi mol, Y

Gambar 2. Kelarutan bahan solut sebagai fungsi temperatur

Persamaan transfer massa pada proses kristalisasi mengikuti persamaan:

NA=|Uky(Y-Y<) (2)

dimana NA dan m masing-masing ialah fluks molar (mol.jam"1.mm'2) dan
kecepatan transfer massa (mol.jam*1); Sp dan ky ialah luas permukaan kristal dan
koefisien transfer massa. Harga Sp ditentukan melalui asumsi kristal berbentuk
kubus:

(3)

dimana Dp ialah diameter partikel kristal rata-rata, yang diperoleh dari persamaan
berikut

y JL (4)

dimana Nj dan Di masing-masing ialah jumlah dan diameter partikel; C ialah
konstanta. Koefisien reaksi permukaan ks diberikan melalui persamaan:

m (5)
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ks=— (6)
s SD(Y'-YS)

Koeflsien keseluruhan (K) diberikan melalui rumusan:

(6a)

Hubungan besaran K, ky dan ks adalah:

Kecepatan pertumbuhan kristal (G) yang didefinisikan sebagai pertambahan
ukuran linier kristal per satuan waktu dituliskan dalam persamaam:

dimana pm ialah densitas larutan

TATAKERJA
Bahan

Bahan-bahan yang digunakan memiliki kemurnian "pro-analisis" dari
E.Merck, yaitu asam borat dan lithium hidroksida. Dalam tiap percobaan
digunakan campuran asam borat dan lithium hidroksida pada perbandingan
100/0,055. Untuk pendinginan dengan es digunakan natrium khlorida teknis.

Metode
Sistem H3BO3-UOH

Ke dalam gelas beaker berisi campuran asam borat dan lithium hidroksida
ditambahkan aquades satnbil diaduk dan dipanaskan. Larutan tersebut kemudian
didinginkan perlahan dalam alat kristalisasi dengan es pendingin. Penurunan
temperatur diamati hingga terbentuk kristal putih. Aquades yang digunakan
bervariasi, sedemikian hingga diperoleh konsentrasi asam borat ialah 10, 8, 6, 4
dan 2%. Kurva kelarutan dibuat dimana temperatur sebagai absis dan fraksi massa
H3BO3 sebagai ordinat.

Kristalisasi Larutan H3BO3-LiOH
Larutan campuran H3BO3-LiOH didinginkan hingga temperatur 30 °C, dan

terjadilah kristalisasi. Kenaikan temperatur karena proses eksothermis kristalisasi
diamati. Setelah temperatur konstant kembali, perbedaan temperetur mencapai
ATh (waktu kristalisasi), kristal yang terbentuk dipisahkan dengan filitrasi dan
dikeringkan dalam oven selama 2 jam, lalu ditimbang secara analitis. Filtrat
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diukur densitasnya dengan "densitimeter". Percobaan ini secara matriks untuk
konsentrasi asam borat bervariasi: 10, 8, 6 dan 4%, dan pada temperatur
pendinginan juga bervariasi: 25,20,15,10 dan 5 °C.

Hasil kristal yang diperoleh dikumpulkan dan diameter rata-rata kristal
dihitung dengan menggunakan metode pengayakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelarutan Sistem H3BO3-LiOH

Asam borat dan lithium hidroksida dilarutkan dalam air akan terjadi reaksi
sebagai berikut:

H3BO3 + LiOH - • LiBO2 + 2 H2O

Karena jumlah H3BO3 lebih banyak dibanding LiOH, maka ada H3BO3 berlebih
dalam larutan. Pada saat larutan tersebut didinginkan, maka selain terbentuk
kristal H3BO3, juga terbentuk kristal LiOH. Oleh karena itu kurva kelarutan yang
diperoleh merupakan kurva kelarutan campuran H3BO3 dan L1BO2.

Pada Gambar 3 diperlihatkan 3 macam kurva kelarutan yaitu kurva
kelarutan sistem H3BO3 dan sistem L1BO2 (diperoleh dari literatur) serta sistem
H3BO3 dan LiBO2 (diperoleh dari percobaan). Kurva kelarutan H3BO3 dan LiBO2
digambarkan sebagai pembanding untuk kurva kelarutan H3BO3 - LiBO2 . Pada
Gambar 3 terlihat bahwa untuk fraksi massa di atas 4,1, kurva kelarutan yang
diperoleh dari percobaan terletak sedikit di bawah kurva kelarutan H3BO3 ,
sedangkan di bawah fraksi massa 4,1, kelarutan H3BO3 - LiBO2 terletak di atas
kurva kelarutan H3BO3 . Hal ini dapat dipahami dengan melihat kecenderungan
kurva LiBO2 , yaitu pada fraksi massa di atas 8%, kurva kelarutan L1BO2 terletak
<^ bawah kurva kelarutan H3BO3 , sedangkan untuk fraksi massa di bawah 8%,
kurva kelarutan LiBO2 terletak di atas kurva H3BO3 . Selain itu dapat dijelaskan
bahwa untuk fraksi massa di atas 4,1%, kurva kelarutan percobaan terletak sedikit
di bawah kurva kelarutan H3BO3 karena adanya garam L1BO2 dalam larutan
menurunkan kelarutan H3BO3 dalam air. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan menurunkan kelarutan adalah menurunkan batasan kesetimbangan dari
konsentrasi larutan pada suatu titik dimana larutan menjadi jenuh. Dengan
penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa H3BO3 - LiBO2 yang diperoleh
dari percobaan mempunyai kecenderungan yang sama dengan gabungan kurva
kelarutan H3BO3 dan kurva kelarutan L1BO2.

Dari Gambar 3 tampak bahwa pada sistem H3BO3- LiBO2 tersebut
kristalisasi campuran pada konsentrasi 4 % dan 6 %, masing-masing mulai terjadi
pada temperatur 10 dan 20 °C. Untuk konsentrasi di atas 8 % kristalisasi terjadi
pada temperatur kamar.

Hubungan Temperatur Krisalisasi dan Berat Kristal
Dari Gambar 4 terlihat bahwa untuk fraksi massa yang sama, semakin

tinggi temperatur kristalisasi maka berat krisal yang diperoleh semakin sedikit.
Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat kurva kelarutan yang diperoleh dari
percobaan, yaitu untuk kurva kelarutan dimana kelarutan meningkat sebanding
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dengan peningkatan temperatur, maka untuk fraksi massa yang sama, semakin
tinggi temperatur kristalisasi, semakin kecil tenaga penggerak {drivingforce) yang
tersedia untuk proses kristalisasi tersebut. Sedangkan hubungan antara temperatur
dan tenaga penggerak itu sendiri (AY) dapat dilihat pada Gambar 6, yaitu grafik
temperatur versus AY, dimana untuk fraksi massa yang sama semakin tinggi
temperatur, semakin kebil AY yang tersedia untuk proses kristalisasi tersebut.

Dari persamaan (1) semakin kecil AY maka Ys semakin besar, dengan
demikian untuk fraksi massa yang sama, semakin tinggi temperatur semakin besar
Ys. Hubungan antara temperatur versus Ys ini digrafikkan dalam Gambar 7.

Dari hubungan S = AY/YS, maka semakin besar Ys dan semakin kecil AY,
semakin kecil pula S yang diperoleh. Dengan demikian untuk fraksi massa yang
sama semakin tinggi temperatur semakin kecil persen supersaturation (%S). Hal
ini dapat dilihat pada Gambar 8, temperatur versus persen supersaturation (%S).

Diameter Partikel Kristal
Dalam perhitungan luas permukaan partikel diasumsi bentuk kristal kubus,

dalam hal ini karena kristal H3BO3 adalah monoklinik. Sedangkan jumlah H3BO3
dalam larutan sangat besar dan dominan, dan lebih berpengaruh dalam penentuan
konstanta C, dibandingkan dengan kristal L1BO2 yang dalam hal ini bentuk
kristalnya belum dikenal. Hasil pengayakan disajikan pada Tabel 1, dan diperoleh
diameter rata-rata D = 0,0111 mm, menurut persamaan (4), dan luas permukaan
kristal Sp = 0,000734 mm3, menurut persamaan (3).

tabel 1. Data diameter partikel kristal hasil pengayakan

No. Screen
(mesh)
-42 +60

-60+100
-100+150
-150+170
-170+200

Diameter Partikel
(mm)

0,02995
0,01975
0,01255
0,0096
0,0081

Berat
(g)

4,4290
6,5521
8,4705
1,3348
2,5008

Fraksi
berat X
0,1902
0,2813
0,3637
0,0574
0,1074

1,00

Hubungan Temperatur dan Waktu Kristalisasi
Dari Gambar 5 terlihat bahwa untuk fraksi massa yang sama, semakin

tinggi temperatur, semakin lama waktu kristalisasi yang dibutuhkan. Hal ini sesuai
dengan teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan krisal seringkali lebih cepat
pada temperatur yang lebih rendah; namun pada saat larutan menjadi terlalu kental
pada temperatur rendah, kecepatan pertumbuhan krisal akan menurun karena
perpindahan molekul-molekul ke muka, pertumbuhan kristal terhalangi.
Berdasarkan kurva kelarutan sistem dimana kelarutan meningkat sebanding
dengan peningkatan temperatur, maka untuk fraksi massa yang sama,
pertumbuhan krisal menjadi lebih lambat pada temperatur yang lebih tinggi. Hal
ini disebabkan karena pada temperatur yang lebih tinggi tenaga penggerak yang
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ada untuk proses kristalisasi tersebut semakin kecil, akibatnya dibutuhkan waktu
kristalisasi yang lebih lama.

Berat molkul campuran krisal dihitung berdasarkan asumsi bahwa
perbandingan berat kristal H3BO3 dan LiBO2 sama dengan perbandingan berat
LiBO2 produk (dimana dianggap semua LiOH bereaksi dengan H3BO3) dan berat
H3BO3 sisa yang tidak bereaksi dengan LiOH.

Dari persamaan laju perpindahan massa (m) yaitu mol kristal yang
terbentuk dibagi waktu kristalisasi, untuk fraksi massa yang sama, karena semakin
tinggi temperatur semakin kecil berat krisal yang dihasilkan dan semakin lama
waktu kristalisasi yang dibutuhkan, maka hubungan antara temperatur dan laju
perpindahan massa adalah berbanding terbalik, atau untuk fraksi massa yang
sama, semakin tinggi temperatur, semakin kecil laju perpindahan massanya.
Hubungan mi dapat dilihat pada Grafik 9.

Demikian pula hubungan temperatur dan fluks molar (NA), dari persamaan
(2) maka untuk fraksi massa yang sama, semakin tinggi temperatur dan semakin
kecil laju perpindahan massa (m), semakin kecil pula fluks molarnya. Hubungan
mi dapat dilihat pada Gambar 10, yaitu grafik temperatur versus NA. Sama halnya
dengan koefisien perpindahan massa menyeluruh (K), dari persamaan (7), maka
untuk fraksi massa yang sama, semakin tinggi temperatur, semakin kecil laju
perpindahan massa (m), semakin kecil pula koefisien perpindahan massa
menyeluruh (K) yang diperoleh. Hubungan ini dapat dilihat pada Gambar 11, yaitu
grafik temperatur versus K.

Sedangkan dari persamaan (8), maka untuk fraksi massa yang sama,
semakin tinggi temperatur, semakin kecil koefisien perpindahan massa
menyeluruh, dan semakin kecil pula laju pertumbuhan krisal (G) yang diperoleh.
Hubungan ini dapat dilihat pada Gambar 12, yaitu grafik temperatur versus G.

KESIMPULAN
Hasil percobaan yang diperoleh menunjukkan bahwa kurva daya larut

setimbang untuk campuran asam borat dan lithium hidroksida terletak di atas
kurva daya larut setimbang asam borat untuk fraksi massa kurang dari 4,1% dan
terletak di bawah kurva untuk daerah fraksi massa lebih dari 4,1%. Kristalisasi
campuran yang berkonsentrasi asam borat 4 dan 6% masing-masing mulai terjadi
pada temperatur 10 dan 20 °C, untuk konsentrasi di atas 8% pada temperatur
kamar kristalisasi telah terjadi. Kristalisasinya merupakan reaksi eksotermal
dengan kenaikan temperatur rata-rata 0,9 °C. Harga laju pertumbuhan kristal pada
konsentrasi tetap sangat dipengaruhi oleh temperatur, sedangkan pada temperatur
yang konstan harga tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi.
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ABSTRAK
STUDI PENENTUAN STANDAR KUALITAS PRODUK SEMENTASI

LIMBAH RADIOAKTIF. Telah dilakukan penentuan standar kualitas blok beton
hasil imobilisasi limbah aktivitas rendah. Studi ini bertujuan untuk menentukan
kualitas hasil olahan yang dapat menjamin keselamatan manusia dan lingkungan.
Pada tahap awal dipelajari tiga jenis parameter, yairu densitas, kuat tekan dan laju
pelindihan. Dengan mengacu pada ketentuan negara maju dan data di lapangan
dapat disimpulkan bahwa produk sementasi limbah harus mempunyai densitas p ~
1,70 - 2,50 g.cm"3, kuat tekan S = 20-50 N.mm'2, laju pelindihan Rn = l,7xlO"2-
2,50x10"3 g.cm^.hari"1 dan setelah waktu pelindihan > 150 hari laju pelindihan Rn

< 10"3 g.cm^.hari'1. Hasil studi ini diharapkan dapat diusulkan sebagai Standar
Nasional Indonesia (SNI).

ABSTRACT
DETERMINATION OF QUALITY STANDARD OF CEMENTED

RADIOACTIVE WASTES. The standard determination of cemented low activity
radioactive waste has been carried out. This study was intended to find the quality
of immobilized product as a guaranty to the public and the environmental safety.
As preliminary study, three parameters type have been studied i.e, the density,
compressive strength and the leaching rate. By adopted the formulations of
advanced country and field data, it can be concluded that the cementation watse
should have the density, p, between 1.70 and 2.50 g.cm"3, the compressive
strength, S, between 20 and 50 N.mm"2, the leaching rates Rn between 1.70 x 10"2

and 2.50 x 10"3 g.cm^.day"1 and after 150 days leaching time the leaching rate Rn
< 10"3 g.cm^.day"1. This study is expected to be used to propose the Indonesian
National Standard (INS).

PENDAHULUAN
Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif dirancang untuk mengolah limbah

aktivitas rendah dan sedang, dalam hal ini dilakukan dengan teknik reduksi
volume, evaporasi untuk limbah cair, insenerasi untuk limbah organik yang dapat
terbakar dan kompaksi untuk limbah tak terbakar tapi dapat dikompaksi. Proses
reduksi volum resin bekas sampai saat ini masih dalam penelitian menggunakan
metoda pengabuan dengan insenerasi, dan masih membutuhkan imobilisasi
dengan matrik semen. Untuk limbah yang telah terkonsentrasi diimobilisasi
dengan matrik semen, konsentrat limbah cair dimasukkan dalam shell beton 950 1

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN
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sedangkan abu insenerasi dan limbah terkompaksi masing-masing secara terpisah
dimasukkan dalam drum 2001 [1].

Dari hasil - hasil penelitian yang diperoleh, selalu dihadapkan pada
kenyataan apakah hasil tersebut telah baik atau belum. Untuk mengatakan bahwa
suatu produk telah baik diperlukan standar kualitas yang dapat menjamin kualitas
produk. Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif sebagai instansi yang
diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah sebagai pihak pengelola limbah
radioaktif berkewajiban menerapkan standar yang berkaitan dengan kualitas hasil
olahan limbah radioaktif. Batasan-batasan yang dimaksud belum dimiliki
BAT AN, sehingga diperlukan studi untuk penentuan standar kualitas yang akan
diusulkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebagai langkah awal dari
studi ini dilakukan pengumpulan data di lapangan yang berhubungan dengan
pkualitas produk blok beton hasil imobilisasi limbah aktivitas rendah dan sedang.
Produk imobilisasi selain telah diimobilisasi dengan matrik semen juga telah
ditempatkan dalam drum atau shell beton yang berkerangka baja dan didalamnya
telah dilapisi dengan drum [2].

Untuk dapat menjamin keselamatan manusia dan lingkungan diperlukan
hasil olahan limbah yang berkualitas baik. Sebagai institusi yang bertanggung
jawab mengolah dan mengelola limbah radioaktif Pusat Teknologi Pengolahan
Limbah Radioaktif (PTPLR) berkewajiban untuk menentukan besaran-besaran
dan ambang batas yang menjadi tolok ukur penentuan kualitas blok beton hasil
olahan limbah. Besaran-besaran yang harus diperhitungkan pada penentuan
kualitas (mutu) blok beton [3]:
1. Sifat flsika - kimia: densitas, pelindihan, interaksi antara blok limbah dengan

wadahnya dan interaksi dengan lingkungan tempat penyimpanan akhir.
2. Stabilitas mekanik: kuat tekan.
3. Stabilitas termal: ketahanan akibat kenaikan suhu dan penurunan suhu.
4. Stabilitas radiasi: karakteristik kimia, fisika, mekanik dan pembentukan gas.
5. Degradasi akibat mikrobia.

