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limbah radioaktif daur dan pengembangan sistem keselamatan. Karya ilmiah dalam prosi-
ding ini merupakan hasil penelitian, tinjauan dan gagasan yang dilakukan oleh para peneliti
dan ilmiawan di lingkungan BAT AN dan di luar lingkungan BATAN. Prosiding ini diha-
rapkan akan menjadi sarana penyebarluasan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan
pengembangan daur bahan bakar nuklir dalam rangka mendukung kebijaksanaan energi
nasional dalam memantapkan pembangunan PLTN.

Pada kesempatan ini kami merasa bergembira dan menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada para Peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Pertemuan
Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir, khususnya kepada Pembicara Undangan dan segenap
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Akhirul kata, kami berharap semoga prosiding ini tidak sekedar menjadi dokumentasi
ilmiah, tetapi akan bermanfaat menjadi referensi berharga dan berguna bagi para peneliti
dan para pembaca lainnya.

Jakarta, November 1996
Kepala Pusat Elemen Bakar Nuklir

Ir. Asmedi Suripto, M.Sc.
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KEBIJAKAN DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR NASIONAL

Soedyartomo Soentono
Depuli Bidang Penelitian Pengembangan Industri Nuklir

ID0100047

ABSTRAK

Kebijakan daur bahan bakar nuklir nasional ditujukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan, yaitu dapat
secara optimum mendukung kebijakan energi nasional dan kebijakan Pemerintah terkait lainnya dengan
memperhatikan keadaan daur bahan bakar nuklir domestik pada saat ini dan kecenderungan perkembangan daur
bahan bakar nuklir intemasional, serta kekuatan, keleinalian, tantangan dan peluang di bidang energi nasional.
Kebijakan ini perlu diikuti dengan strategi pencapaiannya yang mencakup optimasi usaha sendiri, kerjasama, dan
pembelian lisensi. Kebijakan dan slrategi perlulah dijabarkan dalam bentuk berbagai program dalam daur bahan
bakar nuklir yang pada dasamya meliputi pengkajian seluruh daur, penelitian dan pengembangan seluruh daur tanpa
pengayaan dan olah ulang yang dapat digunakan untuk tujnan persenjataan, serta program untuk industrialisasi
berbagai langkah daur secara ber-lahap diawali dari tengah dan diakhiri pada tepi ujung belakang daur.

ABSTRACT

National policy on nuclear fuel cycle is aimed at attaining the expected condition, i.e. being able to support
optimumly the national energy policy and other related Government policies taking into account current domestic
nuclear fuel cycle condition and the trend of international nuclear fuel cycle development, the national strength,
weakness, thread and opportunity in the field of energy. This policy has to be followed by the strategy to accomplish
covering the optimation of domestic efforts, cooperations with other countries, and or purchasing licences. These
policy and strategy have to be broken down into various nuclear fuel cycle programmes covering basically assesment
of the whole cycle, performing research and development of the whole cycle without enrichment and reprocessing
being able for weapon, as well as programmes for industrialization of the fuel cycle stepwisely commencing with the
midlepart of the cycle and ending with the edge of the back-end of the cycle.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan daur bahan bakar nuklir nasional
di-susun, berpola pikir seperti tcrlihat pada
Gambar 1, dengan mempertimbangkan keadaan
pada saat ini dan keadaan yang diinginkan pada
waktu tertentu di masa depan dengan
memperhitungkan kecen-deningan perkembangan
yang mungkin terjadi pada kurun waktu tertentu
tersebut dilihat dari segi teknoekonomi dengan
mengacu pada peraturan penmdang-undangan
yang berlaku serta sejalan dengan berbagai
kebijakan Pemerintah lainnya khususnya di
bidang energi Guga pengembangan iptek,
lingkungan, dan suniber daya manusia). Yang
dimaksud dengan keadaan di sini adalah sumber
daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras
dan wadah organisasi (sdm, sarana, dan
prasarana) yang secara keselunihan akan benijud
kemampuan dalam menyusun dan melaksanakan
program (yang merupakan jabaran kebijakan dan
strategi) di bidang daur bahan bakar nuklir.
Dalam skala nasional maka kemampuan di sini
adalah kemampuan nasional dan programpun
adalah program nasional yang berarti mencakup
seluruh potensi bangsa tidak hanya yang ada di
Badan Tenaga Atom Nasional (Batan). Walaupun
demikian aktivitas daur bahan bakar nuklir pada

saat ini hampir seluruhnya adalah aktivitas Batan
dan dapat dianggap mewakili aktivitas nasional.
Sudan barang tentu diharapkan agar secara
bertahap aktivitas ini dapat terdispersi ke berbagai
institusi yang dimungkinkan oleh peraturan
perundangan yang berlaku, seperti misalnya
badan usaha milik negara untuk sebagian aktivitas
daur bahan bakar yang telah laik dari segi tekno-
ekonomi. Pada dasarnya kebijakan daur bahan
bakar nuklir nasional tenitama adalah mendukung
kebijakan energi nasional dalam rangka
penyediaan energi yang secara teknoekonomis laik
untuk menopang pembangunan nasional yang
bertitik berat pada pembangunan ekonomi seiring
dengan peningkatan kualitas sumberdaya
manusia, disamping harus pula dapat mendukung
tercapainya berbagai sasaran dalam rencana
strategis Batan khususnya dalam keandalan
kesinambungan operasi reaktor baik untuk
penelitian maupun untuk produksi isotop dan
berbagai keperluan lain. Oleh sebab itu
penjabaran kebijakan semacam ini harus diikuti
dengan strategi adanya upaya yang utuh dari sisi
pengkajian, penelitian dasar dan terapan,
pengembangan teknologi dan persiapan industri
serta industri yang ditopang oleh penelitian
pengembangan industri agar dapat terujud industri
daur bahan bakar nuklir yang berkelanjutan.
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Strategi dalam melaksanakan upaya ini adalah
optimasi dari melakukan sendiri, bckerjasama
dengan fihak lain, dan atau membeli
teknologi/lisensi. Selama ini, telah dilakukan
berbagai upaya yang mencakup pembinaan
sumberdaya manusia, perangkat lunak, perangkat
keras, dan juga wadah organisasi adengan
berbagai peraturan perundang-undangan. Secara
terus-menerus kita telah melakukan pengkajian
daur bahan bakar nuklir, secara bertahap kita
telah dapat melaksanakan penelitian dasar dan
terapan, penelitian pengembangan industri, yang
telah menghantarkan kita untuk mampu
memprodiiksi elemen bakar dan elemen kendali
reaktor riset dalam bentuk aluminida, oksida dan
bahkan yang mutakhir silisida secara rutin. Pada
awal bulan Agustus yang lalu dalam rangka
memperingati ulang tahun kemerdekaan einas 50
tahun, seluruh elemen bakar dan kendali di teras
reaktor serba guna G.A. Siwabessy adalah buatan
kita sendiri.

Kebijakan daur bahan bakar nuklir nasional
haruslah juga dapat menjamin adanya kelanjutan
dari kemampuan yang telah ada untuk mencapai
sasaran jangka panjang yang telah digariskan
pada rencana strategis (renstra) Batan, disamping
memelihara kemampuan yang telah dikuasai.
Pada renstra Batan aktivitas daur bahan bakar
nuklir tersebar pada bidang Iptek Nuklir dalam
pengembangan sumber Daya Alam Dan Energi
dan Bidang Iptek Nuklir Dalam Pengembangan
Industri, yang pada dasarnya adalah dikuasainya
teknologi pengembangan dan pemanfaatan daur
bahan bakar nuklir mulai dari sumber daya alam
mineral radioaktif untuk mendukung keandalan
pasokan elemen bakar, secara bertahap melakukan
kegiatan industri sebagian daur bahan bakar
nuklir yang baik secara tekno-ekonomis serta
pengelolaan limbahnya bagi keselamatan
lingkungan. Oleh sebab itu pengkajian seluruh
daur bahan bakar nuklir hams tenis menerus
dilakukan, sedangkan penelitian dasar dan
terapan serta pengembangan industri dapat
dilakukan dengan optimasi usaha sendiri, kerja
sania dengan pihak lain, dan atau membeli
teknologi bila tersedia dipasaran dengan harga
yang memadai. Pengkajian dan usaha sendiri serta
kerja sama dengan pihak lain juga dimaksudkan,
di samping untuk mandiri, untuk meningkatkan
bargaining power dalam negosiasi pembelian
teknologi dan atau memperoleh Iisensi.

Dengan semakin besarnya kemungkinan
pembangunan Pusat Listrik tenaga Nuklir (PLTN)
maka semakin penting pula penelitian pe-
ngembangan elemen bakar reaktor daya dan
secara bertahap haruslah dapat diupayakan agar
kita mampu memproduksinya sendiri dengan

harga yang terjangkau dan kualitas yang memadai
serta keselamatan lingkungan yang terjamin. Oleh
sebab itu aktivitas daur bahan bakar nuklir juga
hams selalu mengacu pada renstra Batan Bidang
Persiapan Pembangunan Dan Pengoperasian
PLTN, terutama berbagai hasil studi kelayakan,
program partisipasi nasional, dan jadwal rencana
pembangunan dan operasi PLTN. Dari
pengalaman yang telah dipunyai oleh personel
Batan dan tersedianya perangkat keras dan lunak
litbang diberbagai fasilitas Batan, pengembang
teknologi dasar dilakukan di fasilitas di luar
Serpong sedangkan pengembangan teknologi
industri dilakukan di fasilitas Batan Serpong.

II. KEADAAN SAAT INI

Pengembangan teknologi dasar dilaksanakan
dengan memanfaatkan semaksimal mungkin
sumber daya yang ada di Batan mulai dekade 70,
walaupun eksplorasi mineral radioaktif telah
dilakukan pada akhir dekade 60. Pada awalnya
dengan sumber dana dan manusia yang sangat
terbatas, aktivitas bertumpu terutama pada
pengembangan sendiri dengan sangat sedikit
mendapat bantuan dari fihak lain. Selanjutnya
keadaan bertambah baik, dan pada awal dekade 80
dimulailah rencana besar untuk pengembangan
teknologi industri dengan membangun fasilitas
Serpong yang kemudian secara bertahap telah
dapat dioperasikan sesuai tujuannya'•2M.

Teknologi eksplorasi dan penambangan serta
pengolahan menjadi konsentrat U dari bijih yang
terdapat di Indonesia telah dapat dikuasai
seluruhnya pada awal dekade 80. Demikian pula
pembuatan konsentrat U sebagai hasil sampingan
pabrik pupuk telah dikuasai pada dekade 80.
Eksplorasi telah menemukan adanya berbagai
cebakan dengan kandungan total U dalam orde
puluhan ribu ton. Pembuatan konsentrat dengan
skala industri (kapasitas puluhan ton/tahun) juga
telah dikuasai. Teknologi pemurnian konsentrat
dan konversi menjadi serbuk UO2 berderajat
nuklir yang berskala semi industri (kapasitas
puluhan kg/hari) telah pula dikuasai. Demikian
pula konversi dari UF6 menjadi AUK,U3Og, UO2,
UF4, dan U logam telah pula dikuasai.