Ruang lingkup pengkajian meliputi densitas, kuat tekan dan laju pelindihan.
Kualitas blok beton hasil imobilisasi limbah yang akan disimpan harus memenuhi
kriteria standar, sehingga laju dosis yang diakibatkannya jauh dibawah ambang
batas dosis yaitu 500 uSi/tahun. Berdasarkan perhitungan menggunakan Soft
Ware "DOSWASTE-92" diperoleh data bahwa setelah 30 tahun pasca operasi
fasilitas penyimpanan limbah tanah dangkal (FPLTD) hanya akan memberikan
dosis ke anggota masyarakat sekitar 0,52% dari batas ambang yang diizinkan [4]-
Sebagai dasar pengkajian diambil contoh FPLTD-Serpong dengan panjang 11 m,

lebar 7 m, tinggi susunan blok limbah 5 m dan volume total 300,90 m3. Berjarak
50 m dari sumur penduduk yang terdekat, 50 m dari sungai Cisalak dan 800 m dari
sungai Cisadane [4,6].

Perhitungan matematis menggunakan soft ware "PATHRAE-EPA" dan
menggunakan data hasil olahan limbah di PTPLR diperoleh informasi bahwa
radionuklida 3H, 13C, 99Tc dan 129I dapat mencapai sumur penduduk yang berjarak
100 m dalam waktu < 50 tahun. Sedangkan 60Co, 90Sr dan 137Cs dua kali lebih
lama yaitu > 100 tahun [6]-
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Radioaktivitas air sungai/sumur penduduk yang terdekat dengan lokasi
tempat penyimpanan limbah tidak boleh melebihi ambang batas yang telah
ditetapkan oleh:
- DEPARTEMEN KESEHATAN [7] memberikan batasan gross y = 10 pCi/1.
- " World Health OrganizationfWRO" [8]: Aktivitas gross y < 0,1 ^iCi/1.
Sebagai matriks pengungkung konsentrat atau resin bekas digunakan semen
Portland dengan komposisi [9]:
1) Trikalsium Silikat (C3S), rumus kimianya 3CaO.SiO2 = 50%
2) Dikalsium Silikat (C2S), rumus kimianya 2CaO.SiO2 = 24%
3) Trikalsium Aluminat (C3A), rumus kimianya 3CaO.Al2O3 =11%
4) Trikalsium Aluminof (C4AF), rumus kimianya 4CaO.Al2O3 .Fe2O3 = 8%
5) Kandungan lain = 7%
Reaksi hidrasi semen Portland dengan air:

2(3CaO.SiO2) + 6H2O -> 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2

2(2CaO.SiO2) + 4H2O -» 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2

3CaO.Al2O3 + 6H2O -> 3CaO.Al2.O3.6H2O
4CaO.Al2.O3.Fe2O3 + 10H2O -> 3CaO.Al2.O3.6H2O + CaO.Fe2O3.4H2O

Untuk meningkatkan kualitas blok beton hasil imobilisasi limbah telah dilakukan
dengan cara penambahan berbagai aditif pada pasta semen guna meningkatkan
kekuatan mekanik dan daya kungkung sehingga mengurangi laju pelindihan. Hasil
akhir pengolahan sangat ditentukan oleh ketahanan terhadap tekanan dan laju
pelindihan. Jadi kualitas produk akhir imobilisasi sangat menentukan seluruh
proses pengolahan limbah, sehingga apabila kurang baik dapat mementahkan hasil
proses-proses sebelumnya.

METODOLOGI
Pengkajian ini dilakukan dengan studi literatur terhadap kualitas blok beton hasil
imobilisasi limbah radioaktif aktivitas rendah meliputi:

1 Densitas, p (g.cm"3), ditentukan dengan cara menimbang dan mengukur
volume benda uji yang telah dihaluskan permukaannya.Untuk menghitung
densitas dapat digunakan persamaan:

M

Dimana M dan V masing-masing ialah masa (g) dan volume contoh (cm3)

2. Test kuat tekan, S (Nmm"2), dilakukan pada benda uji yang telah diukur
densitasnya dengan cara ditekan hingga hancur dan perhitungan kuat tekan
digunakan persamaan:
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Dimana W dan R masing-masing ialah tekanan maksimum saat contoh pecah
(N) dan jari-jari contoh (mm2)
Laju pelindihan, dilakukan pada benda uji yang telah diukur densitasnya
dengan cara merendam dalam air bebas mineral. Coritoh air pelindih dianalisis
di Laboratorium. Laju pelindihan, Rn (g-cm^liari"1), dihitung menggunakan
persamaan:

A"G mR "
A L T

Dimana An dan AO masing-masing ialah aktivitas terlindih dalam siklus ke n
dan aktivitas awal contoh yang dilindih (uCi); G, L dan Tn masing-masing
ialah berat contoh (g), luas alas contoh berbentuk silinder (cm2) dan waktu
pelindihan untuk siklus ke n (hari)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Densitas

Densitas salah satu dasar untuk menentukan kualitas blok beton,
transportasi, penggudangan dan penyimpanan akhir. Air berfungsi untuk reaksi
hidrasi dengan molekul-molekul penyusun semen. Apabila air yang digunakan
untuk reaksi hidrasi kurang dari kebutuhan, maka terjadi kelebihan semen dan
reaksi tidak sempurna. Pada kondisi tersebut densitas akan rendah. Semakin
banyak jumlah air yang ditambahkan akan menyebabkan reaksi hidrasi semakin
sempurna dan densitas semakin tinggi. Pada perbandingan tertentu jumlah air yang
ditambahkan akan setara dengan kebutuhan reaksi hidrasi, sehingga densitas
optimum. Apabila air ditambahkan terus akan terjadi kelebihan air yang akan
membentuk rongga-rongga mikroskopik dalam blok beton. Adanya rongga-rongga
tersebut menyebabkan densitas menurun. Apabila kerapatan menurun kuat tekan
makin kecil dan air akan lebih mudah masuk ke dalam blok beton yang berakibat
laju pelindihan naik, demikian sebaliknya. Densitas, p, dihitung dari hasil bagi
masa (g) contoh yang telah didiamkan selama 28 hari terhadap volume (cm3).

Pada kondisi optimum [9-13]:
Densitas blok beton = 1,70 s/d 2,50 g.cm"3.

Berdasarkan pengalaman operasional rutin:
* Densitas blok konsentrat = 2,38 s/d 2,42 g.cm"3

* Densitas blok resin bekas =1,70 s/d 1,72 g.cm'-3

Kuat tekan
Kuat tekan adalah tekanan maksimum yang dibutuhkan untuk

menghancurkan suatu material. Kuat tekan blok beton merupakan parameter yang
penting untuk keselamatan dalam rangka evaluasi kecelakaan. Kuat tekan harus
cukup besar untuk penanganan, transportasi dan apabila terjadi kecelakaan tidak
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sampai menimbulkan kerusakan yang berarti. Kuat tekan sangat berhubungan erat
dengan homogenitas, komposisi dan densitas makin besar densitas semakin tinggi
kuat tekan demikian sebaliknya. Kuat tekan dinyatakan dehgan simbol (S), yaitu
hasil bagi antara beban (W) maksimura saat contoh pecah dalam satuan Newton
(N) dengan luas alas contoh yang berbentuk silinder (itR2) dalam satuan (mm2).
Pada kondisi optimum [9-13]: Kuat tekan blok beton (S) = 20,0 s/d 50,0 N.mm"2;
Berdasarkan pengalaman operasional rutin:
* Kuat tekan blok beton konsentrat (S) = 28,86 - 30,03 N.mm'2

* Kuat tekan blok beton resin bekas (S) = 20, 00 - 20,15 N.mm"2.

Laju pelindihan
Pelindian merupakan parameter yang sangat penting, yang harus

dipertimbangkan secara khusus demi keselamatan manusia dan lingkungan. Pada
kondisi normal di penyimpanan sementara (PS) maupun di penyimpanan akhir
(PA) radionuklida terkungkung dalam blok beton yang dibungkus pula dengan
shell beton serta terjadinya pelindihan telah diperhitungkan dengan teliti oleh ahli
penyimpanan limbah. Pelindihan maksimum terjadi pada kondisi kecelakaan
dengan anggapan shell beton 950 1 menjadi pecah dan air masuk kedalam shell
dan terjadi kontak langsung dengan blok limbah. Apabila laju pelindihan tinggi
maka keselamatan lingkungan rendah demikian sebaliknya. Dengan laju
pelindihan yang rendah memungkinkan petugas mempunyai cukup waktu untuk
memperbaiki shell yang rusak dan juga cukup waktu untuk mengamankan daerah
yang terkontaminasi.

Laju pelindihan yang merupakan kecepatan pelepasan fadionuklida
terimobilisasi, akibat kontak dengan air tanah. Laju pelindihan sangat tergantung
pada kondisi lingkungan: suhu, kecepatan alir, pH dan komposisi media pelindih.
Dengan asumsi shell beton 950 1 hancur, hasil perhitungan An, dengan
memperhatikan besaran besaran di lapangan dan data literatur serta rumus laju
pelindihan diperoleh besarnya aktivitas radionuklida saat sampai di sumur
penduduk atau di Sungai Cisadane: An < 0,704 pCi/1. Selain aktivitas tersebut
sudah sangat kecil, masih terjadi pula pengenceran oleh air Sungai Cisadane,
sehingga aktivitasnya jauh lebih kecil dibanding batas ambang yang ditetapkan
oleh DEPKES dan WHO. Ikatan antar molekul air dengan molekul penyusun
semen makin kuat mengakibatkan kuat tekan makin besar dan rongga-rongga
mikroskopis semakin sedikit. Hal tersebut akan menyebabkan kontak permukaan
dengan media pelindih semakin sedikit, sehingga laju pelindihan semakin kecil.
Jadi hubungan antara densitas kuat tekan dan laju pelindihan adalah semakin besar
densitas semakin tinggi kuat tekan dan semakin kecil laju pelindihan demikian
pula sebaliknya.

Pada kondisi optimum [12-14]:
Laju pelindihan blok beton, Rn = l,70x 10'2 s/d 2,50x10"3 g.cm'lhari*1

Berdasarkan pengalaman operasional rutin:
* Laju pelindihan blok konsentrat (Rn)= l,3xlO'2 s/d 1,2x10"3 g.cm^.hari"1

* Laju pelindihan blok resin bekas (Rn)= l,0x 10'2 s/d 4,0x10"3 g.cm^.hari'1

untuk waktu pelindihan > 150 hari (Rn)= 10'3 g.cm^.hari"1
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KESIMPULAN
Dari perhitungan dengan menggunakan data proses dan syarat-syarat

maksimum, diperoleh aktivitas terlindih pada saat sampai di sumur penduduk
An=0,704 pCi/1, yang setara dengan 7,04% terhadap batas ambang yang ditetapkan
oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Karena itu dapat dinyatakan
bahwa batasan yang diusulkan sebagai Standar Nasional Indonesia ialah: Densitas

(p) = 1,70-2,50 g.cm"3, kuat tekan (S) = 20-50 N.mm'2 dan laju pelindihan (R^ =
l,70xl0"2- 2,50xl0"3 g.cm^.hari"1 dan setelah waktu perendaman > 150 hari laju
pelindihan (Rn) < 10"3 g.cm"2.hari'1.

DAFTARPUSTAKA
1 BATAN - TECHNICATOM, "System note solid, semi liquid, liquid waste

treatment," WSPG 330 NSN 9001, Paris 1986.
2 BATAN - TECHNICATOM, "Cementation, system note, solid semi solid

liquid waste treatment", WSPG 330 NSN 9001, Paris, 1986.
3 IAEA,"Improved cement solidification of low and inetrmediate level

radioactive wastes," Technical Report Series No. 350, IAEA, Vienna, 1993.
4 LUBIS.E, "Analisis pendahuluan keselamatan fasilitas penyimpanan limbah

tanah dangkal di PPTA Serpong", Prosid Seminar III, Teknologi dan
Keselamatan PLTN serta Fasilitas Nuklir, ISSN 0854-2190, PPTKR - PRSG,
Serpong, hal. 3-1.

5 FAKULTAS TEKNOLQGI MINERAL ITB, "Penelitian air tanah dangkal dan
pembuatan sumur pantau di sekitar Reaktor Serbaguna," Laporan teknis
BATAN Agustus 1987

6. THAMZIL LAS, SUCIPTA, ERIENDI," Evaluasi keselamatan rancang bangun
penyimpanan limbah tanah dangkal di PPTA SERPONG", hal. 137 - 146,
Serpong, (1995)

7. DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,"Himpunan
Peraturan Menteri Kesehatan (Pelestarian kualitas air minum)", Buku Panduan
Kesehatan, Jakarta, Agustus, 1973

8. WORLD HEALTH ORGANIZATION, "Heallth hazards of the human
invirontment", Geneva, halaman 66, (1972)

9. ELSDEN, A.D.et all," A process for immobilization of a radioactive waste (in
organic ion exchange material) in cement matrix," Proceeding Symposium
Conditioning of radioactive Waste for Storage and Disposal, IAEA, Vienna,
(1983).

10. COLOMBO, P AND M. NEILSON, R J.R," Properties of radioactive wastes
and waste - containers", Nuclear Waste Management Research Group
Department of Nuclear Energy, Bronhaven National Laboratory Upton, New
York, 1973.

11. BECKER, W COLOMBO, P et al, "Properties of radioactive wastes and waste
containers",Nuclear Waste Management Research Group Department of
Nuclear of Nuclear Energy, Brookhaven National Laboratory Associated
Universities, INC, Upton, New York, (1973).

12. International Organization for Standardization, ISO/TC 85 (1985)

145



13. AEPPLI,J,"Guideline for immobilization, packaging and storage of low and
intermediate level radioactive wastes", Federal Office Of Energy Nuclear
Safety Department,waste Management Section,Wfirenlingen, Swizerland,
(1983).

14. POTTIER, P et al, "Characterization of low and medium - level radioactive
waste forms", Commision of the European Commonities, Join Annual Progress
Report CEN, Saclay, France, 1982.

146



Tabel 1. Data konsentrat telah diolah di PTPLR.

No
Shell
950 L

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

10A

11A

12A

13A

14A

Kandungan
Radionuklida

10SCd,224Ra

"Co^Zn

60Co, 65Zn

60Co, 65Zn,
I37Cs

60Co, l37Cs

60Co, 65Zn,
137Cs

Aktivitas
Total

(nCi-ml'1)

5.0X10-6

9,50xl07

9,09xl0'7

6,81xlO'7

2,50x10'
7

9.0x10'6

2,50x10"5

l,21xlO'5

3.48X10"4

S^OxlO-4

7,79x10-6

2,64x10'5

l,27xlO'5

4,70xl0-6

6,98xlO'6

3,42x10'6

3,97xlO'6

3,978x10
-6

3,61xlO-5

5,14xlO'6

3,77xlO'6

KUALITAS HASIL OLAHAN

Densitas
(g.cm3)

2,41

2,42

2,42

2,39

2,43

2,42

2,39

2,40

2,40

2,40

2,40

2,42

2,41

2,38

KuatTekan
(N.mm'2)

30,00

30,03

29,02

28,80

29,03

29,15

29,90

29,10

29,60

29,40

29,00

29,33

29,90

28,86

Laju Pelindihan
(g.cm-2. hari"')

l,50xl0-2

s/d
l^OxlO-4

l ,40xl0'2

s/d
2,90xl0"4

l,70xl0-2

s/d
2,00x10-3

l ,50xl0'2

s/d
2,00xl0'3

l ,00xl0'2

s/d
2,20xl0'3

l ,00xl0'2

s/d
2,80x10-3

l ,40xl0'2

s/d
2,42xlO"3

l ,60xl0'2

s/d
3,00xl0'3

l ,80xl0'2

s/d
2,30xl0"3

l,89xlO"2

s/d
l,57xlO"3

l,92xlO'2

s/d
1.5OX1O"3

l ,40xl0'2

s/d
l,20xl0'3

l ,30xl0'2

s/d
l , 20x l0 3

l,53xlO"2

s/d
l,21xlO'3

Paparan Radiasi
(mrem.jam'1)

Kontak

0,014

0,016

0,016

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,018

0,015

0,015

0,015

0,026

0,016

Jarak 1 m

0,014

0,015

0,015

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,015

0,014

0,014

0,014

0,016

0,014
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Tabel 2. Data Resin Bekas telah diolah di PTPLR.