Berbagai fasilitas untuk pengembangan
industri di kemudian hari juga telah tersedia,
diantaranya instalasi elemen bakar eksperitnental,
instalasi keteknikan dan keselamatan reaktor,
reaktor serba guna, dan instalasi radiometalurgi.
Instalasi elemen bakar eksperimental pada
dasarnya terdiri dari pabrik konversi (termasuk
pemurnian) konsentrat menjadi serbuk UO2
berderajat nuklir yang dapat disinter dengan
kapasitas semi industri, labo-ratorium fabrikasi
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elemen bakar eksperimental yang berkapasitas 3
bundel elemen bakar tipe HWR perhari, dan
laboratorium untuk kendali mutu. Instalasi ini
selanjutnya dapat pula dimodifikasi untuk
membuat bundel mini elemen bakar LWR. Pada
instalasi keteknikan dan keselamatan reaktor
diantaranya tersedia out of pile loops (diantaranya
untuk pengujian thermohidrolika dan korosi).
Reaktor serba guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS)
dilengkapi dengan berbagai fasilitas iradiasi
diantaranya berbentuk kapsul dan rig untuk pin
dan bahan struktur, PRTF {power ramp test
facility, untuk uji ramp terhadap pin), dan in pile
loops (untuk uji bundel mini PWR/PHWR dan
bahan struktur). Sedangkan instalasi radio-
metalurgi dapat digunakan untuk uji pasca
iradiasi lengkap baik untuk elemen bakar LWR,
HWR maupun bahan stniktur dan komponen
reaktor. Berbagai uji khusus canggih juga dapat
dilakukan di instalasi ini yang dapat digunakan
untuk evaluasi pengembangan bahan bakar dan
bahan struktur maju. Disamping itu, di Serpong
juga tersedia fasilitas komputer yang dapat
digunakan untuk berbagai perhitungan seperti
pengelolaan bahan bakar dalam tcras reaktor dan
juga dapat dikembangkan di kemudian hari untuk
perhitungan modeling dan disain bahan bakar.

Teknologi pengolahan dan pengelolaan
limbah radioaktif juga telah dikuasai, termasuk
berbagai proses pengolahan limbah cair dan padat
dalam skala industri. Fasilitas pengolahan limbah
dengan berbagai proses dan skala terdapat di
beberapa fasilitas Batan, khusus yang ada di
Serpong berskala industri.

Menggunakan instalasi produksi elemen
bakar reaktor riset yang ada di Serpong, produksi
rutin elemen bakar nuklir dan elemen kendali
untuk RSG-GAS telah dapat dilakukan sejak
beberapa tahun dan menjelang ulang tahun
kemerdekaan yang ke 50 yang lalu sehimh teras
RSG-GAS telah dipenuhi dengan elemen bakar
dan elemen kendali buatan sendiri. Sampai saat
ini telah terbukti balnva seluruh produk dalam
negeri telah berkualitas linggi, internasional, dan
tidak ada satupun yang gagal. Di samping itu kita
telah pula berhasil melakukan pembuatan dan uji
lengkap elemen bakar nuklir mutakhir jenis U3Si2-
Al yang menempatkan kita di jajaran depan dunia
pengembangan elemen bakar nuklir untuk reaktor
riset5'6'7"8-9-10"

III.KEADAAN YANG DIINGINKAN

Seperti yang tencantum pada renslra Batan,
sasaran bidang iptek nuklir dalam pengembangan
sumber daya alam dan energi yang berkaitan
dengan daur bahan bakar nuklir adalah

dikuasainya teknologi pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alam mineral radioaktif
untuk mendukung operasi PLTN, serta informasi
pasar bahan bakar nuklir. Sedangkan dari sasaran
bidang iptek nuklir untuk pengembangan industri
yang berkaitan dengan daur bahan bakar adalah
terciptanya industri nuklir dan dimasyara-
katkannya iptek nuklir yang dapat mendorong
berkembangnmya industri nasional yang makin
mandiri dengan didukung penguasaan produksi
bahan bakar nuklir serta proses pengolahan
limbah radioaktif yang masing-masing disertai
penerapan yang konsisten azas jaminan dan
kendali mutu yang mutakhir. Dari sasaran bidang
persiapan pembanngunan dan pengoperasian
PLTN yang perlu diacu oleh aktivitas daur bahan
bakar nuklir adalah PLTN yang dapat beroperasi
secara andal, aman, ekonomis dan berwawasan
lingkungan serta mengusahakan keikutsertaan
industri nasional secara optimal. Kiranya perlu
diingat bahwa elemen bakar nuklir adalah salah
satu komponen PLTN yang terkritis (karena
merupakan peng-halang pertama dan kedua
lepasnya hasil fisi radioaktif) dan terpenting
(karena yang menjamin kelangsungan dan
keandalan operasi dan ekonomi PLTN).

Dari berbagai sasaran renstra tersebut,
kiranya dapat diketahui bahwa diinginkan agar
eksplorasi mineral radioaktif, terutama bahan
bakar nuklir, harus terus dilakukan dan
eksploitasinj'a hams dapat dan hanya dilakukan
pada saat yang tepat secara ekonomis sesuai
jadwal kebutuhan PLTN. Demikian pula industri
daur bahan bakar lainnya, baik konversi,
fabrikasi, maupun pengayaan dan olah ulang.
Sedangkan pengolahan dan pengelolaan limbah
harus selalu sudah siap bahkan sebelum limbah
radioaktif dihasilkan, untuk menjamin
keselamatan lingkungan. Khusus untuk daur
bahan bakar nuklir bagi keperluan reaktor
serbaguna perlu untuk terus dikembangkan tekno-
ekonominya sesuai dengan keinginan untuk
meningkalkan unjuk kerja RSG-GAS dan juga
untuk memenuhi kebutuhan reaktor lain yang
menggunakan elemen bakar sejenis baik di dalam
maupun di luar negeri. Dari rencana strategis
bidang diversifikasi iptek nuklir dapat pula
diketahui bahwa pengkajian reaktor temperatur
tinggi (RTT) juga dilakukan dan sudah barang
tentu pengkajian bahan bakarnya serta penelitian
teknologi dasar pembuatan bahan bakaraya juga
perlu mendapat perhatian.

Agar dapat menentukan kebijakan, strategi,
dan program yang tepat, perlu kiranya untuk
secara sinambung melakukan pengkajian tekno-
ekonomi daur bahan bakar nuklir dengan
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memperhatikan dan mempertimbangkan kecen-
derungan perkem-bangan lingkungan yang dapat
mempengaruhi tekno-ekonomi daur bahan bakar
nuklir di dunia. Di samping itu perlu pula diacu
kebijaksanaan energi nasional, kekuatan,
kelemahan dan tantangan di bidang energi yang
ada di Indonesia.

IV. PERKEMBANGAN DAUR BAHAN
BAKAR NUKLIR, KERJASAMA INTER-
NASIONAL, DAN KEMUNGKINAN
PENGEMBANGAN-NYA DI SATU
NEGARA

Pengamatan yang cermat perlu dilakukan
secara sinambung terhadap daur bahan bakar
nuklir, termasuk kerjasama, yang tersedia di
pasaran internasional karena sangat diperlukan
untuk perencanaan operasi PLTN yang optimum
serta pengembangannya secara ekonomis di
negara yang sedang dan atau akan memanfaatkan
PLTN.

Bagi pengguna U, keandalan kesinambungan
pasokan pada saat ini uniumnya stabil dan
menggembirakan. Di pasaran dunia harga U telah
turun mendekati 2,5 kali dari harga pada tahun
1979, sedangkan cadangan U dengan kategori
ongkos rendah cukup untuk memenuhi kebutuhan
U sampai dengan tahun 2020. Oleh sebab itu
eksplorasi U juga telah menurun kira-kira 17 %
dari masa puncaknya pada tahun 1979. Aktivitas
eksplorasi pada saat ini terutama hanya dilakukan
di beberapa negara yang potensi uraniumnya telah
terbukti dan situasi politiknya mendukung.
Produksi U dalam peri ode 1985-1986 telah
menurun beberapa ribu ton dibawah jumlah
kebutuhan tahunan PTLN yang ada1213.
Walaupun demikian perkembangan industri ujung
paling depan daur bahan bakar nuklir ini sesuai
dengan hukum komersial pasar, sehingga perlu
untuk terus diamati karena dapat berubah dalam
perencanaan jangka panjang sebab pasaran U
dapat menjadi metastabil.

Eksplorasi dan penambangan uranium pada
dasarnya menggunakan teknologi dan teknik yang
sama dengan yang digimakan untuk bahan
tembang lainnya. Dengan memperhatikan adanya
surplus pasokan uranium dengan harga inurah
kiranya dapat difahami baluva pengembangan
infrastruktur penambangan uranium tidaklah
terlalu mendesak, kecuali bila ada cadangan bijih
uranium dalam jumlah besar dengan kadar tinggi.
Walaupun demikian keputusan politik mungkin
saja dapat dilakukan untuk menambang uranium
domestik walaupun hanya terdapat bijih uranium
yang berkadar rendah. Keputusan seinacam ini

cukup bijaksana untuk berhati-hati tentamg pasar
uranium yang metastabil dalam jangka panjang.
Bantuan dalam bidang ini tersedia dan dapat
diperoleh dari beberapa negara.

Teknologi pemurnian dan koversi baik ke
UF6 untuk pengayaan maupun ke serbuk UO2
berderajat keramik dengan mudah dapat
diasimilasi oleh negara yang telah
mengembangkan industri kimia anorganik. Proses
kimia kering dan basah yang digunakan
memrlukan pengendalian yang hati-hati agar
dapat menghasilkan produk yang diinginkan.
Oleh sebab itu kemempuan dalam analisis kimia
fisik diperlukan bila diputuskan untuk
mengembangkan bagian daur bahan bakar ini.
Untuk keperluan operasi pabrik yang berhasil
diperlukan sejumlah sarjana teknik kimia, kimia
dan juga teknisi kimia. Aktivitas pemurnian dan
konversi ini baru dapat ekonomis bila
kapasitasnya cukup besar, yaitu sekitar 1000
tU/tahun. Pabrik dengan kapasitas sebesar ini
akan dapat menghasilkan pasokan untuk beberapa
PTLN dengan kapasitas terpasang beberapa GWe
dan memerlukan personil sekitar 100 orang, 30
diantaranya hruslah telah mengalami training.
Bila jumlah permintaan tidak cukup besar maka
akan lebih menguntungkan bila serbuk UO2
berderajat keramik diberli dari beberapa pemasok
yang ada di pasaran internasional, kecuali di
dalam negeri ada cadangan bijih uranium yang
dapat diolah dengan ongkos murah yang mudah
dikem-bangkan. Oleh sebab itu alih teknologi
dalam pemurnian dan konversi tidaklah
dianjurkan sebagai prioritas14.

Industri ujung depan yang juga perlu diper-
hatikan adalah industri pengayaan. Perkembangan
teknologi pengayaan diperkirakan akan mempe-
ngaruhi situasi uraura ujung depan insutri daur
bahan bakar nuklir pada awal abad 21. Kebutuhan
pengayaan di negara bukan komunis dan Rusia
akan terus meningkat dari sekitar 38 MSWU pada
tahun 1995 menjadi sekitar 46 MSWU pada tahun
20001215. Kapasitas pengayaan yang telah ada dan
yang direncanakan cukup berlebih untuk
memenuhi kebutuhan yang akan meningkat
paling tidak untuk 15 tahun mendatang sehingga
keandalan pelayanan jasa pengayaan tidaklah
merupakan masalah lagi16'17'18.