No
Shell
950 L

1C

2C

3C

4C

5C

Kandungan
Radionuklida

"'Co, 89Sr,
137Cs

56Mn,
123m^pe

176mLa,
I 2 7 mTc,
137Cs
5 5Mn,
123mTe>

t7taLa,
127mrp
1 3 7 Cs , '
60Co
54Am,

123mTc,
127mTc,
137Cs,
" C o
5 4Mn,
123mTC;

127mTc,
I 3 7Cs,
°Co

Aktivitas
Total

(yCLmr1)

l,34xlO-6

3,77xlO"2

9,00x10"7

l,79xlO'3

3,36xlO-6

U42X10-4

3,45xlO'6

2,93x10'5

5,65xlO-4

l,02xl0-3

l,02x!0-3

KUALITAS HASIL OLAHAN

Densitas
(g.cm-3)

l,71±0,
01

1,71

1,70

1,72

1,72

KuatTekan
(N.mm"2)

20,11+0,
09

20,10

20,00

20,15

20,15

Laju Pelindihan
(g.cm-2. hari"1)

l,20xl0-2

s/d
4,00xl03

l,00xl0-2

s/d
3,00x10"3

l,1010"2

s/d
5,00xl0-3

l,50xl0"2

s/d
2,00x10'3

2,20xl0-2

s/d
4,60xl0-3

Paparan Radiasi
(mrem.jam'1)

Kontak

0,042

0,042

0,042

0,038

0,030

Jarak 1 m

0,035

0,035

0,035

0,030

0,022
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Lampiran

Perhitungan laju pelindihan untuk tiap shell 9501
AQ dianggap 10*3 mCi/1
V limbah = 2661
A t = 266x10-3 = 0,266 mCi
V s = 9501, maka As = 0,266/950 mCi/1 = 2,80x10"4 mCi/1
Gt = 600 kg + 450 kg + 266 kg =1.316 kg
(At/Gt)= (0,266mCi)/(l .316kg) = 2,02x10"4 mCi/kg
= 2,02xl0-7 mCi/g
= 2,02x10"! pCi/g

Syarat:
• Laju pelindihan Rn=10"3 g.cnr2.hari"l
• Air sungai/sumur penduduk yang terdekat dengan lokasi tempat penyimpanan

limbah tidak boleh melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh
Departemen Kesehatan Republik Indonesia [7] yaitu radionuklida pemancar 13
< 10^ pCi/1, pemancar a < 3 pCi/1 dan pemancar y< 10 pCi/1.

• Laju pelindihan Dinyatakan dengan simbol Rn:
• Rn = (an / Ao) x (G/S) x (1/Tn) x [g.cm-2.harH] (1).

untuk menghitung an(mCi/l), pers.(l), dapat diubah menjadi pers. (2), yaitu
• an = Rn x Ao x (S/G) x Tn [ g.cnr2.hr * .mCi/Lcm2/g.hari.
• an= Rn x Ao x (S/G) x T n [ mCi/1 ] (2).

andaikan nilai-nilai batas sebagai berikut:
R n =10" 3 g-cnr^hari-1

Ao = 2,80xl0-4mCi/l
St = 88.000 cm2

(St/Gt)=(88000/1316)xl0-3 cm2/g
(St/GO = 0,0669 cm2/g
dari pers.(2)
an < 10"3 x2,80 x 10 x 0,0669 x 150 mCi/1
< 2,814 x 10-6 mCi/1
< 2,814 pCi/1

Untuk waktu 100 th, maka pers.(2) menjadi
% = (1/4) x 2>8 1 4 P c i / 1 = 0,7035 pCi/1 jauh dibawah 10 pCi/1 Jadi aktivitas
contoh yang terlindih saat tiba di sumur penduduk hanya 7,04% kali batas
ambang.
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PENGOLAHAN LIMBAH DENGAN MEMBRAN OSMOSIS BALIK
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ABSTRAK
PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF DENGAN MEMBRAN

OSMOSIS BALIK. Telah dilakukan penelitian karakteiistik limbah cair dan
kemampuan teknik membran osmosis balik dalam pengolahan limbah radioaktif
cair. Limbah simulasi yang digunakan mengandung 100 ppm Sr, 100 ppm Cs,
pada pH = 5 - 6, dan ekstrak kering 0,11 g/1, dengan kondisi operasi: tekanan 100
psi, suhu operasi 25 °C, modul membran komposit tipe "spiral wound" dan luas
membran 0,3046 m2. Hasil percobaan menunjukkan faktor rejeksi antara 0,89-0,93
untuk Sr dan 0,86 - 0,87 untuk Cs sesuai bertambahnya jam operasi. Faktor
dekontaminasi antara 9,3 - 15,4 untuk Sr dan 7,3 - 7,9 untuk Cs. Sejak awal
sampai 1 jam operasi terjadi kenaikan faktor dekontaminasi 53,8 % untuk Sr dan
4,1 % untuk Cs, fluks permeat menurun pada waktu operasi lebih dari 12 jam.
Faktor dekontaminasi proses dapat ditingkatkan dengan menserikan unit membran
osmosis balik tersebut.

ABSTRACT
THE TREATMENT OF RADIOACTIVE WASTE WITH REVERSE

OSMOSIS MEMBRANE. The study of liquid waste characteristic and
performance of reverse osmosis for treatment of liquid radioactive waste had been
taken. Waste simulation was used to contain of 100 ppm strontium, 100 ppm
cesium, pH between 5 and 6, and dry extract of 0.11 g/1, with operating condition
of feed solution pressure 100 psi, temperature 25 °C, spiral wound composite
membran modules and area of membrane was 0,3042 m2. Result of the experiment
indicated that the decontamination factor obtained between 9.3 and 15.4 for
strontium, and 7,3 and 7,9 for cesium. From the beginning until one hour of
operation decontamination factor increased to 53,8 % for strontium and 4,1 % for
cesium, and permeat flux decreased at operating time more than 12 hours.
Decontamination factor of process can be increased by using the series of osmosis
unit.

PENDAHULUAN
Teknik membran osmosis balik mula-mula digunakan untuk pemurnian air

laut, kemudian dikembangkan untuk pengolahan air limbah dalam industri
elektroplating, farmasi, kimia dan makanan [1J. Dalam pengembangan seJanjutnya
teknik ini juga digunakan untuk pengolahan limbah radioaktif cair aktivitas rendah
[2]. Tujuan pengolahan limbah radioaktif diantaranya ialah untuk mereduksi
volume yang sebesar-besarnya, sementara itu teknik yang banyak digunakan untuk
reduksi volume limbah cair ialah dengan evaporasi. Saat ini teknik membran

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BAT AN
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osmosis balik telah banyak digunakan dan cukup efektif untuk pemisahan logam-
logam beracun dalam industri seperti arsen, antimon dan Iain-lain [3]. Dalam
rangka pengembangan teknologi reduksi volume,teknik membran osmisis balik
dipandang perlu dikembangkan karena kelebihan yang antara lain: operasi pada
suhu kamar, pemisahan yang cukup efektif, peralatan yang sederhana serta biaya
operasi yang relatif rendah.

Di India teknik membran osmosis balik telah digunakan untuk pengolahan
limbah radioaktif cair yang berasal dari unit daur ulang bahan bakar nuklir dan
cairan pendingin reaktor nuklir [2]. Dalam aplikasinya teknik membran osmosis
balik dapat digabungkan dengan teknik konvesional seperti pengendapan kimia,
penukar ion dan eveporasi. Adapun urutan prosesnya dapat sebelum atau sesudah
proses membran osmosis balik .

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari unjuk kerja membran osmisis
balik dengan modul tipe "spiral wound" untuk mengolah limbah cair simulasi
yang mengandung stronsium dan cesium.

TEORI
Osmosis adalah suatu peristiwa dimana jika larutan garam dan air

dipisahkan oleh membran semipermiabel, maka air akan menembus membran
bingga menaikkan tinggi permukaan larutan garam. Sedangkan osmisis balik
adalah bila larutan garam dan air yang dipisahkan oleh membran semipermiabel,
kemudian diberi tekanan maka air dalam larutan garam akan berpindah ke sisi air.
Ada beberapa model pemisahan dalam osmosis balik, diantaranya:

a. Model aliran dalam media berpori
Dalam model ini fluks air yang melalui membran dijelaskan dengan hukum

Poiseville

dimana JW = fluks air yang melalui membran; N = jumlah pori-pori; Ap = beda
tekanan; \x = viskositas umpan; 1 = panjang pori

b. Model difusi Iarutan.
Difusi dapat terjadi karena ada beda konsentrasi. selain air, garam-garam juga

terdifusi tetapi karena harga kelarutan air dalam membran lebih besar dibanding
garam, maka garam tidak dapat lolos melewati membran. Fluks air yang melalui
membran didefinisikan oleh Lansdale.

A v _DW.CW.VW.(Ap-Au) ( 2 )

R. 1.1

dimana JW = fluks air yang melalui membran; DW = koefisien difusi air dalam
membran; CW = konsentrasi garam dalam membran; VW = partial molar volum
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air; R = tetapan gas; T = suhu mutlak; t = tebal membran; Ap = beda tekanan; An
= tekanan osmosis. Pada pemisahan dengan membran terdapat fenomena yang
disebut "fouling membran", yaitu terjadinya polarisasi konsentrasi dimana
terakumulasinya partikel-partikel pada dinding membran dan menahan permeasi
dalam lapisan batas. Polarisasi ini akan menaikkan tekanan osmosis dan
menurunkan fluks pada tekanan hidrostatik tetap [4].

Pada membran osmosis balik "fouling membran" disebabkan oleh: adanya
partikel tersuspensi; bakteri; kerak membran dan pengendapan oksida logam.
Untuk mengurangi hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan:
• "Pretreatment" umpan yang meliputi proses pengendapan, penyaringan

dengan pasir dan penyerapan dengan karbon aktif.
• Kecepatan umpan yang tinggi (turbulen), sehingga pengaruh polarisasi

konsentrasi dapat ditekan seminimal mungkin.
• "Flushing" secara berkala, dimaksudkan untuk mengembalikan agar

produktivitas flluks 6. tetap terjaga. Flushing dilakukan tergantung pada
jenis "fouling membran " yang terbentuk. Untuk "irreversible fouling"
dilakukan pencucian dengan bahan kimia, sedangkan "reversible fouling"
dilakukan flushing dengan udara tekan dan air bebas mineral seperti pada
modul hollow fiber.

Jenis modul membran yang digunakan pada percobaan ini adalah jenis
"spiral wound" yang dibuat dari lembaran, modul digulung dalam bentuk roll
dengan lebar 40 - 60 inchi, 2 atau 3 gulungan ditempatkan pada sebuah bejana.
Karakteristik membran yang mampu menjelaskan fenomena ultrafiltrasi terhadap
suatu larutan adalah koefisien rejeksi, yang didefinisikan sebagai perbandingan
antara jumlah zat terlarut yang tertahan diatas permukaan membran dengan jumlah
zat terlarut mula-mula [4].

dimana R = koefisien rejeksi; Cp = konsentrasi permeat; Cb = konsentrasi larutan
umpan. Dalam teknik pengolahan limbah radioaktif cair, untuk menyatakan
kemampuan pengolahan digunakan satuan faktor dekontaminasi (FD), yaitu :

(4)

dimana A0 dan A masing-masing ialah aktivitas mula-mula dan aktivitas setelah
pengolahan. Dalam percobaan ini digunakan larutan simulasi yang mengandung
cesium dan stronsium tidak aktif, sehingga faktor dekontaminasinya menjadi:

(5)

dengan Cu dan Cp masing-masing ialah konsentrasi cesium/stronsium dalam
umpan dan dalam permeat

152



TATAKERJA
Bahan

Bahan yang digunakan adalah natrium hidroksida, cesium nitrat, stronsium
nitrat, asam nitrat, asam klorida dan air bebas mineral. Sedangkan limbah
radioaktif cair diperoleh dari tangki penampung yang berada di PTPLR.

Metoda
Limbah radioaktif cair dari tangki penampung disampling untuk dianalisis

aktivitas total, pH ekstrak kering, kation dan anion. Dibuat larutan simulasi yang
mengandung stronsium dan cesium yang masing-masing mengandung 100 ppm
dengan pH antara 5 sampai dengan 6. Peralatan membran osmosis balik dirangkai,
kemudian tekanan operasi diatur pada tekanan 100 psi. Permeat yang
dihasilkan ditampung dalam gelas kimia 500 ml. Berat permeat yang dihasilkan
ditimbang dengan neraca analitik, sedangkan waktu yang dibutuhkan diukur
dengan stop watch. Pengambilan permeat dilakukan dengan selang waktu 0, 1, 3,
6 dan 12 jam. Kemudian hasil permeat tersebut dianalisis kandungan cesium dan
stronsium dengan menggunakan instrumen spektroskopi serapan atom.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis fisika - kimia dari limbah radioaktif cair seperti terdapat

dalam Tabel 1. Dari hasil analisis limbah radioaktif cair terlihat bahwa derajat
keasaman limbah cair 7,79. Nilai tersebut lebih besar dari yang disyaratkan untuk
pengolahan dengan membran osmosis balik, sehingga pH perlu diatur antara 5
sampai dengan 6 dengan penambahan asam klorida encer. Pengaturan pH limbah
sebelum pengolahan perlu dilakukan karena kecenderungan terbentuknya suspensi
pada pH tinggi dan rusaknya modul membran pada pH rendah yang ada akhirnya
akan menyebabkan "fouling membran". Radionuklida yang terdapat dalam limbah
radioaktif cair yang perlu mendapat perhatian adalah Cs-137 dan Sr-90, karena
disamping waktu paruh yang cukup panjang juga aktivitas jenisnya yang besar,
sehingga pada percobaan simulasi pengolahan dengan membran osmosis balik
digunakan cesium dan stronsium sebagai unsur simulasinya.

Kandungan kation dan anion yang berpotensi membentuk suspensi seperti
fosfat, sulfat, kalsium, magnesium dan besi relatif kecil sehingga resiko terjadinya
"fouling membran" akibat suspensi dapat diminimalkan. Dalam percobaan ini
"fouling membran" dicegah dengan cara melewatkan limbah cair kedalam karbon
aktif dan "flushing "secara berkala.

Dalam tabel 2 terlihat kandungan cesium dalam permeat selalu lebih besar
dibanding stronsium untuk waktu operasi yang sama, hal ini disebabkan karena
perbedaan muatan ion tersebut dimana stronsium +2 dan cesium +1, sehingga
stronsium lebih banyak tertahan pada lapisan batas membran dibanding cesium .
Secara umum konsentrasi stronsium dan cesium dalam permeat mengalami
penurunan dengan bertambahnya waktu. Hal ini dikarenakan membran belum
"compatible " dan tekanan operasi belum stabil.

153



Tabel 1. Hasil Analisis limbah radioaktif cair

sifat fisika

sifatkimia
kation

union

radiokimia

pH
ekstrak kering
konduktivitas

magnesium
kalsium
besi
amonium

klorida
nitrat
sulfat
phosphat
nitrit

aktivitas total
radionuklida

7,79
0,11 g/1
96,8 nS/Cm

3,4mg,l

66,3 mg/1
60,6 mg/1
11,36 mg/1
2,0 mg/1

1,72. 10-5 Ci/m3

Hg-197m; Ru-103; Cs-137; Zn-95;
Sr-90

Tabel 2. Kandungan Cesium dan Stronsium dalam Permeat

waktu
(jam)
konsentrasi
Sr (ppm)
konsentrasi
Cs (ppm)

t = 0,25

10,76

14,14

t = l

7,00

13,50

t = 3

6,80

13,25

t = 6

6,60

13,13

t = 12

6,50

13,00

Tabel 3. Data Fator Dekontaminasi dan Koefisien Rejeksi untuk Stronsium

waktu
(jam)
faktor
dekontaminas
i
faktor rejeksi

t = 0,25

9,3

0,89

t = l

14,3

0,93

t = 3

14,7

0,93

t = 6

15,1

0,93

t= 12

15,4

0,93
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Tabel 4. Data Faktor Dekontaminasi dan Koefisien Rejeksi untuk Cesium

waktu
(jam)
faktor
dekontaminas
i
faktor
rejeksi

t = 0,25

7,3

0,86

t = l

7,6

0,87

t = 3

7,7

0,87

t = 6

7,8

0,87

t=12

7,9

0,87

Tabel 5. Data Hubungan Fluks Permeat terhadap Waktu

waktu
(jam)

fluks
permeat
(g/m3.det)

t = 0,25

7,209

t = l

7,109

t = 3

7,105

t = 6

7,100

t = 1 2

7,00

Faktor dekontaminasi dan faktor rejeksi mengalami kenaikan yang tajam
pada waktu operasi sampai 1 jam dan relatif stabil setelah operasi lebih dari 1 jam,
seperti terlihat dalam tabel 3 dan 4. Hal ini disebabkan pada awal operasi, unjuk
kerja membran belum optimal dan membran belum "compatible". Membran
memberi unjuk kerja yang baik setelah melewati 1 jam operasi.

Fluks permeat mengalami penurunan dengan bertambahnya jam operasi,
seperti terlihat pada tabel 5. Hal ini dikarenakan terjadinya polarisasi konsentrasi
dimana terakumulasinya partikel-partikel pada dinding membran dan menahan
permeasi dalam lapisan batas. Nilai faktor dekontaminasi menurut data hasil
percobaan berkisar 10, nilai tersebut sesuai untuk pengolahan dengan teknik
membran osmosis balik.

KESIMPULAN
Dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa

kesimpulan:
Faktor dekontaminasi yang diperoleh dari percobaan berkisar 10, sehingga

teknik ini cocok digunakan untuk limbah aktivitas rendah. Sedangkan untuk
meningkatkan faktor dekontaminasi dapat diperoleh dengan cara
"menserikan "beberapa unit membran osmisis balik. Fluks permeat adalah berat
permeat yang dihasilkan per M^ per detik. Dari percobaan fluks permeat
mengalami penurunan dengan bertambahnya waktu, tetapi sampai 12 jam operasi
penurunan yang terjadi relatif kecil (2,9 %), sehingga sampai 12 jam operasi
"flushing" belum perlu dilakukan. Faktor dekontaminasi unsur stronsium lebih
besar dibanding cesium, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan permeasi unsur
bergantung pada muatan ion dan diameter atom tersebut.
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ABSTRAK
KOMPARASI STABILITAS DAN AKURASI BEBERAPA METODE

NUMERIK UNTUK MODEL ANALISIS MIGRASI RADIONUKLIDA.
Stabilitas dan akurasi beberapa metode numerik untuk aplikasi dalam
pengembangan model analisis 1-D keselamatan disposal bahan bakar bekas dalam
media geologi telah dipelajari. Dalam makalah ini stabilitas dan akurasi metode
beda hingga Eksplisit Penuh, Implisit Penuh, Crank-Nicolson, dan Evans
dievaluasi dan diperbandingkan baik secara teoritis maupun numerik. Dari
penelitian ini diketahui bahwa metode Crank-Nicolson relatif lebih stabil dan
akurat dibandingkan dengan metode lain yang dibahas. Kestabilan perhitungan
diperoleh untuk seluruh harga At yang diuji. Metode Crank-Nicolson ini memiliki
akurasi yang baik, meski untuk harga At yang relatif agak tinggi.

ABSTRACT
THE COMPARATION OF STABILITY AND ACCURACY OF

SEVERAL NUMERICAL METHODS FOR DEVELOPMENT OF
RADIONUCLIDE MIGRATION ANALYSIS MODEL. Stability and accuracy of
several numerical methods were studied in order to develop a 1-D analysis model
for safety assessment of spent fuel disposal. In this paper stability and accuracy of
finite difference method such as, Full Explicit Method, Full Implicit Method,
Crank-Nicolson Method, and Evans Method were evaluated and compared
theoretically as well as numerically. From this study, it was understood that the
Crank-Nicolson method more stable and accurate relatively than the other
methods discussed. Computation stability was obtained for all value of At tested.
The Crank-Nicolson method had good accuracy even for relatively high value of
At.

PENDAHULUAN
BAT AN sampai hari ini masih menganut konsep daur bahan bakar nuklir

"dari tengah ke tepi", atau konsep daur terbuka (one through) [1]. Dengan
demikian, ujung akhir konsep daur bahan bakar nuklir ini adalah disposal bahan
bakar bekas dalam formasi geologi. Konsep disposal seperti ini sangat
mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pengembangan energi nuklir,
karenanya pengkajian keselamatan disposal bahan bakar bekas tersebut perlu
dilaksanakan dengan validitas dan akurasi tinggi, sehingga mampu meyakinkan
masyarakat akan keselamatan disposal tersebut.

Beberapa model analisis untuk pengkajian keselamatan disposal bahan bakar
bekas telah dikembangkan beberapa negara maju seperti; Vault Model, AREST,

Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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MARNIE dll dengan geometri berbentuk planar atau bola 1-D melalui
penyelesaianhumerik atau analitik [2-4]. Namun demikian, model-model ini
sangat bergantung pada tujuan pembuatan; kriteria kinerja kajian; kondisi fisika,
kimia, dan hidro-geologi calon tapak; skenario migrasi radionuklida, serta bentuk
paket limbah [2]. Modifikasi data dan skenario untuk kondisi domestik pada
prinsipnya bisa dilakukan, namun untuk keperluan penguasaan dan pengembangan
teknologi serta dalam rangka peningkatan kemampuan SDM peneliti, perlu bagi
Indonesia secara mandiri mengembangkan perangkat analisis tersebut.

Dalam penelitian ini akan dikembangkan model numerik 1-D untuk
mengevaluasi keselamatan disposal bahan bakar bekas untuk data dan skenario
yang sesuai dengan yang akan dikembangkan di Indonesia. Solusi numerik
dengan geometri planar dikembangkan untuk menyelesaikan persamaan
perpindahan massa dalam media geologi heterogen. Dalam makalah ini beberapa
metode numerik untuk penyelesaian persamaan migrasi radionuklida dievaluasi
dan diperbandingkan berdasarkan stabilitas dan akurasi keluarannya dalam rangka
memilih metode yang tepat untuk aplikasi dalam model yang dikembangkan.

METODE PENELITIAN
Dalam studi ini diasumsikan, bahwa bahan bakar bekas ditempatkan pada

formasi geologi dalam. Batuan dapat merupakan media porous dengan satu atau
banyak lapisan vertikal. Melalui mekanisme tertentu pada tempat penyimpanan
bahan bakar bekas diasumsikan terjadi kondisi dimana 'air tanah dalam' mengalir
secara horizontal melewati tempat penyimpanan bahan bakar bekas menuju
lingkungan yang dapat diakses manusia (melalui jalur kritik air tanah). Proses
migrasi radionuklida dari paket limbah dipengaruhi oleh mekanisme konveksi,
dispersi, retensi kimia dan peluruhan radioaktif sebagaimana diperlihatkan pada
persamaan (1).

perubahan
concentrasi
radionuklida convection

t t
- Rn £ Cn+ Rn" W " 1 (1)

dt dX2 dX

\
.. . decay chain

dispersion

dimana D: Koefisien dispersi hidro-dinamik (m2/y); R: Faktor retardasi (-);
V: Kecepatan air tanah interstisial (m/y); x: Koordinat ruang (m)
t: Waktu (y); X: Konstanta peluruhan (1/y); n: Indeks nuklida(-)
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Persamaan (1) diselesaikan secara numerik melalui pendekatan geometri planar
satu dimensi.

Dalam makalah ini stabilitas dan akurasi dari metode Eksplisit Penuh,
metode Implisit Penuh, metode Crank-Nicolson, dan metode Evans dievaluasi dan
diperbandingkan [5]. Untuk menyederhanakan perhitungan, persamaan migrasi
ditekankan pada mekanisme dispersi dan retensi kimia, sehingga persamaan (1)
disederhanakan menjadi:

dengan syarat batas:

N(x,0) = 0

N(0,t) = N0 (3)

dN(L,t)

dx
= 0

Dengan menggunakan metode beda hingga (central difference untuk parameter x
dan forward difference untuk parameter t) persamaan (2) secara umum dapat
dibentuk menjadi persamaan (4).

i ^rJ=-D^_ [p (Ni+;.2Ni+1+Nf1
1)+ (1-P)(N{+1-2NJ+N{.1)] (4)

AT (Ax)2

Bila, y = (D/k)At/(Ax)2maka,

dimana j : indeks waktu; i: indeks posisi

Metode Eksplisit Penuh
Untuk metode Eksplisit Penuh harga P = 0, sehingga persamaan (5) menjadi

) (6)

Persamaan (6) ini dapat diselesaikan secara iterasi. Untuk metode Eksplisit Penuh
stabilitas dan konvergensi dapat diperoleh bila [6]:

(l-2y)>0 1<V2 (6a)

Harga y ini menjadi kendala bagi metode Eksplisit Penuh yang akan membatasi
mesh waktu perhitungan, dimana:
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Y = (D/k)At/(Ax)2<!/2 At<.(Ax)2/2(D/k) (6b)

Sementara itu akurasi dari metode ini sangat bergantung pada pendekatan yang
telah dipakai dalam penyelesaian persamaan differential yang ada. Lokal eror
untuk metode ini dalam orde [6]:

(6c)

artinya eror akan semakin kecil kalau harga Ax dan At cukup kecil.

Metode Implisit Penuh
Untuk metode Implisit Penuh harga P = 1, sehingga persamaan (5) menjadi

MJ+1 . Nj = v (Nj+1 - 2

atau

Persamaan (7b) ini dapat diselesaikan dengan metode langsung menggunakan
algoritma matriks tridiagonal (TDMA). Untuk metode Imsplisit Penuh stabilitas
dan konvergensi dapat diperoleh bila [6]:

Y > 0 (7c)

artinya stabil tanpa batas kondisi. Dengan demikian maka mesh waktu dapat
diambil nilai yang lebih besar, artinya waktu komputasi akan semakin pendek.
Namun demikian, metode ini tetap dibatasi oleh akurasi, mengingat lokal eror
untuk metode ini dalam orde [6]:

(Ax2 + At) (7d)

artinya eror akan semakin kecil kalau harga Ax dan At cukup kecil.

Metode Crank-Nicolson
Untuk metode Crank-Nicolson harga p = 1/2, sehingga persamaan (5)

menjadi

i l-l — l+i i i-i (a)

Persamaan (8) ini dapat diselesaikan dengan metode langsung menggunakan
algoritma matriks tridiagonal (TDMA). Untuk metode Crank-Nicolson stabilitas
dan konvergensi dapat diperoleh bila [6]:

y > 0 (8a)
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artinya stabil tanpa batas kondisi. Dengan demikian seperti juga metode Implisit
Penuh, maka mesh waktu dapat diambil nilai yang lebih besar, artinya waktu
komputasi semakin pendek. Namun demikian, metode ini sedikit lebih baik
dibandingkan metode Implisit Penuh dimana lokal eror untuk metode ini dalam
orde [6]:

(Ax2 + At2) (8b)

Gambar 1. Diaeram alir iterasi eanda oada

Metode Evans
Untuk metode Evans persamaan (5) didekati secara iterasi,

Dimana,

(9)

(10

(11)

Persamaan (9) ini dapat diselesaikan secara iterasi ganda untuk notasi j dan k,
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.

dipenuhi saat terjadi konvergensi
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Gambar 2a. Pola migrasi radionuklida yang dihitung dengan
metode Eksplisit Penuh dengan y = 0.2

Dalam perhitungan dengan keempat metode numerik di atas, harga Ax
diambil tetap kemudian solusi persamaan migrasi ditentukan untuk beberapa harga
At. Radionuklida yang dibahas dalam perhitungan ini adalah isotop 1-129 dengan
nilai-nilai konstan sbb. [7,8]:

L = 1000 m
k =1.0 (-) untuk 1-129
D =1.0 xlO-2(m2/y)
T = 2.5 x 103 tahun
Ax= 5 m
At = 0.2T, 0.5T, T dan 2T atau y = 0.2,0.5,1, dan 2

Stabilitas dan akurasi hasil keluaran beberapa metode yang dibahas dievaluasi
untuk berbagai harga At di atas. Konsentrasi radionuklida diamati untuk jarak x =
50, 100, 200 dan 500 m dari repositbri dan waktu dari 0 - 2 5 ribu tahun setelah
penyimpanan.

Dalam penelitian ini dikembangkan program dalam bahasa FORTRAN 77,
dan dieksekusi dengan menggunakan komputer jenis PC serf IBM. Modifikasi
program untuk komputer VAX akan dilaksanakan untuk pengembangan lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi dan migrasi 1-129 dalam batuan geologi yang diperoleh dari
perhitungan numerik dengan menggunakan metode Eksplisit Penuh diperlihatkan
pada Gambar 2. Dalam Gambar 2 konsentrasi 1-129 diekspresikan dalam bentuk
fraksi konsentrasi terhadap konsentrasi awal (t = 0). Konsentrasi radionuklida
diamati untuk jarak x = 50, 100,200 dan 500 m dari repositori dan waktu dari 0 -
25 ribu tahun setelah penyimpanan.
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Waktu disposal (caiitm X JO3)

Gambar 2b. Pola migrasi radionuklida yang dihitung dengan
metode Eksplisit Penuh dengan y = 0.5

3
o

dispose! (tahun x

Gambar 2c. Pola migrasi radionuklida yang dihitung dengan
metode Eksplisit Penuh dengan y = 1

Dalam perhitungan ini harga Ax = 5 m konstan, sedang harga At masing-masing
0.5 x 103, 1.3 x 103, dan 2.5 x 103 tahun, atau harga y masing-masing 0.2, 0.5
dan 1.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa perhitungan dengan menggunakan metode
Eksplisit Penuh untuk harga y = 0.2 menampilkan stabilitas dan akurasi keluaran
yang baik. Perhitungan dengan menggunakan harga y = 0.5 masih menghasilkan
stabilitas keluaran yang baik, namun dengan akurasi yang kurang baik. Sementara
itu perhitungan dengan metode Eksplisit Penuh untuk harga y = 1 menghasilkan
keluaran yang tidak stabil. Dengan demikian, untuk menghasilkan keluaran yang
stabil dan dengan akurasi yang cukup baik, maka metode Eksplisit Penuh hanya
dapat diterapkan pada perhitungan dengan harga y atau At yang relatif cukup kecil.
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Gambar 3. Pola migrasi radionuklida yang dihitung dengan
metode Implisit Penuh dengan y - 1

Gambar 4. Pola migrasi radionuklida yang dihitung dengan
metode Crank-Nicolson dengan y = 1

Hasil perhitungan distribusi dan migrasi 1-129 dengan menggunakan metode
Implisit Penuh diperlihatkan pada Gambar 3. Parameter perhitungan pada Gambar
3 dipertahankan sama dengan Gambar 2. Gambar 3 memperlihatkan ahwa
perhitungan dengan menggunakan metode Implisit Penuh untuk harga y < 1
menampilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang baik. Sementara itu
perhitungan dengan metode Implisit Penuh untuk harga y = 2 tetap menghasilkan
keiuaran yang stabil, namun dengan akurasi yang kurang baik. Dari penelitian ini
diketahui, bahwa perhitungan dengan menggunakan metode Implisit Penuh
menghasilkan keluaran yang stabil untuk berbagai harga y yang dibahasserta

164



Waktu disposal (tafeun x

Gambar 5a. Pola migrasi radionuklida yang dihitung dengan
metode Evans dengan y = 0.5

0.5
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Waktu disposal (taftutt-x

Gambar 5b. Pola migrasi radionuklida yang dihitung dengan
metode Evans dengan y = 1

akurasi keluaran dapat diperoleh pada harga y yang relatif tinggi (y = 1). Dengan
demikian, perhitungan dengan metode Implisit Penuh tidak menghadapi masalah
stabilitas keluaran, bahkan metode ini dapat diaplikasikan pada perhitungan
dengan harga y yang relatif tinggi. Artinya, konsumsi waktu komputasi pada
aplikasi metode ini lebih sedikit dibandingkan dengan metode Eksplisit Penuh.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode Crank-Nicolson
diperlihatkan pada Gambar 4. Parameter perhitungan pada gambar-gambar ini
dibuat sama dengan Gambar 2. Dari hasil perhitungan ini diperlihatkan, bahwa
metode Crank-Nicolson menampilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang baik
untuk harga y < 1. Sementara itu perhitungan dengan harga y = 2 tetap
menghasilkan keluaran yang stabil, namun dengan akurasi yang
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Tabel 1 Harga y optimal untuk beberapa metode

Metode

Eksplisit Penuh

Implisit Penuh

Crank-Nicolson

Evans

Kriteria
teoritis

<l/2

>0

>0

-

stabilitas
kalkulasi

<l/2

>0

>0

<l/2

Kriteria akurasi
(kalkulasi)

<l/5

<1

<1

<l/2

a) y = (D/k)At/(Ax)2

b) makin besar harga y optimal berarti main kecil konsumsi waktu komputasi

kurang baik. Dari penelitian ini diketahui, bahwa metode Crank-Nicolson
menghasilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang relatif serupa dengan keluaran
hasil perhitungan dengan metode Implisit Penuh. Metode Crank-Nicolson
menghasilkan keluaran yang stabil untuk berbagai harga y yang dibahas serta
konsumsi waktu komputasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode
Eksplisit Penuh.