Dari segi perkembangan teknologi
pengayaan, walaupun difusi gas telah sangat
berhasil tetapi tidak akan seterusnya dapat
digunakan sebagai dasar teknologi untuk industri
pengayaan disebabkan adanya teknologi baru yang
mempunyai kunggulan potensi khususnya yang
menggunakan proses pemisahan isotop
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menggunakan laser. Dengan demikian ada dua
tendensi kuat dalam aktivitas pelayanan di
pasaran dunia, yaitu usaha pemasok pelayanan
jasa pengayaan untuk memperoleh posisi stabil
dalam pasar, dan pengembangan teknologi maju
untuk menghasilkan pengayaan U yang lebih
ekonomis untuk pengayaan ulang hasil proses
olah ulang. Teknologi pengayaan maju secara
pemisahan isotop menggunakan laser terhadap
uap atomis (AVLIS) menjadi pusat perhatian
Perancis, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan
Amerika Serikat. Motivasi penggunaan teknologi
baru dan aras kebolehjadian teknologis berbeda-
beda di masing-masing negara. Di Amerika
Serikat program pada saat ini ditujukan agar
operasi awal instalasi produksi menggunakan
teknologi AVLIS dapat dilaksanakan dapat
dilaksanakan pada sekitar 1997. Di Eropa,
Perancis mengharapkan operasi pabrik komersial
pertama menggunakan teknologi SILVA (AVLIS
dalam bahasa Perancis) akan terjadi pada tahun
2000, Inggris juga akan memutuskan apakah
pabrik komersial akan dibangun pada tahun 2000,
sedangkan Jerman mengharapkan rencang bangun
konsepsual pilot plant menggunakan laser
molekuler yang telah dilakukan dapat
menghasilkan pilot plant yang beroperasi pada
tahun ini, dan Belanda juga telah melakukan
litbang laser sejak 1988. Demikian pula Jepang
telah sejak 1987 melakukan riset rekayasa
pemisahan atomis menggunakan laser dan
mengharapkan dalam vvaktu dekat untuk
memutuskan apakah pada akhir abad ini akan
menggunakannya untuk menyediakan setengah
dari kapasitas yang rencanakan sebesar 3 MSWU
per tahun.

Teknologi pengayaan baik proses difusi gas
maupun sentrifugasi adalah teknologi canggih dan
sulit. Alih teknologi dalam bidang ini sangat sulit
diperoleh sebab sangat kecil kemungkinannya ada
yang bersedia mengalihkan. Mengingat jasa
pelayanan jasa pengayaan yang berlebih
kapasitasnya di pasaran internasional dan
kecenderungan ongkos jasa pelayanan yang
menu run maka tidaklah dianjurkan untuk
mengembangkan sendiri. Disamping itu
pengembangan sendiri akan memerlukan investasi
modal yang sangat besar. Pembangunan fasilitas
pengayaan dengan teknologi difusi gas dan
sentrifugasi hanya akan ekonomis bila akan
digunakan untuk melayani beberapa puluh PLTN.

Penelitian dan pengembangan dalam bidang
desain bahan dan elemen bakar nuklir, unjuk
kerja, keandalan, dan pemanfaatannya terus
dilakukan walaupun unjuk kerja EBN dengan
skema penggunaan bahan bakar dalam PLTN dan

reaktor riset pada saat ini telah terbukti sangat
baik dan telah teruji dengan operasi PLTN yang
lebih dari 6500 reaktor tahun. Hal ini dilakukan
sebab diketahui masih tersisa potensi yang besar
untuk peningkatan sifat bahan bakar nuklir yang
akan kompetitif secara ekonomi bila dibandingkan
dengan sumberdaya energi lainnya.

Penggunaan skema pengelolaan bahan bakar
maju, mencakup diantaranya peningkatan derajat
bakar, dapat mengurangi konsumsi U untuk
PLTN. Dari segi pengembangan keandalan dan
keselamatan EBN pada dasarnya ditujukan agar
operasi PLTN dapat lebih luwes untuk memenuhi
pasokan listrik yang diminta. Peningkatan skema
pemanfaatan bahan bakar reaktor, peningkatan
derajat bakar yang digabung dengan pengelolaan
bahan bakar kebocoran rendah nampaknya
menjadi yang paling populer dan maju serta
menjadi konsep yang paling intensif
pengembangannya. Tujuan akhir dari
pengembangan ini umumnya adalah 40-50 GWd/t
untuk PWR dan 30-40 GWd/t untuk BWR.
Masalah utama yang dihadapi untuk peningkatan
derajat bakar adalah terbentuknya pelengkungan
batang, korosi dan regangan kelongsong,
pertumbuhan akibat radiasi dan pelepasan hasil
belah. Masalah ini pada umumnya telah dapat
diatasi, sebagian disebabkan karena terbukti
bahwa degradasi akibat peningkatan derajat bakar
pada berbagai hal tersebut hanyalah kecil saja dan
dapat diatasi menggunakan teknologi yang telah
ada. Sebagai contoh, pertumbuhan diferensial
zirkaloy dapat diatasi dengan modifikasi disain
yang dapat mentolerir pertumbuhan tersebut dan
penerapan kendali mutu yang lebih ketat selama
fabrikasi sehingga kecepatan pertumbuhan yang
tak sama dari berbagai macam komponen dapat
diperkecil. Demikian pula penyempurnaan skedul
perlakuan panas, pengendalian komposisi bahan
dan perlakuan panas klmsus dapat memperbaiki
sifat tahan korosi dan oksidasi. Penggunaan aras
tekanan yang labih tinggi pada bahan bakar BWR
dapat menuninkan suhu bahan bakar dan
menurunkan pelepasan gas hasil belah. Di
beberapa negara telah dapat didemontrasikan
bahwa derajat bakar 50-56 GWd/tU dapat
dilakukan dengan hasil yang memuaskan. Tak
dapat diragukan lagi peningkatan derajat bakar
akan menjadi salah satu fokus pengembangan
dalam dekade 1990. Perkembangan lain yang
terus menerus dilakukan di beberapa negara maju
adalah pemanfaatan bahan bakar MOX {mixed
oxides), (U,Pu)O2, untuk elemen bakar reaktor air
ringan, yang tentunya akan berdampak pula bagi
pemenfaatan Pu untuk reaktor pembiak di masa
yang akan datang.
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Peningkatan ekonomi daur bahan bakar
nuklir juga diupayakan melalui pengembangan
elemen bakar untuk meningkatkan faktor
kapasitas PLTN. Peningkatan ini dapal dilakukan
bila pembatasan operasi PLTN, akibat usaha
untuk menghindari PCI {pellet cladding
interaction), dapat diatasi. Untuk keperluan ini
dilakukan pengurangan keccpatan generasi panas
linier dengan menggunakan rakitan EB dengan
array tertentu dan pemanfaatan pcng-halang Zr
pada bagian dalam kelongsong. Aktivitas lain
dalam pengembangan EB adalah peningkatan
unjuk kerja EBN yang dapat mengikuti pembahan
beban PLTN yang lebih drastis. Pengembangan
unjuk kerja EB menjadi tren paling penting dalam
pengembangan teknologi, mencakup teknik
fabrikasi, karakteristik dan kendali mutu. Semua
aktivitas pengembangan EB ini umumnya dilaku-
kan pula secara kerjasama antar negara, dapat
pula melibatkan negara berkembang.

Penguasaan desain EB adalah sal ah satu
langkah yang paling penting untuk
pengembangan seluruh daur elemen bakar nuklir.
Paling sedikit pengetahuan dasar yang cukup
tentang desain EB adalah sualu yang mutlak
diperlukan untuk pengembangan kemampuan
fabrikasi EB. Sebagian besar teknologi yang
berkaitan dengan teknologi desain EB tergabung
dalam reaktor dan atau dalam kode komputer
untuk unjuk kerja. Desain EB dan spesifikasi
unjuk kerja biasanya dikembangkan oleh pemasok
PLTN bukan oleh fabrikator EB. Spesifikasi yang
cukup detail yang dapat dipergunakan oleh
perusahaan utilitas untuk memsan EB adalah
bagian dari kontrak utama pembangunan PLTN.
Spesifikasi ini dapat digunakan oleh fabrikator
domestik untuk memfabrikasi bundel EB yang
diperlukan PLTN. Asimilasi teknologi desain EB
sangat tnemerlukan sekclompok tenaga
profesional yang memahami sifat teras reaktor,
termohidrolika, unjuk erja iradiasi dan sifal
bahan. Training profesi dasar akan mencakup
rekayasa fisik, kimiawi, mekanik, dan metalurgi,
yang kemudian diikuti dengan training di fasilitas
perancang bahan bakar autu laboratorium
pengembangan bahan bakar.

Pembangunan fasilitas untuk fabrikasi bundel
EB merupakan aktivitas yang sangat menarik
karena produk EB adalah asupan paling penting
untuk PLTN Banyak pemasok PLTN dan
fabrikator EB menyatakan kesediaannya untuk
mengalihkan tcknologi manufakluring EB
melewati suatu per-janjian tcrtenlu. Pada awal
pengembangan industri fabrikasi EB tidaklah
diperlukan untuk mem-produksi semua komponen
yang diperlukan pada setiap langkah fabrikasi.

Dianjurkan untuk memulai dengan memproduksi
UO2 pelet dari serbuknya, atau bahkan
membelisaja pelet yang diperlukan untuk
dimasukkan ke tabling zirkaloi (yang juga dapat
dibeli dari pasaran internasional). Oleh karena
tabling zirkaloi dengan kualitas yang diperlukan
tersedia di pasaran dengan harga yang cukup
memadai maka tidaklah menguntungkan untuk
mengembangkan industri tabung zirkaloi di dalam
negeri sebelum jumlah permintaan cukup besar.
Pabrik fabrikasi EB mulai ekonomis bila
berkapasitas 200-300 t/tahun dan akan
memerlukan personil antara 80-100 orang, separo
diantaranya haruslah telah mengalami training
profesional. Staf profesional adalah spesialis
dalam bidang kontrol proses atau rekayasakimia
dan sebagian besar terlibat aktivitas jaminan mutu
(QA) dan kendali mutu (QC) yang berkaitan
dengan fabrikasi rakitan EB yang canggih.
Kualifikasi pemasok EB baru memerlukan proses
yang memakan waktu yang sangat lama antara 3-
5 tahun. Setelah fabrikator diberi desain yang
diperlukan dan teknologi manufakturingnya
bersama dengan sejumlah operator yang telah
dilatih, maka ia masih harus membuktikan
kualitasnya yang memenuhi persyaratan pada
setiap langkah proses. Setelah rakitan EB yang
lolos kualifikasi fabrikasi dibuat, maka masih
hams lolos uji unjuk kerja baik di untai luar
maupun di dalam teras reaktor dilengkapi
berbagai data uji pasca iradiasi. Mengingat
lamanya proses belajar yang diperlukan, dan bila
akan ada beberapa PLTN yang akan dibangun,
makaakan cukup bijaksana untuk membangun
fasilitas fabrikasi secara bertahap sejak awal
daripada menunggu sampai jumlah kebutuhan
rakitan EB cukup banyak. Untuk pasokan PLTN
HWP seyogianyalah fasilitas fabrikasi dibangun
secara modular, setiap modul berkapasitas 200
tU/tahun (sudah ekonomis). Oleh karena
kebutuhan pasokan rakitan EB tiap tahun untuk
sebuah PHWR 600 Mwe telah mencapai separuh
dari kapasitas modul semacam ini, maka
pembangunan fasilitas fabrikasi untuk memasok
PLTN yang pertamapun sudah dapat
dipertanggungjawabkan.