Grafik distribusi dan migrasi 1-129 dalam batuan geologi dalam yang
diperoleh dari perhitungan dengan rnenggunakan metode Evans diperlihatkan pada
Gambar 5. Parameter perhitungan pada gambar-gambar ini dibuat sama dengan
Gambar 2, dan diambil nilai P = 0.5. Gambar 5 memperlihatkan bahwa
perhitungan dengan menggunakan metode Evans untuk harga y < 0.5
menampilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang baik. Namun demikian,
perhitungan dengan metode ini untuk harga y = 1 menghasilkan keluaran yang
tidak stabil. Dengan demikian, untuk menghasilkan keluaran yang stabil dan
dengan akurasi yang cukup baik, maka metode Evans hanya dapat diterapkan pada
perhitungan dengan harga y atau At yang relatif cukup kecil. Metode Evans
menghasilkan stabilitas keluaran yang relatif serupa dengan metode Eksplisit
Penuh, namun dari segi akurasi keluaran metode ini tetap masih lebih lebih baik
daripada keluaran metode Eksplisit Penuh.

Ringkasan kinerja beberapa metode yang dibahas dalam penelitian ini
diperlihatkan pada Tabel 1. Dari tabel 1 diketahui, bahwa metode Implisit Penuh
dan Crank-Nicolson relatif lebih stabil dan akurat dibandingkan dengan metode
Evans dan Eksplisit Penuh. Kestabilan perhitungan diperoleh pada metode
Implisit Penuh dan Crank-Nicolson untuk seluruh harga At yang diuji. Metode
Implisit Penuh dan Crank-Nicolson ini relatif memiliki akurasi yang baik, meski
untuk harga At yang relatif agak tinggi dibandingkan dengan metode Evans dan
Eksplisit Penuh.
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KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa metode Crank-Nicolson
menghasilkan stabilitas dan akurasi keluaran yang lebih baik dibandingkan dengan
metode Evans dan Eksplisit Penuh. Kestabilan perhitungan diperoleh untuk
seluruh harga At yang dihitung dengan metode Crank-Nicolson. Dengan demikian
dari segi konsumsi waktu komputasi metode Crank-Nicolson ini lebih
menguntungkan. Untuk lebih menyempurnakan hasil perbandingan pendekatan
numerik ini, perhitungan yang didasarkan pada persamaan migrasi yang mencakup
mekanisme dispersi, konveksi, retensi kimia, dan peluruhan radioaktif dapat
dikembangkan. Pada penelitian lanjutan persamaan laju konsentrasi radionuklida
fungsi ruang dan waktu yang dipengaruhi mekanisme konveksi, dispersi, retensi
kimia dan peluruhan radioaktif akan diselesaikan dengan menerapkan metode
Crank-Nicolson.
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ANALISISINVENTORIRADIONUKLIDA DAN PEMBANGKITAN
PANAS DALAM DISPOSAL LIMBAH RADIOAKTIF

Suryanto

ABSTRAK
ANALISIS INVENTORI RADIONUKLIDA DAN PEMBANGKITAN

PANAS DALAM DISPOSAL LIMBAH RADIOAKTIF. Analisis inventori
radionuklida dan pembangkitan panas dalam bahan bakar bekas telah dilakukan
dalam rangka mempelajari radionuklida potensial yang memberikan dampak
radiologis kepada manusia akibat disposal. Penelitian dilakukan dengan
menyelesaikan persamaan Bateman, rantai peluruhan radionuklida, baik hasil
belah maupun aktinida secara numerik. Dari hasil perbitungan diketahui bahwa
Cs-137, Sr-90 dan Pu-239 mendominasi inventori dalam bahan bakar bekas
seiama disposal. Sedang Pu-238 dan Pu-240 mendominasi pembangkitan panas
selama disposal. Karenanya radionuklida tersebut perlu diperhatikan dalam
analisis keselamatan disposal bahan bakar bekas.

ABSTRACT
RADIONUCLIDE INVENTORY AND HEAT GENERATION

ANALYSIS IN DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE. Radionuclide
inventory and heat generation analysis on spent nuclear fuel were done in order to
study the potensial radionuclides contributing radiological impact to human being
caused by spent fuel disposal. The study was carried out using the Bateman
equation of radionuclide decay chains for fission products and actinides. The
results showed that Cs-137, Sr-90 and Pu-239 dominated inventory of spent fuel,
in which Pu-238 and Pu-240 dominated heat generation during disposal.
Accordingly, the above radionuclides could be considered as the refference
radionuclides for safety analysis of spent nuclear fuel disposal.

PENDAHULUAN
Pengelolaan limbah radioaktif, khususnya disposal bahan bakar bekas,

adalah "focal point" dalam pengembangan sistem energi nuklir di Indonesia.
Bahkan dalam UU No. 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran, ditegaskan
mengenai partisipasi masyarakat dalam penentuan tapak disposal bahan bakar
bekas tersebut [1]. Sejalan dengan itu, maka teknologi dan keselamatan disposal
bahan bakar bekas ini perlu dipersiapkan secara seksama dan meyakinkan.
Evaluasi keselamatan sendiri diterapkan baik pada tahap penentuan tapak maupun
desain tempat penyimpanan bahan bakar bekas dan dilakukan secara terpadu
mencakup analisis terhadap semua penghalang/jalur bagi kembalinya radionuklida
kepada manusia; yakni tempat penyimpanan {near field), media geologi (far field)
dan biosfer. Dalam evaluasi keselamatan disposal bahan bakar bekas, perlu
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dipelajari radionuklida potensial yang akan memberikan dampak radiologis
kepada manusia akibat disposal tersebut. Dan radionuklida tersebut perlu
diperhatikan dalam perancangan repositori, skenario disposal dan penghalang
rekayasa. Dalam penelitian ini akan dianalisis inventori radionuklida dan
pembangkitan panas dalam bahan bakar bekas selama disposal dalam batuan
geologi. Dari analisis ini diharapkan akan diketahui radionuklida yang berpotensi
memberikan dampak radiologis kepada manusia.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini disposal bahan bakar bekas diasumsikan dilakukan

setelah masa umur reaktor habis serta setelah pendinginan dan penyimpanan
sementara yakni 50 tahun setelah reaktor pertama beroperasi. Diasumsikan bahwa
PLTN di Indonesia akan beroperasi mulai tahun 2004, dengan type PWR, jumlah
reaktor 10 buah dengan kapasitas masing-masing 600 MWe. Dari operasi reaktor
yang pertama, reaktor sesudahnya beroperasi secara bertahap setiap 2 tahun,
sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1 [2,3]. Umur operasi reaktor diasumsikan
30 tahun. Data radionuklida yang terkandung dalam bahan bakar bekas diambil
dari perhitungan menggunakan program ORIGEN-2 [4]. Untuk hasil belah

Tabel 1. Jumlah bahan bakar bekas yang ditimbulkan dari operasi PLTN di
Indonesia [2].
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diambil radionuklida dengan waktu paruh lebih besar dari 25 tahun. Sedangkan
untuk aktinida diambil radionuklida dengan aktivitas tinggi. Komposisi
radionuklida hasil belah dan aktinida utama dalam bahan bakar bekas diberikan
pada Tabel 2. Rantai peluruhan aktinida selama disposal diperlihatkan pada
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Gambar 1. Inventori (konsentrasi) aktinida dihitung dengan memecahkan
persamaan diferensial dari rantai aktinida sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2,
melalui persamaan Bateman [3] yang diperlihatkan pada persamaaan (1). Inventori
radionuklida hasil belah dihitung dengan menggunakan persamaan peluruhan
sederhana atau persamaaan Bateman dengan i<3.

Tabel 2. Aktivitas dan energi partikel yang dipancarkan radionuklida dalam
bahan bakar bekas.

a). Data hasil belah

Nuklida

Se-79
Sr-90
Zr-93
Tc-99

Pd-107
Sn -126
Cs-135
Cs-137
Sm-151

WaktuParuh
(Tahun )

6.50E+4
2.77E+1
1.50E+6
2.12E+5
7.00E+6
1.00E+5
3.00E+6
3.00E+1
8.70E+1

Aktivitas /
Tahun

(Curie)
1.08E+1
2.09E+6
5.15E+1
3.90E+2
3.00E+0
1.49E+1
7.71E+0
2.44E+6
4.41E+6

Energi
(Mev)

0.064
0.221
0.040
0.114
0.014
0.182
0.082
0.276
0.030

b).Data Aktinida

Nuklida

U-234
U-235
U-236
U-238
Np - 237
Pu -238
Pu - 239
Pu - 240
Pu - 242
Am-241
Am-243
Cm - 242
Cm - 243
Cm - 244

WaktuParuh
(tahun)

2.45E+5
7.10E+8
2.39E+7
4.51E+9
2.14E+6
8.60E+1
2.44E+4
6.58E+3
3.76E+5
4.58E+2
7.95E+3
0.50E+0
3.20E+1
1.76E+1

Aktivitas /
tahun

(Curie)
1.94E+1
0.46E+0
7.22E+0
8.56E+0
1.44E+1
1.01E+5
8.82E+3
1.30E+4
3.76E+1
4.53E+3
4.77E+2
4.40E+5
9.03E+1
7.38E+4

Energi
(Mev)

4.856
4.681
4.573
4.268
4.956
5.592
5.243
5.255
4.980
5.640
5.434
6.217
6.150
5.902
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Gambar 1. Rantai peluruhan aktinida.

(1)
7t (Xj -

k = l

dimana N = jumlah radionuklida (atom); X = konstanta peluruhan radioaktif
(detik'5); Nj° = jumlah radionuklida (konsentrasi) pada t = 0; i j , k = nomor rantai
pelumhan.

Panas yang dibangkitkan oleh radionuklida dihitung dengan mwnggunakan
persamaan (2) dan (3) [4].

Pi(t) = 5.9xl0-3A i( t)Sy j .E j (2)
P(t)=2Pj(t) (3)
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dimana Pi = daya yang dibangkitkan oleh Nuklida i (watt); Aj = radioaktivitas
Nuklida i (Ci); Ej = energi untuk partikel j (Mev); yj = fraksi disintegrasi melalui
modej.

Persamaan (1), (2) dan (3) diselesaikan secara numerik. Program dibuat
dalam bahasa FORTRAN dan diekskusi dengan menggunakan komputer PC.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil perhitungan inventori untuk radionuklida hasil belah memperlihatkan

bahwa untuk waktu disposal di bawah disposal 500 tahun radionuklida yang
dominan adalah Cs-137 dan Sr-90 [6]. Sedangkan untuk waktu 500 tahun keatas,
radionuklida yang dominan dalam bahan bakar bekas adalah Tc-99. Hal ini
disebabkan karena radionuklida Cs-137 dan Sr-90 mempunyai aktivitas (yield)
yang besar ketika dilepas PLTN dan mempunyai waktu paro yang relatif pendek
dibandingkan radionuklida hasil belah lainnya. Sedang Tc-99 meskipun
mempunyai aktivitas yang relatif besar namun mempunyai waktu paro yang
panjang + 2.12 x 105 tahun, sehingga pada disposal 500 tahun keatas terlihat
masih belum terjadi pengurangan aktivitas yang berarti.

Untuk inventori aktinida diperlihatkan bahwa untuk disposal di bawah
100 tahun, radionuklida Pu-240 mendominasi inventori bahan bakar bekas [6].
Sedang untuk disposal lebih dari 100 tahun radionuklida Pu-239 dan Pu-238 yang
dominan. Hal ini karena walaupun Pu-240 mempunyai aktivitas awal cukup tinggi
dan juga dihasilkan dari peluruhan Cm-241, namun radionuklida ini mempunyai
waktu paro yang relatif pendek dibandingkan dengan radionuklida lain, sehingga
untuk disposal di atas 100 tahun Pu-240 tidak mendominasi. Sedangkan Pu-239,
walaupun mempunyai aktivitas awal yang lebih kecil tapi mempunyai waktu paro
yang cukup panjang dibandingkan dengan Pu-240, sehingga mampu mendominasi
inventori bahan bakar bekas untuk disposal 100 tahun ke atas.

Gambar 2 memperlihatkan inventori radionuklida hasil belah dan aktinida
dalam disposal bahan bakar bekas. Dari Gambar 2 terlihat bahwa untuk disposal di
bawah 500 tahun, aktivitas total dari bahan bakar bekas didominasi oleh
radionuklida hasil belah terutama Cs-137 dan Sr-90. Sedang untuk disposal di
atas 500 tahun, aktinida cenderung mendominasi ineventori bahan bakar bekas.
Hal ini disebabkan karena hasil belah umumnya mempunyai waktu paro yang
relatif pendek dibandingkan dengan aktinida. Selain itu rantai peluruhan hasil
belah umumnya relatif pendek. Sementara itu, aktinida selain mempunyai waktu
paro dan rantai yang panjang juga turunannya masih termasuk jenis aktinida,
sehingga untuk disposal > 500 tahun, aktinida mendominasi inventori bahan bakar
bekas.

Dari hasil perhitungan panas yang dibangkitkan oleh radionuklida dalam
bahan bakar bekas, radionuklida Cs-137 dan Sr-90 terlihat mendominasi
pembangkitan panas untuk radionuklida hasil belah pada disposal di bawah 500
tahun. Sedang untuk disposal 500 tahun ke atas panas yang dibangkitkan
didominasi oleh Tc-cc [6].

Sementara itu untuk kelompok aktinida, Pu-238 mendominasi
pembangkitan panas untuk waktu disposal dibawah 500 tahun. Sedangkan untuk
disposal di atas 500 tahun, Pu-240 mendominasi pembangkitan panas. Sesuai
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dengan persamaan (2), radionuklida yang mendominasi panas dalam disposal
bahan bakar bekas disebabkan selain karena memiliki inventori yang besar, juga
karena tingginya energi partikel yang dipancarkannya [6].

Gambar 3 memperlihatkan perbandingan antara panas yang dibangkitkan
oleh aktinida dan hasil belah dalam disposal bahan bakar bekas. Dari Gambar 3
terlihat bahwa dalam bahan bakar bekas, secara umum, panas dibangkitkan oleh
aktinida. Ini disebabkan terutama karena aktinida banyak memancarkan partikel-a
berenergi tinggi.

1000000

100000

<£ 10000

-Aktir>itfel
- " - T o t a l

100 1000
Wakiu(Tahun)

10000 100000

Gambar 2. Inventori radionuklida dalam disposal bahan bakar bekas.

Dari pembahasan inventori dan panas yang dibangkitkan oleh radionuklida
dalam disposal bahan bakar bekas, maka dapat dirumuskan hasil sebagai berikut:

1. Inventori bahan bakar bekas didominasi oleh:
a. Cs-137, Sr-90untuk t < 500tahun
b. Pu-239, Pu-240 untuk t > 500 tahun

2. Panas yang dibangkitkan bahan bakar bekas didominasi oleh :
a. Pu-238 untuk t < 500 tahun
b. Pu-240 untuk t > 500 tahun

Dengan demikian berdasarkan kriteria akti vitas (inventori) dan panas yang
dibangkitkan dalam disposal bahan bakar bekas, maka radionuklida Cs-137, Sr-90
dan Pu-238, Pu- 239, Pu-240 adalah radionulida acuan yang perlu mendapat
perhatian dalam analisis keselamatan disposal bahan bakar bekas sebagaimana
diperlihatkan pada Gambar 4. Karena radionuklida inilah yang diduga akan
memberi dampak radiologis bila bahan bakar bekas didisposal. Kemudian,
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radionuklida yang dominan dalam membangkitkan panas perlu diperhatikan dalam
perlindungan penghalang rekayasa.

100000'

-Fmion
-AWnkh

W«ktu {Tahun)

Gambar 3. Panas yang dibangkitkan oleh Radionuklida
dalam disposal bahan bakar bekas.