Keahlian pengelolaan EB segar dan bekas
hanislah dipunyai oleh pemsahaan utilitas yang
akan mengoperasikan PLTN dan keahlian ini
seyogianya dialihkan teknologinya dari suatu
perusahaan utilitas (satu atau beberapa, atau
pemasok PLTN) yang telah berpengalaman lewat
suatu perjanjian. Teknologi yang berkaitan
dengan penyimpanan EB ekas di tapak seyogianya
dialih-kan bersamaan dengan pembangunan
PLTN. Fasilitas yang diperlukan haruslah
termasuk dalam bagian pembangunan PLTN.
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Perlakuan lebih lanjut setclah EB bekas
mcngalami penyimpanan scmcntara di tapak
scbenarnya merupakan kcbuluhan yang
diperlukan setelah PLTN beroperasi bcberapa
tahun dan bergantung pada kebijakan pemcrintah
setempat tentang pcnanganan ujuiig bclakang.
Perlu kiranya dicatat bahwa jumlah krcdit U dan
Pu untuk sebuah PLTN baik PWR 600 Mvve
niaupun BWR 650 Mwe liap tahun hanyalah 11,8
tU (0,9 % 235U) dan 118 kg Pu scrta >19,5 tU
(0,9 % 235U) dan >195 kgPu, sehingga untuk
dapat ekonomis perlu bcberapa PLTN yang
beroperasi beberapa taluin agar cukup banyak EB
bekas untuk diolah ulcng. Invcslasi modal unluk
pembangunan fasilitas olcli ulang sangatlah besar
sehingga baru akan dapat ekonotnis bila
digunakan untuk mengolah ulang EB bekas dari
beberapa puluh PLTN. Pemanfaatan Pu dari daur
ulang telah dikembangkan di bcberapa negara.
Walaupun masih memerlukan beberapa lambahan
penyelidikan tetapi hasil pengembangan yang
diperoleh pada saat ini tclah cukup mapan untuk
segera dimanfaatkan dalain skala industri. Dari
berbagai hasil pengembangan dapat disimpulkan
bahwa daur bahan bakar MOX (mixed oxides,
(U,Pu)O2) layak, laik, dan menarik dari scgi
teknoekonomi. Pemanfaatan Pti untuk bahan
bakar MOX reaktor termal akan berdainpak
posidf bagi calon pengguna PLTN dan jug bagi
pemula yang memanfaalkan PLTN karena dapat
menekan harga U di pasaran untuk tctap rendah.
Pemanfaatan Pu ini juga berdampak pada
pemanfaatan reaktor pembiak dimasa yang akan
datang.

Perkembangan ujung bclakang daur bahan
bakar nuklir di dunia bebcrapa waklu yang lain
pada dasarnya tcrpecah dim, yailu bebcrapa negara
(Cina, Inggris, Jepang, Jerman, dan Rusia)
bertekad untuk melakukan olah ulang EB bekas
untuk dimanfaatkan di reaktor termal maupun
pembiak sedangkan bebcrapa negara lainnya (AS,
Kanada, Spanyol dan Swedia) mengikuti jalur
penyimpanan jangka panjang EB bekas sebelum
pembuangan ke formasi gcologi yang dalam.
Walaupun demikian akhir-akhir ini AS yang
semula sangat mendukung daur terbuka sekarang
lebih fleksibel, tidaklah saina sekali menolak olah
ulang di masa yang akan datang. Dari sisi evolusi
teknologi, kedua strategi ujung bclakang daur ini
tidaklah sama arasnya. Olah ulang telah menjadi
teknologi mapan berskala industri, sedangkan
pembuangan limbah lestari EB bekas bclumlah
didemonstrasikan. Masalah lain yang perlu
diperhatikan adalah junilah pennintaan untuk
mengolah ulang (sctidaknya ada 15 dari 32 negara
yang mempunyai PLTN tclah menyalakan
berminat untuk niendaur ulang EB bckasnya) dan

kemampuan olch ulang yang hanya dipunyai
beberapa negara (Inggris, Jepang, Jerman,
Perancis, dan Rusia) akan mengakibatkan adanya
transpor-tasi jarak jauh bahan radioaktif dengan
aktivitas tinggi. Karena aktivitas olah ulang akan
meuingkat maka akan meningkat pula
transportasi semacain ini dan banyak negara akan
secara tidak langsung terlibat termasuk yang
bukan klub nuklir. Juga dapat disimpulkan bahwa
terjadi peningkatan peran safeguard intenasional,
perubahan dasar uranium, peningkatan syarat
keselainatan PLTN yang menggunakan Pu,
instalasi penyimpanan Pu, dan sebagainya. Ujung
bclakang daur bahan bakar nuklir merupakan
fokus utama komunitas nuklir, tidak hanya karena
berpotensi untuk mempengaruhi kebutuhan
uranium tetapi juga karena diper-masalahkan baik
dari sisi politik, lingkungan, sosio-ekonomi
niaupun teknologi oleh bebrapa pihak. Dengan
demikian pemanfaatan daur tertutup bukanlah
semata-mata masalah pcngolah ulang dan
pengguna hasil olah ulang. Demikianlah maka
kerjasama internasional akan hams dilakukan.
Program IAEA yang ditekankan pada teknologi,
ekonomi, keselamatan teknis dan peraturan
lentang penyiinpanan EB bekas, pengolahan
limbah radioaktif, penyimpanan dan pembuangan,
dekontaminasi dan dekomisioning instalasi nuklir
akan sangat penling untuk terus menerus
diperhatikan. Alih teknologi ujung belakang
(kecuali olah ulang, seperti halnya pengayaan)
dapat diperoleh di pasaran.

V. KEBIJAKAN, KEKUATAN, KELEMAH-
AN, TANTANGAN, DAN PELUANG
BIDANG ENERGI DI INDONESIA

Sejak awak Pelita III Pemerintah telah
menetapkan kebijakan energi nasional yang
bertujuan !9-20-21:
a. Menjamin penyediaan enrgi di dalam negeri

sesuai dengan kebutuhan dan harga yang dapat
dijangkau oleh masyarakat, sehingga dapat
meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia
secara merata dan mendorong laju
pertiimbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

b. Mengusahakan terscdianya minyak, gas bumi
dan sumber energi lainnya untuk ekspor
dengan harga yang paling menguntungkan.

c. Menggunakan ininyak bumi dengan cara se-
hemat-hematnya, tenitama untuk kebutuhan
yang tidak dapat diganti dengan bentuk energi
lainnya, seperti unluk trasportasi.

d. Mengembangkan energi baru dan sedapat
mungkin terbanikan dan dalam jangka waktu
yang tak terlalu lama untuk menggantikan
sejauh mungkin pemakaian sumber-sumber
energi yang tak tcrbanikan.
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e. Mengembangkan sumberdaya energi secara
efisien dan bijaksana seraya memperhatikan
kepentingan jangka panjang pembangunan
dengan mengiitamakan kelestarian
lingkungan.

f. Menyediakan energi dan sumberdaya energi
yang dapat memperkuat ketahanan nasional
dalam arti meningkatkan kemanipiian dan
ketangguhan bangsi Indonesia dalam ineng-
hadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan
gangguan dalam pcmenuhan energi di masa
depan.