Anallsls Kesslamatan Disposal

Gambar 4. Radionuklida acuan dan kriteria yang diusulkan dalam analisis
keselamatan disposal bahan bakar bekas.
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KESIMPULAN
Dari pembahasan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa inventori

radionuklida dan panas yang dibangkitkan dalam bahan bakar bekas selama
disposal dapat digunakan sebagai kriteria dalam penentuan radionuklida acuan
dalam analisis keselamatan disposal bahan bakar bekas. Nuklida Pu-238, Pu-239,
Pu-240, Cs-137 dan Sr- 90 adalah radionuklida acuan yang perlu diperhatikan
dalam analisis keselamatan bahan bakar bekas, karena radionuklida-radionuklida
tersebut mendominasi inventori dan panas yang dibangkitkan. Untuk analisis lebih
lanjut perlu dirumuskan kriteria lain yang lebih lengkap seperti indeks bahaya,
baik didasarkan pada konsep MPC (Maximum Permisible Concentration) ataupun
berdasarkan konsep ALI (Annual Limit Intake), serta kelakuan radionuklida dalam
tempat penyimpanan menembus batuan geologi, sampai kepada manusia.
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MODEL MATEMATIKA UNTUK PENGKAJIAN KESELAMATAN
PENYIMPANAN LIMBAH RADIO AKTIF AKTIVITAS RENDAH

Dadang Suganda, Pratomo Budiman-Sastrowardoyo *

ABSTRAK
MODEL MATEMATIKA UNTUK PENGKAJIAN KESELAMATAN

PENYIMPANAN LIMBAH RADIOAKTIF AKTIVITAS RENDAH. Studi
matematika untuk pengembangan model matematika mengenai lepasan
radionuklida dari fasilitas penyimpanan limbah tanah dangkal (PLTD) telah
dilakukan. Studi ini untuk mempelajari persamaan-persamaan matematika,
tujuannya untuk mengevaluasi laju lepasan radionuklida yang dipengaruhi oleh
beberapa proses yaitu: aliran air yang kontak dengan kontainer limbah, degradasi
kontainer limbah, lepasan dari limbah olahan (wasteform), dan transport
radionuklida. Dengan metoda penelusuran literatur diperoleh persamaan-
persamaan matematika dan parameter-parameter yang dibutuhkan bagi program
komputer. Program komputer satu dimensi yang akan dikembangkan
memperhitungkan parameter-parameter yang mempengaruhi lepasan radionuklida.
Model ini mengasumsikan bahwa fasilitas PLTD berada di atas lapisan air tanah.
Metoda transport radionuklida yang digunakan adalah metode numerik, di mana
domain model PLTD dibagi menjadi daerah-daerah terbatas yang disebut volume
kontrol.

ABSTRACT
MATHEMATICAL MODEL FOR SAFETY ASSESSMENT OF

DISPOSAL OF LOW-LEVEL RADIOACTIVE WASTE. Mathematical study to
develop mathematical model of radionuclide release from waste in shallow land
disposal facility has been done. It was carried out the study mathematical
equations which will be applied for computer program. The computer program is
intended to evaluate the release of radionuclide, in which is influenced by fluid
flow, container degradation, wasteform leaching, and radionuclide transport. By
comparing to the literature, it was found mathematical equations and parameters
needed for computer program. One dimensional computer program which will be
developed considers parameters influence the release of radionuclide. It assumes
the disposal facility above groundwater table. The method of radionuclide
transport is numerical method, which the method divides the modeled domain into
finite regions called control volumes.

PENDAHULUAN
Lepasan radionuklida dari fasilitas PLTD ke biosfir merupakan resiko

potensial yang perlu dikaji untuk memenuhi kriteria keselamatan. Pengkajian
tersebut bermula dari estimasi lepasan radionuklida dari fasilitas PLTD menuju

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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lapisan air tanah. Untuk itu perlu dikembangkan suatu model komputer yang dapat
mengestimasi lepasan radionuklida dari fasilitas PLTD. Fasilitas PLTD
depengaruhi oleh inventori radionuklida , limbah olahan (wasteform), kontainer
limbah, dan proses-proses fisis yang menyebabkan lepasan tersebut [2].
Perhitungan-perhitungan matematika telah dipelajari, dengan melakukan beberapa
asumsi, untuk mengembangkan model komputer satu dimensi yang meliputi
empat proses utama mengenai: aliran air yang kontak dengan limbah, degradasi
kontainer, lepasan bentuk limbah (waste form), dan transport radionuklida.
Dengan metoda numerik untuk perhitungan transport radionuklida, domain model
fasilitas PLTD dibagi menjadi daerah-daerah terbatas yang disebut volume
kontrol. Volume kontrol diasumsikan mempunyai koefisien retardasi, sifat diffusi/
dispersi, kelembaban, dan sifat sumber yang berbeda.

MODEL DAN PERSAMAAN YANG DIGUNAKAN
1. Aliran Air.

Persamaan untuk menghitung infiltrasi air digunakan persamaan berikut:

Vd = F(t) (1)

di mana: Vd, dan F(t) adalah kecepatan alir volumetrik (kecetapan Darcy) dari air,
dan nilai yang didefinisikan pada tabel masukkan.

2. Degradasi Kontainer
Model kerusakan kontainer yang diajukan adalah kerusakan lokal.

Kerusakan lokal terjadi dengan asumsi radionuklida dilepaskan sebelum korosi
secara umum dicapai. Pada kerusakan lokal, luasan yang dapat ditembus dapat
diestimasi dengan persamaan berikut:

Ab=Np .A c .7r .(h2-T2) (2)

di mana: Np , Ac, T, dan h adalah bilangan kerusakan lokal persatuan luas dari
kontainer, luasan kontainer total (cm2), ketebalan metal (cm), dan kedalaman
penetrasi(cm) di mana,

h = k.tn (3)

dimana: t, k, dan n adalah waktu (tahun) dan konstanta-konstanta yang tergantung
pada baja karbon

3. Lepasan Limbah Olahan (wasteform)
Model limbah yang dipakai adalah limbah padat. Lepasan radionuklida

dari limbah padat dapat digambarkan sebagai proses yang dikontrol oleh difusi.
Model limbah olahan yang dipilih adalah dalam bentuk silinder (drum) atau segi
empat (kotak). Untuk kedua model ini diasumsikan bahwa pada sudut luar dari
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limbah olahan konsentrasi radionuklida nol. Kedua model menggunakan
persamaan difusi berikut:

ac
— = V.D.VC-A,C (4)

di mana: D, C dan ( adalah koefisien difusi efektif, konsentrasi dan konstanta
peluruhan radioaktif. Syarat awal mengasumsikan konsentrasi uniform (sama) di
seluruh matrik limbah:

c(x,y,z,o) = Co (5)

Syarat batas mengasumsikan konsentrasi simetri disekitar bidang tengah dari
limbah olahan limbah nol di sudut luar:

c(xb,y,z,t) = 0

c(x,yb,z,t) = 0 (6)

c(x,y,zb,t) = 0

di mana b menyatakan suatu batas. Solusi persamaan (4) adalah konsentrasi pada
suatu lokasi di dalam limbah olahan. Tetapi, kuantitas yang penting adalah laju
lepasan Q(t)

Q(t)=JdS.Js (7)

di mana : Q(t) dan Js adalah lepasan massa persatuan waktu, dan fluks massa pada
permukaan

J - = - D & ( )

di mana xs = suatu permukaan dari matrik limbah

3.1. Bentuk Silinder
Ekspresi laju lepasan massa dari suatu limbah olahan silinder dengan

tinggi 2L, dan jari-jari R adalah:

= Qr(t) + Qz(t) (9)

dimana:

Qr(t) = Qf ( M = ^-D.C0.V.e-*.Sp(t).Sq(t) (10)
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= |-D.C0.V.e-".Sc{t).Sd(t) (11)

dimana:

^ — (12)
m=l Pm

(13)
n=l

(15)
n=l

3.2. Bentuk Segi Empat (Kotak)
Bentuk kotak mempunyai dimensi 2a, 2b, dan 2c sepanjang arah x, y, dan

z. Konsentrasi radionuklida pada blok kotak adalah sebagai berikut:

c(x,y,z,t) = •^.Co.e-xt.Tx(a,t).Ty(a,t).Tz(a,t) (16)

di mana fungsi umum Tu(L,t) adalah:

Laju lepasan persatuan luas pada permukaan x=a dari matrik limbah adalah:

- D f- = f .C0.D.e-«.T,(b>t).Tz(c,t).[^.Sa(a,t)] (18)

Laju lepasan total, Q a , melewati permukaan x=a diperoleh dengan mengintegrasi
persamaan (18) pada luasan dari permukaan x=a adalah:

^ ^ p ( , ) p ( , ) d ( , ) (19)
7i a

dimana Sp(b,t), Sp(c,t) dan Sd(a,t) didefinisikan oleh persamaan (13) masing-
masing dengan L = b, L= c dan L = a.
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4. Transport Radionuklida
Untuk transport radionuklida digunakan persamaan transport adveksi-

dispersi sebagai berikut:

—(8.R.C) = — (e.D.—-1 - — (VD.c)-L8.R.C.+q (20)
OX OX\ OX.S OX

di mana R, 0, C, t, D, VD , X, dan q adalah koefisien retardasi, kandungan
kelembaban volumetrik, konsentrasi radionuklida (Curie/m3 ), waktu (tahun ),
koefisien difusi - dispersi (m2/tahun ), kecepatan Darcy (m/tahun ), konstanta
peluruhan dan lepasan radionuklida dari limbah olahan atau sumber eksternal
(Curie).

di manap dan K<j adalah kepadatan (kg.m"3) dan koefisien distribusi (m3.kg)

at.VD

(21)

(22)

di mana Deff dan at adalah koefisien difusi efektif (m2/tahun) dan dispersivitas
"tranverse" (m)

Prosedur beda berhingga berawal dari persamaan (20). Suku turunan orde
pertama terhadap waktu diestimasi menggunakan metoda "first order backward
difference", suku turunan orde kedua terhadap kedalaman (difusi - dispersi)
diestimasi menggunakan metoda "center difference", suku turunan orde pertama
terhadap ke dalaman diestimasi mengguna-kan metoda "upwind differencing"[3].
Sehingga persamaan (20) menjadi:

At At ~ n ^ > ^ n + 1 A X n . A X n > a

AX„.AXn, AX„_,.AX0, AX„_, """" ) (23)

.,.

n_

dimana: AXn>a = 1/2 (AXn - AXn.i), n menyatakan lokasi, dan i menyatakan level
waktu. Kecuali suku turunan pertama terhadap waktu, semua konsentrasi
dievaluasi pada level waktu baru , i+l. Prosedur beda berhingga jenis mi dikenal
sebagai solusi implisit. Persamaan (18) menjelaskan bahwa konsentrasi di dalam
volume kontrol n (gambar 1) adalah fungsi dari dua tetangga terdekatnya.
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PEMBAHASAN
1. Aliran Air:

Laju aliran air adalah laju hujan tahunan. Jika laju penguapan diketahui
secara akurat pada daerah yang lembab, untuk mendapatkan laju aliran air maka
laju hujan dikurangi dengan laju penguapan. Pada situasi yang sebenarnya,
infiltrasi air sangat rendah sampai terjadinya kerusakan yang berarti pada kubah
penutup fasilitas PLTD. Jika kerusakan kubah penutup dapat dihitung maka akan
membutuhkan model tambahan pada pembuatan program komputer. Pada saat ini
belum ada model yang diterima secara luas untuk kerusakan meterial penutup atau
penutup buatan contoh semen [1].

2. Degradasi kontainer:
Dengan terjadinya kerusakan lokal pada kontainer,maka air akan kontak

dengan limbah yang menyebabkan terjadi lepasan radioaktivitas sebelum korosi
secara umum tercapai. Dengan melihat persamaan (3), h = kt", harga k dan n telah
ditentukan oleh National Bureau of Standardsfl], data pada korosi di dalam tanah.
Nilai k antara 0.03-0.15 cm/thnn, dengan nilai rata-ratanya 0.074 cm/thn", di mana
n bernilai dari 0 - 0.92 dengan nilai rata-rata 0.39. Nilai k berhubungan dengan pH
tanah, dan nilai n berhubungan dengan derajat penggasan (aeration) tanah.

3. Lepasan Limbah Olahan:
Lepasan radionuklida dari limbah olahan dapat terjadi oleh beberapa

proses yaitu:
a. distribusi partisi permukaan,
b. difusi,
c. pelarutan (dissolution), dan
d. batas kelarutan (solubilty).

Dalam studi ini diasumsikan limbah olahan berbentuk padatan. Secara
konseptual lepasan limbah olahan padatan disebabkan oleh proses difusi. Lepasan
yang dikontrol oleh difusi berciri laju lepasannya relatif tinggi pada awal proses
dan secara kontinyu menurun terhadap waktu. Solusi untuk persamaan difusi
(pers. 4) digunakan metoda analitik mengasumsikan konsentrasi batas nol.
Lepasan bergantung pada bentuk limbah olahan, yaitu bentuk silinder (drum) dan
segi empat (kotak), Harga koefisien difusi dapat didukung oleh data, tetapi jika
data tidak ada maka dilakukan perkiraan konservatif untuk koefisien difusi sebesar
10"6 cm2/detik[l].

4. Transport Radionuklida:
Persamaan (20) adalah persamaan umum untuk transport radionuklida, jika

diasumsikan tidak ada pengaruh difusi (D = 0) maka transport radionuklida hanya
dipengaruhi oleh lepasan kearah vertikal (adveksi). Kondisi ini mempunyai
parameter koefisien retardasi, sifat difusi / dispersi, kelembaban dan sumber yang
sama di dalam fasilitas PLTD. Untuk memecahkan solusi dari persamaan transport
yang hanya dipengaruhi oleh faktor adveksi digunakan metoda analitik. Untuk
kondisi di mana parameter-parameter di atas berbeda maka pengaruh difusi sangat
kuat sehingga digunakan metoda beda berhingga. Metoda beda berhingga ini
membagi fasilitas PLTD menjadi daerah-daerah terbatas yang disebut volume
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kontrol [1]. Kelebihan solusi metoda analitik adalah lebih mudah dalam
perhitungan. Untuk daerah yang lebih luas dan nilai parameter-paramter yang
lebih bervariasi maka solusi metoda numerik lebih fleksibel daripada metoda
analitik.

KESIMPULAN
Dari hasil studi matematika yang telah dilakukan beberapa kesimpulan

dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Persamaan - persamaan yang telah dikumpulkan dapat digunakan untuk

pengembangan model komputer mengenai lepasan radionuklida dari fasilitas
PLTD.

2. Beberapa parameter masih belum diperoleh, sehingga masih diperlukan
adanya penelitian lanjutan untuk mendapatkan parameter-parameter tersebut.

3. Pada pengembangan model komputer yang akan dibuat digunakan metoda
beda berhingga untuk persamaan transport radionuklida karena fasilitas PLTD
diasumsikan mempunyai koefisien retardasi, sifat difusi/dispersi, kelembaban
dan sifat sumber yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA
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STUDIKOMPARATIF DAMPAK RADIOLOGIPEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA NUKLIR DAN BATU BARA:

FAKTOR DISPERSI (%/Q) DIATMOSFIR DAERAH SEMENANJUNG
MURIA, JEPARA
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ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF DAMPAK RADIOLOGI PEMBANGKIT

LISTRIK TENAGA NUKLIR DAN BATU BARA : FAKTOR DISPERSI (%/Q)
DI ATMOSFIR DAERAH SEMENANJUNG MURIA, JEPARA. Telah dilakukan
pengkajian faktor dispersi (%/Q) di afinosfir daerah Semenanjung Muria, Jepara
untuk perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk yang diterima dari
pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) maupun Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Besarnya harga (%/Q) dianalisis dengan
model matematis menggunakan persamaan difusi. Parameter yang dimasukan
dalam perhitungan diambil dari data meteorologi tapak Ujung Watu selama satu
tahun (Agustus 1994 - Juli 1995) yang diolah untuk mendapatkan data joint
frequency distribution yaitu besaran yang mewakili prosentase berapa kecepatan
angin dan kelas stabilitas udara pada 16 sektor arah angin dalam satu tahun. Hasil
perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa harga (%/Q) tertinggi berada pada
radius 300 - 700 m dari titik pembuangan yakni berkisar antara 4,750E-07 -
8,238E-07 detik/m3 untuk arah barat laut.

ABSTRACT
COMPARATIVE STUDY OF RADIOLOGICAL ASSESSMENT

IMPACT OF NUCLEAR POWER PLANT AND COAL-FIRED POWER
PLANT : THE ATMOSPHERIC DISPERSION FACTOR (%/Q) IN MURIA
PENNINSULA, JEPARA. The atmospheric dispersion factor (%/Q) in Muria
Penninsula, Jepara was carried out to calculate the exposure dose to public from
nuclear power plant and coal-fired plant. The dispersion factor (%/Q) value was
calculated with mathematical model and difusion equation. Parameters used as the
input data was taken from meteorological data of Ujung Watu site within one year
(August 1994 - July 1995) to obtain joint frequency distribution data which were
the percentage of wind speed and stability class for 16 sector within one year. The
results indicated that the highgest dispersion factor (%/Q) within 300 - 700 m
radius from point of release is 4.750E-07 - 8.238E-07 second/m3 for north west
direction.

PENDAHULUAN
Berdasarkan hasil studi tapak dan studi kelayakan (STSK) rencana

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia yang

Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif
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dimulai pada tahun 1991 - 1996 oleh perusahaan dalam bidang konsultan teknik
Newjec dari Jepang, telah didapat tiga calon tapak yaitu Ujung Watu, Ujung
Grenggengan dan Ujung Lemahabang di Semenanjung Muria, Jepara [6]. Sejalan
dengan rencana pembangunan PLTN tersebut telah dibangun pula Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di daerah Tanjung Jati yang terletak di
kawasan Semenanjung Muria. Jarak antara Tanjung Jati dengan calon lokasi
pembangunan PLTN adalah ± 10 km sehingga harus diantisipasi dampak
radiologis yang berasal dari kedua jenis pembangkit tersebut (Gambar 1).

Ujung Lemahabang

Tanjung Jati
BANGSR1 l J - ^ -xKEUNG

" ̂ SEBACOH

JAVA SEA

SEMARANG
•Vs. SCALE:

0 10km 20km 30km
) '" I • • • I - 1 I

Gambar 1. Peta lokasi calon pembangunan PLTN dan PLTU di Semenanjung
Muria, Jepara [6].

Dalam pengoperasian suatu PLTN maupun PLTU batubara pelepasan
limbah gas/partikulat melalui cerobong akan menambah tingkat keradioaktifan
lingkungan di sekitar tapak (site). Sumber limbah gas/partikulat pada
pengoperasian PLTN sebagian besar adalah gas-gas mulia yang terbentuk dari
proses aktivasi sedangkan pada pengoperasian PLTU batubara sumber limbah
berasal dari hasil pembakaran batubara yang berupa fly ash yang mengandung
unsur radioaktif alam. Limbah radioaktif bentuk gas/partikulat yang terdapat
dalam udara melalui sistem ventilasi dilewatkan ke sistem pembersih/penyaring
udara sebelum dilepaskan melalui cerobong yang selanjutnya akan terlepas ke
atmosfir sehingga dibawa dan disebarkan oleh angin. Selama perjalanannya akan
mengalami proses deposisi yang akhirnya melalui berbagai perantara akan sampai
ke manusia sehingga akan meningkatkan penerimaan dosis.

Kondisi meteorologi lokal di calon lokasi pembangunan PLTN akan
berperan besar dalam penyebaran zat radioaktif yang terlepas ke atmosfir dan
secara tidak langsung akan menentukan jumlah zat radioaktif atau dosis yang akan
diterima oleh penduduk. Karakteristik atmosfir yang besar pengaruhnya dalam
penyebaran limbah gas/partikulat adalah kecepatan angin, arah angin, variasi
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tekanan, densitas, temperatur, turbulensi dan stabilitas atmosfir. Penyebaran
limbah gas/partikulat di atmosfir mengalami proses dispersi yang bergerak searah
dengan arah angin. Untuk menghitung konsentrasi pada suatu titik dibawah angin
(down wind) diasumsikan bahwa limbah gas/partikulat mempunyai distribusi
normal pada bidang tegak lurus arah angin [3].

Dalam kajian ini akan dilakukan perhitungan faktor dispersi di udara (%/Q)
daerah Semenanjung Muria sebagai dasar perhitungan prakiraan penerimaan dosis
oleh penduduk di sekitar tapak. Mengingat keterbatasan data meteorologi yang
tersedia maka diasumsikan data meteorologi untuk Tanjung jati serupa dengan
daerah Ujung Watu, Semenanjung Muria. Perhitungan dilakukan dengan
menggunakan paket program GENII dengan menggunakan data meteorologi
setempat. Faktor dispersi (%/Q) di udara yang diperoleh akan digunakan untuk
perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk akibat pengoperasian
PLTN maupun PLTB batubara.

METODOLOGI
Perhitungan faktor dispersi (x/Q) di atmosfir menggunakan model

persamaan distribusi Gauss untuk 16 sektor arah angin dan radius hingga 100 km
dari titik pelepasan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan paket program
GENE - The Hanford Environmental Radiation Dosimetry Software System yang
dibuat oleh The U.S. Department of Energy, Nortwest Laboratory [4]. Data
masukan adalah data meteorologi daerah Semenanjung Muria yang diperoleh
laporan NewJec tahun 1995 yang berupa data arah angin untuk ketinggian 40 m,
suhu udara yang terdiri dari dua level ketinggian yaitu 10 m dan 100 m serta
kecepatan angin pada ketinggian 40 m [5].

Model Dispersi Atmosfir
Pembuangan limbah gas/partikulat secara kontinyu ke atmosfir akan

terbawa oleh angin dan terdispersi sebagai beluk. Perpindahan dan percampuran di
atmosfir ditentukan oleh keadaan atmosfir sepanjang arah difusi.

Parameter-parameter atmosfir yang penting adalah kecepatan angin, arah
angin dan gradien temperatur vertikal yang menentukan arah pindah, pengenceran
dan pencampuran turbulensi.

Model dispersi Gauss (Gambar 2) dipilih untuk mempelajari proses
dispersi beluk di atmosfir. Model ini banyak digunakan sebagai metode
perhitungan konsentrasi beluk dengan sumber tunggal kontinyu. ini sangat
sederhana karena hanya memberikan pengukuran parameter meteorologi di suatu
titik dan parameter-parameter distribusinya dapat ditentukan secara empiris dari
sifat beluk [3].

Formula dispersi
Untuk menghitung faktor dispersi (%/Q) pada pelepasan jangka panjang (tahunan)
digunakan persamaan [2]:
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N M

n 2TIX f~l CJ, : k=l U;
•(1)

dimana N = jumlah sektor arah angin; PPjk = frekuensi sektor arah angin p,
kategori difusi j dan kelas kecepatan angin k\ K = jumlah kelas kecepatan angin;
M = jumlah kategori difusi; x = jarak searah angin (m); Q = laju pelepasan
(Bq.detik'1); u = kecepatan angin rata-rata pada tinggi pelepasan efekif (m.detik'1);
ay, az = parameter difusi (m) sebagai fungsi jarak x dan stabilitas atmosfir dan h
= tinggi pelepasan efektif (m)

N.

H

Gamfoar 2. Gambar beluk dari cerobong dengan model distribusi Gauss

Untuk menghitung tinggi pelepasan efektif digunakan persamaan [2]:

h = H + Ah •(2)

dimana H adalah tinggi cerobong dan Ah adalah naik mula limbah. Untuk
menghitung naik mula limbah digunakan persamaan [2]

A h = 3 fr~ D
u

.(3)
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dimana W = kecepatan pelepasan (m/detik); D
u = kecepatan angin (m/detik).

= diameter cerobong (m) dan

Parameter dispersi
Parameter dispersi terdiri dari parameter dispersi lateral (ay) dan

parameter dispersi vertikal (crz). Parameter cy dan az bertambah besar apabila
jarak dari titik pelepasan bertambah. Berdasarkan kelas stabilitas atmosfir dari
Pasquill dan Gifford harga parameter <jy dan <rz ditunjukkan pada Gambar 3 dan
Gambar4[l].

Stabilitas atmosfir
Untuk menentukan stabilitas atmosfir perlu diketahui faktor-faktor yang

mempengaruhinya antara lain ; profil temperatur, liputan awan, radiasi matahari
dan kecepatan angin. Laju turun temperatur yang didefinisikan sebagai -(AT/Az)
dapat digunakan sebagai dasar penentuan stabilitas atmosfir di dua titik dengan
perbedaan ketinggian. Hubungan antara kelas stabilitas atmosfir dengan laju turun
temperatur ditunjukkan dalam Tabel 1 [ 1 ]. :

10*-

10»-=

10*—

10*
[ I I I I

10°
I I I I I I t

10 102

x, Jarak dari sumber (km)

Gambar 3. Koefisien dispersi horizontal sebagai fungsi dari jarak dari
sumber [1]
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Gambar 4. Koefisien dispersi vertikal sebagai fungsi dari jarak dari sumber
[1]

Tabel 1. Hubungan antara kelas stabilitas atmosfir dengan laju turun
temperatur

Kelas Stabilitas Atmosfir

A (sangat labil)

B (labil)

C (agak labil)

D (netral)

E (cukup stabil)

F (stabil)

Laju turun temperatur (AT/Az), ° C

-1,9 <

-1,7 <

-1,5 <

-0,5 <

(AT/Az)

(AT/Az)

(AT/Az)

(AT/Az)

(AT/Az)

(AT/Az)

< -1,9

< -1,7

< -1,5

< -0,5

< 1,5

> 1,5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data diolah untuk disesuaikan dengan format sebagai input data pada
program GENII yang berupa pengelompokkan kecepatan angin, stabilitas atmosfir
yang penentuannya berdasarkan perbedaan temperatur (AT) terhadap perbedaan
ketinggian (Az), rata-rata kecepatan angin untuk tiap sektor serta tinggi cerobong
(stack) yang dalam perhitungan ini diambil ketinggian 100 m.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa faktor dispersi di atmosfir
untuk daerah Semenajung Muria dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.
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Sesuai dengan distribusi arah angin, arah yang dominan adalah arah barat laut.
Dengan demikian maka harga (%/Q) pada sektor ini relatif lebih besar
dibandingkan sektor lainnya. Harga (x/Q) tertinggi diperoleh pada radius 300 -
700 m dari titik pelepasan yaitu sebesar 4,750E-07 - 8,238E-07 detik/m3.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan faktor dispersi (x/Q) di atmosfir untuk

daerah Semenajung Muria diperoleh hasil bahwa nilai (x/Q) tertinggi diperoleh
pada sektor barat laut pada radius 300 - 700 m dari titik pelepasan yaitu sebesar
4,750E-07 - 8,238E-07 detik/m3. Faktor dispersi (x/Q) di atmosfir ini akan
digunakan untuk perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk akibat
pengoperasian PLTN dan PLTU batubara.
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IMOBILISASI ABU HASIL INSENERASI DENGAN CAMPURAN SEMEN
DAN BENTONIT

Gangsar Santoso *

ABSTRAK
IMOBILISASI ABU HASIL INSENERASI DENGAN CAMPURAN

SEMEN DAN BENTONIT. Pada imobilisasi abu limbah radioaktif dapat
digunakan berbagai campuran semen dan beberapa bahan aditif lainnya. Dalam
penelitian ini digunakan bahan aditif bentonit sebagai pengikat unsur radioaktif.
Hasil menunjukkan bahwa untuk komposisi 3 - 16 % bentonit diperoleh kuat tekan
0,68 - 1,83 kN cm"2, serta berat jenis 1,57 - 1,69 g cm"3. Sementara itu adanya
bentonit dalam matriks imobilisasi menurunkan Iaju pelindihan.

ABSTRACT
IMMOBILIZATION OF ASH INSINERATION PRODUCTS WITH

CEMENT AND BENTONITE MIXTURE. In immobilization of ash of radioactive
waste, the cement mixture could be used with some other aditif. In this work
bentonite was used as aditif to sorb the radioacive elements. The results showed
that for 3 - 16 % of bentonite composition give compressive strenght of 0.68 -
1.83 kN cm"2, and density of 1,57 - 1,69 g cm"3. Increasing of bentonite in the
immobilization matrix decreased the leaching rate.
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KARAKTERISASIHASIL PEMADATAN ABU FILTRASIBAGHOUSE
FILTER OPERASI UNIT EVSENERASI

Sutoto *

ABSTRAK
KARAKTERISASI HASIL PEMADATAN ABU FILTRASI OPERASI

UNIT INSENERASI. Upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan bahan
baghouse filter unit insenerator, maka permukaan filter dilapisi dengan serbuk
CaCC>3 (calsium carbonat) . Limbah sekunder yang merupakan abu terbang {fly
ash) akan bersama-sama tinggal dengan serbuk CaCO3 dibagian sistem filter.
Pengolahan limbah sekunder yang (iitimbulkan dilakukan dengan sementasi di
dalam drum penampung. Tujuan penelitian ini adalah menentukan proporsional
bahan sementasi dengan cara mengamati karakteritik fisis hasil nya seperti
pengujian kekuat tekan dan densitas. Hasil yang diperoleh adalah formulasi
optimum bahan sementasi untuk limibah CaCO3, , yaitu perbandingan CaCC>3 :
Semen : Air adalah 3 : 1 0 : 7

ABSTRACT
THE CHARACTERIZATION OF ASH SOLIDIFIED OF BAGHOUSE

FILTERS FROM THE INCINERATION PROCCES. To make increasing of the
quality and to maintenence of the incinerator media baghouse filters, the surface of
the filter materials will be coated by CaCO3 powder. The secondary waste as fly
ash will be scrubbed together with CaCO3 in the filter media. The treatment of
secondary waste generated were cemented in the drum container. The objective of
this research is to formulated the cementation materials with observation of the
physical characteristics, such as compressive strengh and density of producted. The
investigation on the result showed that the ratio of CaCO3: Cement : Water was 3
: 10 : 7.
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PENGARUH pH LIMBAH RADIOAKTEF CAER PADA PENYERAPAN
Sr-90 DENGAN ADSORBEN MnO2.SiO2

Subiarto, Thamzil Las *

ABSTRAK
PENGARUH pH LIMBAH RADIOAKTIF CAIR PADA PENYERAPAN

Sr-90 DENGAN ADSORBEN MnO2.SiO2. Telah dilakukan penelitian tentang
penyerapan Sr-90 dengan adsorben MnO2.SiO2 pada harga pH yang bervariasi.
Adsorben MnO2.SiO2 dibuat dengan menambahkan sodium silikat (Na2Si03)
kedalam larutan KMnO4 1 M , lalu ditambahkan pula H2O2 . Endapan yang
terbentuk, yaitu MnO2.SiO2 dikeringkan dalam oven selama 12 jam. Larutan
limbah mengandung Sr-90 pada berbagai pH diolah dengan menggunakan adsorben
MnO2.SiO2 tersebut. Analisis Sr-90 dilakukan dengan menggunakan LSA ( Liquid
Scintillation Analyzer ). Penyerapan terbaik pada pH 5 dan 9 dengan Kd (dan %
penyerapan) masing-masing 2186,9 (98,9 %) dan 1571,7 (98,4 %).

ABSTRACT
THE INFLUENCE OF LIQUID RADWASTE pH ON SORPTION OF

Sr-90 BY MnO2.SiO2 ADSORBENT. Research about sorption of Sr-90 by
MnO2.SiO2 at various pH have been done. The MnO2.SiO2 exchanger can be easily
made by adding of sodium silicate to potassium permanganate solution, followed
by MnO2 precipitation by Hydrogen peroxide and black strong solids were
obtained after a drying period at 110° C overnight. Waste solution that contains Sr-
90 at various pH was adsorbed by adsorbent MnO2 SiO2. The product was
analyzed by LSA (Liquid Scintillation Analyzer) and the best result is obtained at
pH 5 and 9 with distribution coefficient, Kd, (or percent removal) 2186.9 (98.9 %)
and 1571.7 (98.4 %) respectively.
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SERAPAN FLUOR, AMONIUM DAN URANIUM PADA ALUMINO-
SILDCO-FOSFAT

Aan HBM, Thamzil Las, Subiarto, Hanafi Kamarz *

ABSTRAK
SERAPAN FLUOR, AMONIUM DAN URANIUM PADA ALUMINO-

SILDCO-FOSFAT. Penelitian serapan fluor, amonium dan uranium pada senyawa
alumino-siliko-fosfat, ASP, telah dilakukan. Zeolit asal Tasikmalaya digunakan
untuk dimodifikasi menjadi ASP pada perbandingan berat zeolit :amonium-
dihidrogen-fosfat (ADHP) 1:1, 1:5 dan 5:1. Percobaan serapan dilakukan secara
catu pada konsentrasi ion F", N H / dan UO2

2+ 0,01, 0,04, 0,08, 0,20 dan 0,40 N,
serta dengan menggunakan kolom pada konsentrasi 100 dan 500 ppm. Hasil
memperlihatkan bahwa serapan ion-ion F , N H / dan UO22+ pada ASP secara catu
pada rentang konsentrasi tersebut di atas masing-masing berkisar antara 1,67-4,81,
1,16-3,94 dan 1,34-3,21 eq/kg. Dari percobaan kolom diperlihatkan bahwa pada
konsentrasi 100 ppm, untuk 50 % breakthrough (BT) serapan ion UO2

2+ pada ASP
ialah 267,8-289,3 bed volume (BV) atau 1150-1350 ml larutan. Pada konsentrasi
500 ppm, serapan pada ASP ialah 284,4-309,5 BV atau 900-1300 ml larutan F",
257,3-278,3 BV atau 850-1150 ml larutan NH/, dan 267,8-289,3 BV atau 1150-
1350 ml larutan UO22+. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk
pengolahan limbah fabrikasi elemen bakar nuklir yang mengandung ion-ion fluor,
amonium dan uranil.

ABSTRAK
THE SORPTION OF FLUOR, AMMONIUM AND URANIUM ON

ALUMINO-SILICO-PHOSPHATE. The study on sorption of fluor, ammonium
and uranium on alumino-silico-phosphate, ASP, has been conducted. Zeolit from
Tasikmalaya was used to be modified to ASP at weight ratio of zeolit.ammonium-
dihidrogen-phosphate (ADHP) of 1:1, 1:5 dan 5:1. Bath experiments were
performed for F", N H / dan UO2

2+ ions concentrations of 0,01, 0,04, 0,08, 0,20 and
0,40 N, as well as using column at 100 dan 500 ppm. The results on bath
experiment showed that the F", N H / dan UO22+ ions sorbed on ASP were varied
1,67-4,81, 1,16-3,94 and 1,34-3,21 eq/kg respectively. From column experiments,
in concentration ion of UO2

2+ 100 ppm, for 50 % breakthrugh (BT), the sorption
of UO2

2+ on ASP was 267,8-289,3 bed volume (BV) or 1150-1350 ml of solution.
For the concentration of 500 ppm, the sorption on ASP was 284,4-309,5 BV or
900-1300 ml of F solution; 257,3-278,3 BV or 850-1150 ml N H / solution, and
267,8-289,3 BV or 1150-1350 ml UO2

2+ solution. The results of this work is
expected to be apllied for waste management of nuclear fuel element fabrication
containing fluor, amonium and uranil ions.
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SERAPAN CESIUM -137 DAN COBALT-60 PADA SEDIMEN LAUT
JAWA DAERAH TANJUNG BURUNG

Sudiyati, Sutoto, Untara *

ABSTRAK
SERAPAN CESIUM-137 DAN COBALT-60 PADA SEDIMEN LAUT

JAWA DAERAH TANJUNG BURUNG. Telah dilakukan karakterisasi serapan
radionuklida cesium dan cobalt pada sedimen laut daerah Tanjung Burung.
Percobaan dilakukan dengan variasi waktu perendaman, perbandingan berat air -
sedimen pada pH 5,6. Pengukuran besarnya penyerapan dengan melakukan analisis
terhadap aktivitas radionuklida sisa penyerapan dalam larutan media dengan
menggunakan spektrometer Gamma. Hasil yang didapatkan adalah nilai faktor
serapan cesium lebih besar daripada nilai faktor serapan cobalt, yaitu 17,69 untuk
Cs-137 dan 9,26 untuk Co-60.

ABSTRACT
THE SORPTION OF THE CESIUM-137 AND COBALT-60

RADIONUCLIDES ON SEDIMENTS OF JAVA SEA ARROUND TANJUNG
BURUNG AREA. The sorption characterized of the cesium-137 and cobalt-60
radionuclide in Java Sea sediment arround Tanjung Burung area were done. The
experimented were done with various immersing time treatment and weight ratio of
water-sediment at the solutions pH 6.5. The sorption capacity was calculated from
the activity of excess radionuclide in solution media measured using Gamma
Spectrometer. The result showed that the sorption capacity factor of cesium was
higher than cobalt, and the cesium sorpsion capacity is 17.69 and for the cobalt is
9.26.
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MODEL PENGKAJIAN KESELAMATAN UNTUK PENYIMPANAN
LIMBAH PERMANEN CALON LOKASIPLTN UJUNGWATU

Syahrir *

ABSTRAK
MODEL PENGKAJIAN KESELAMATAN UNTUK PENYIMPANAN

LIMBAH PERMANEN CALON LOKASI PLTN UJUNGWATU. Pengkajian
keselamatan fasilitas disposal limbah aktivitas rendah dan sedang dimulai dengan
prakiraan laju pelepasan radionuklida keluar fasilitas yang disebut source term.
Umumnya source term dipengaruhi oleh inventori radionuklida, formasi limbah dan
jenis wadah yang digunakan, serta proses fisis yang mengantar pelepasan dari
fasilitas (aliran fluida, degradasi kontener, pelindihan paket limbah, dan transport
radionuklida). Banyak proses fisis ini dipengaruhi oleh rancangan fasilitas disposal
(contoh infiltrasi air). Kerumitan masalah dan ketiadaan data yang memadai
menghambat pengembangan dalam merepresentasikan secara menyeluruh
mekanisme pelepasan radionuklida dari suatu fasilitas disposal. Pada umumnya,
berdasarkan pengetahuan sistem disposal sejumlah asumsi digunakan untuk
menyederhanakan masalah ini. Hal dimaksud telah dilakukan dan hasil modelnya
telah dihimpun dalam computer code DUST (Disposal Unit Source Term), makalah
ini menyajikan model yang digunakan untuk menghitung lepasan dari fasilitas
disposal beserta contoh penggunaannya untuk limbah PLTN yang relevan untuk
kondisi Indonesia. Hasil analisis sensitivitas parameter menunjukkan bahwa
radionuklida dengan koefisien difusi efektif yang lebih besar pada limbah dan
selubung serta waktu paruh radionuklida yang lebih panjang berpotensi
memberikan dosis maksimal yang lebih tinggi. Radionuklida kritis dengan waktu
paruh panjang dan koefisien distribusi rendah meliputi 14C, 129I dan 99Tc. Puncak
laju pelepasan keseluruhan terbesar terjadi pada tahun ke 700 setelah penutupan
fasilitas. Ada dua puncak yang lebih kecil pada 100 tahun untuk 3H dan l29I serta
105 tahun untuk 239Pu dan 241Am.

Assessment Safety Model for Permanent Waste Disposal of Nominate Nuclear
Power Plant, Ujung Watu
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PERILAKU PERUBAHAN DAYA DUKUNG TANAH AKIBAT
PERUBAHAN BEBAN STATIS

Ari Pudyo R *

ABSTRAK
PERILAKU PERUBAHAN DAYA DUKUNG TANAH AKIBAT

PERUBAHAN BEBAN STATIS. Tegangan-tegangan yang diderita oleh tanah
akibat berat tanah di atasanya atau oleh beban-beban struktural seperti bangunan
fondasi, jembatan sistem penyimpanan limbah radioaktif dan lainnya, dapat
menyebabkan perkuatan tanah atau keruntuhan, tergantung pada cara aplikasi
beban itu dan distribusi dari tegangan-tegangan. Tegangan-tegangan ini dapat
berubah terhadap waktu dan tempat, serta sangat dipengaruhi oleh perubahan
kadar air dan riwayat tegangan. Jika tanah berada dalam air, tanah akan
dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas sebagai akibat tekanan air hidrostatis. Berat
tanah yang terendam ini, yang disebut sebagai berat tanah efektif, merupakan
tegangan yang mempengaruhi kuat geser dan perubahan volume atau penurunan
tanah. Dengan metode distribusi tegangan efektif yang diterapkan di sekitar lahan
calon lokasi penyimpanan limbah radioaktif di semenanjung muria, diperoleh
gambaran daerah potensial dengan tegangan efektif di atas 20 t.m"2. Dengan
metode yang sama dapat diestimasi kedalaman maksimum penggalian tanah yang
diperbolehkan.

ABSTRACT
BEHAVIOR OF THE CHANGING OF SOIL SUPPORTS EFFECTED

BY STATIC LOADING. Soil Stresses borne soil effected by layer of soil or
structrural loading such as building foundation, brigde, radioactive waste
management system act, could affect to their soil strenth or collapse, depending on
the time and location. Besides it would be influenced by the changing of water
contained and stresses hystory. When the soil is under the water, it would be
inflenced hydrostatic effect. The soil loading singked under water is considered as
trength. With effective stresses distribution method implemented in the candidate
location radioactive waste management in Muria Peninsula, the approximate result
of potential area would be 20 t.m'2. By similar method the estimation of possible
maximum soil excavation could be acquired.
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PENGARUH RAPAT ARUS DAN KONSENTRASI ELEKTROLIT PADA
DEKONTAMINASI SECARA ELEKTROKIMIA

Bayu Ainal Prayitno, Sugeng Purnomo, Imam Sasmito, Sugeng Kywa, Sugianto *

ABSTRAK
PENGARUH RAPAT ARUS DAN KONSENTRASI ELEKTROLIT

PADA DEKONTAMINASI SECAR ELEKTROKIMIA. Dekontaminasi secara
elektrokimia untuk mempelajari pengaruh rapat arus dan konsentrasi elektrolit
telah dilakukan. Baja tahan karat 304 digunakan sebagai bahan uji, sedang asam
fosfat dan natrium sulfat sebagai elektrolit pada konsentrasi bervariasi: 5, 10 dan
15 %. Dekontaminasi dilaksanakan pada rapat arus bervariasi: 0,1; 0,2 dan 0,3
A.cm'2. Hasil memperlihatkan bahwa terdapat ketergantungan dekontaminasi yang
nyata, baik terhadap rapat arus maupun konsentrasi elektrolit.

ABSTRACT
INFLUENCE OF CURRENT DENSITY AND ELECTROLYT

CONCENTRATION ON ELECTROCHEMICAL DECONTAMINATION. In
order to study the influence of current density and elcetrolyt concentration has
been carried out for electrochemical dekontamination. Stainless Stell 304 was used,
as well as phosphoric acid and sodium sulphate in this study. Decontamination
experiment was conducted by electrolyte concentration of 5, 10 dan 15 % and
current density of 0,1, 0,2 dan 0,3 Axrn'2. The results showed the existence of the
dependency of decontamination proccess on either current density and electrolyte
concentration.
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DEKONTAMINASI SECARA MEKANIK DENGAN METODE WAT
SAND BLASTING

Suwardiyono

ABSTRAK
DEKONTAMINASI SECARA MEKANIK DENGAN METODE WAT

SAND BLASTING. Pengaruh jarak tembak, sudut tembak dari berbagai ukuran
butiran abrasif terhadap pengikisan logam telah dipelajari. Pada penelitian ini
digunakan pasir besi f = 1000 mm, pasir silika f = 300, 600 dan 1000 mm. Abrasif
dengan konsentrasi 20 % wt, pada jarak tembak 10, 15, 20 dan 25 cm serta pada
sudut tembak 30, 45, 60 dan 70°, disemprotkan contoh plat stainless stell 304,
ukuran 5x5x0,2, pada daya pompa 15 HP selama sekitar 7 detik.cm"2. Dari
percobaan ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengikisan logam yang optimum
adalah dengan pasir silika f = 600 dan 1000 mm, pada jarak tembak 15 dan 20 cm
serta sudut tembak antara 45 dan 60°.

ABSTRACT
MECHANICAL DECONTAMINATION USING WET SAND

BLASTING METHOD. The influnce of distance and angle shoot from granule
dimeryion abrasive about the metal ero^don has been performed. The iron sand, (j) =
1000 mm, silicate sand, <j) = 300, 600 and 1000 mm were used in this work. The
abrasive, 20 % in concentration, was spread on stainless steel 304 speciment
(5x5x0,2) at 15 HP of pump power for 7 second, cm"2, in which the shoot distance
were 10, 15, 20 and 25 cm; and the angle shoot were 30, 45, 60 and 70°. From this
work it could be concluded that the optimum erotion results were for using the
silika sand f = 600 and 1000 mm, in which the shoot distance were 15 and 20 cm;
and the angle shoot were 45 and 60°.
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PENGGUNAAN ADITIF ABU BATUBARA DALAM PROSES
SEMENTASILIMBAH RADIOAKTIF

Deddy Harsono *

ABSTRAK
PENGGUNAAN ADITIF ABU BATUBARA DALAM PROSES

SEMENTASI LIMBAH RADIOAKTIF. Pemanfaatan abu batubara sebagai aditif
dalam porses sementasi lmbah radioaktif telah dilakukan. Percobaan dilakukan
dengan pembuatan blok semen pada perbandingan berat A/S 35 %, P/S 75 %,
AB/S 1 %, WL/S 20 %. Kualitas blok semen hasil imobilisasi diuji dengan alat uji
tekan "Paul Weber" serta test pelindihan secara statis dengan air bebas mineral.
Hasil memperlihatkan bahwa uji tekan pada blok semen sebesar 23 N.mm'2,
kerapatan 2,41 g.cm"3 serta tidak adanya aktivitas dari test pelindihan. Hasil
tersebut memenuhi standar ISO 40 sehingga abu batubara dapat digunakan sebagai
aditif dalam sementasi.

ABSTRACT
THE USE OF COAL ASH AS ADDITIVE IN CEMENTATION

PROCESS FOR RADIOACTIVE WASTE. The use of coal ash as additive for
cementation was carried out in this work. The cementous blocks were prepared in
weight ratio W/C 35 %, S/C 75 %, CA/C 1 %, WL/C 20 %. The compressive
strength and the leaching test of cementous blocks were conducted. The results
showed that the compressive strength was obtained of 23 N.mm"2 at 2,41 g.cm'3. In
addition, there is no activity detected in leaching test. The results is in good
agreement to ISO 40 standard, so, it could be concluded that the fly ash it might be
used as additive in cementation process.
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STUDI BIAYA PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTEF CAIR
DENGAN TEKNIK EVAPORASI DAN PENUKAR ION

Edo Walman, Imam Sasmito, Sugem Purnomo *

ABSTRAK
STUDI BIAYA PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF CAIR

DENGAN TEKNTK EVAPORASI DAN PENUKAR ION. Perhitungan biaya
pengolahan limbah cair telah dilakukan. Pengkajian ini. dilakukan, unfaak Hasil
memperlihatkan bahwa faktor pemekatan Zn dengan evaporator ialah 104.
Sementara pengolahan limbah dengan penukar ion, untuk tiap 500 g resin dapat
menyerap 1011 Ci limbah Zn yang setara dengan 1021 m3 limbah mentah. Dapat
disimpulkan bahwa pengolahan limbah dengan resin lebih ekonomis dari pada
evaporasi.

ABSTRACT
THE COST STUDY OF RADIOACTIVE WASTE TREATMENT BY

USING EVAPORATION AND ION EXCHANGE TECHNIQUES. The
calculated of Zn concentrated factor to used evaporator is 104. And then treatment
calculation with ion exchange resin for 500 g to adsorb 1011 Ci Zn waste is equal
1021 m3 radioactive waste. Then of Zn waste treatment by ion exchange more than
economic by evaporation technique.
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KARAKTERISTIK SEMENTASILIMBAH CAIR MENGANDUNG
BORAT DENGAN ADITIF ZEOLIT DAN ABU VULKANIK

Suryadi, Bahdir Johan, Tri Salyo *

ABSTRAK
KARAKTERISTIK SEMENTASI LIMBAH CAIR MENGANDUNG

BORAT DENGAN ADITIF ZEOLIT DAN ABU VULKANIK. Sementasi
konsentrat mengandung borat dengan aditif zeolit dan abu vulkanik telah
dilakukan. Pada tahap ini kedua aditif digunakan secara terpisah, masing-massing
pada komposisi 5 %. Hasil memperlihatkan bahwa penggunaan kedua aditif pada
sementasi tersebut memberikan kuat tekan 15,26 N.mm"2 untuk zeolit dan 13,32
N.ram'2 untuk abu vulkanik, serta laju pelindihan antara 2,32xl0"3 - 0,057xl0"3

g.cm"2.harf2.

ABSTA^CT
THE CHARACTERISTICS OF CEMENTED LIQUID WASTE

CONTAINING BORIC ACID USING ZEOLITE AND VOLCANIC ASH.
Cementation of concentrate containing boric acid using zeolite and vulkanic ash as
additive has been performed. In this work, both additives were used separately on
5 percent of weight composition respectively. The result showed that the use of
these additives for cementation give compressive strength of 15,26 N.mm'2 for
zeolite and 13,32 N.mm"2 for vulcanic ash, and the leaching rate obtained were
varied from 2,32xl0'3 to 0,057xl0'3 g.cm"2.day~2.
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ABSTRAK
STUDI FABRIKASI MEMBRAN DENGAN BAHAN POLIMER

ETILENE UNTUK PROSES PEMISAHAN DENGAN TEKNIK DESTILASI
MEMBRAN. Studi fabrikasi membran dengan bahan polimer polietilen telah
dilakukan. Fabrikasi mi dilakukan untuk pengembangan teknik pemisahan dengan
destilasi membran untuk pengolahan limbah cair. Fabrikasi dilakukan dengan
metode molding dan stretching. Teknik molding dihasilkan membran mikroporous
dengan diameter 0 , 1 - 2 0 urn Sedangkan dengan teknik stretching dihasilkan
membran mikroporous dengan diameter pori 0,1 - 5 urn. Untuk destilasi membran
dipakai teknik stretching untuk fabrikasi membran.

ABSTRACT
STUDY OF MEMBRANE FABRICATION WITH POLYETHYLENE

POLYMER FOR MEMBRANE DISTILLATION SEPARATION PROCESS.
Study of membrane fabrication with polyethylene polymer has been conducted for
development of membrane destination separation process for treating liquid waste.
Fabrication of membrane was performed by using molding and stretching methode.
Microporous membrane obtained a pore diameter of 0,1 - 20 u,m by molding
method, and a pore diameter of 0,1 - 5 urn by stretching method. So for
destination membrane used stretching methode for membrane fabrication.
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