Dengan memperhatikan kcbijakan nasional di
bidang energi tersebut perlulah kiranya dilihat
kekuatan, kelcmahan, dan tantangan di bidang
encrgi'9'2O"2S agar dapat dilakukan lindakan yang
optimal dalam pengembangan kctcrscdiaan dan
kcsinnmbungnn pnsokan cncrgi. khususnya pe-
ngembangan kcicrscdiaan bahan bakar untuk
profJnksi encrgi.

Kekunlan yang dimiliki bangsn Indonesia di
bidang, cncrgi adalah dipunyainya sunibcrdaya dan
potcnsi encrgi yang cukup bcsar nicliptiti ininyak
bumi (cndangan tcibukti 5301,5 jula barcl,
potcnsial 5427,1 jnta barcl, gcologis 37670 jnla
bncl, total sumherdaya 48398,6 jula barcl), gas
bumi (cadangnn icrbukli 10,8 miliar SBM,
polcnsial 6,5 miliar SBM, total 17,3 miliar SBM),
batu bara (cndangan tcrbukti 4338 juta ton,
potensial 13397 juta ton, gcologis 14328 juta ton,
total sunibcrdaya 32063 jula ton), tenaga air
(75624 MW, te'lah tcrpakai 3209,6 MW), panas
bumi (potensi terbukti 960 MW, yaugdapat diduga
10520 MW, total sumberdaya 16035 MW), dan
berbagai sumber energi lainnya sepcrti uranium
(hanya di Kalan telah teaikur dan terindikasi
6273 ton), tereka 1666 ton, spckulatif 2057 ton,
total di Kalan 10000 ton). Keliga sumber daya
fasil, minyak dan gas bumi serta batubara, telah
diproduksi dengan kapasitas yang besar untuk
keperluan konsumsi dalain negeri (pembangkit
listrik dan industri), dan ekspor untuk
memperoleh devisa. Disamping itu bangsa
Indonesia juga telah mempunyai penga-laman
yang cukup panjang dalam pengembangan
berbagai sumber energi.

Adapun kelemahan kita dibidang energi
diantaranya adalah keterbatasan sumberdaya
minyak bumi dibanding kebutuhan, ketidak-
sesuaian letak cadangan gas bumi yang cukup
besar terhadap tempat yang memerlukan,
diperiukannya pembatasan pemanfaatan batubara
untuk melestarikan pemanfaatan lingkunan,
ketidaksesuaian letak potensi dan permintaan
serta keterbatasan lahan bagi pemanfaatan tenaga

air, demikian pula potensi panas bumi yang
banyak terdapat hanya di daerah terpencil, dan
teknologi yang ada belum memungkinkan untuk
pengembangan energi baru dalam skala besar.

Disamping berbagai kelemahan ini, kita harus
menghadapi tantangan untuk memenuhi
kebutuhan energi yang terus meningkat,
menganekaragamkan penggunaan sumber energi
untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada
minyak bumi, mening-katkan efisicnsi
penggunaan energi, meningkatkan penyediaan
listrik nasional dan energi untuk pedesaan,
meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan
pcnguasaan (cknologi, scrta penggunaan teknologi
yang akrab lingkungan ''2fi.

Dengan mcmperliatikan uraian di nmka, serta
sesuai dengan hasil berbagai penelitian analisis
pasar energi nasional, bahwa bahan bakar nuklir
bcrsama batubara dengan teknologi bcrsih
bcrpchiang untuk dimanfaatkan bagi pembangkit
cncrgi lislrik skala bcsar guna incnopang
industrialisasi yang dipcrlukan untuk
pembangunan nasional yang bcrkclanjutan dan
bcrwawasan lingkiingait. Dari hasil sludi
kelayakan PLTN pada saat ini diperolch
kesimpulan bahwa PLTN dengan daya 600 dan
900 Mwc laik unltik diopcrasiknn pada tahiin
2004 scbagai jabanm kcbijakan diversifikasi
encrgi dan pembangunan bcrvvawasan
lingkungan. Secara bcrlahap pcran PLTN akan
mencapai 12600 Mwc pacla taliun 2019. sclara
dengan konlribusi penyediaan cncrgi lislrik
sebesar 10 % bagi pulau Jawa dan Bali.

VI. KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN
PROGRAM DAUR BAHAN BAKAR
NUKLIR NASIONAL

Dari uraian di muka kiranya dapat difahami
bahwa kebijakan daur bahan bakar nuklir nasional
yang mencakup keperluan untuk reaktor riset dan
daya adalah :
a. Mengupayakan secara bertahap tersedianya

kemapuan nasional untuk menerima alih
teknologi dan atau mengembangkan sendiri
setiap langkah daur bahan bakar nuklir

b. Mengusahakan terselenggaranya secara
bertahap industri daur bahan bakar nklir
nasional untuk memenuhi kebutuhan pasar
secara andal dengan memanfaatkan secara
optimum baik produk maupun jasa yang
tersedia di pasaran nasiona! maupun
internasiona! dalam rangka mendukung
kebijakan energi nasional dan kebijakan
Pemerintah lainnya
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c. Turut berperan secara bertahap dalam pengeni-
bangan teknologi mutakhir daur bahan bakar
nuklir tenitama yang bermanfaat bagi kepen-
tingan nasional.

Adapun strategi daur bahan bakar nuklir
nasional yang diperhikan guna melaksanakan
kebijakan tersebut adalah :

a. Meningkatkan keniempuan suniberdaya
manusia dengan pendidikan dan latiha serta
pembangunan sarana dan prasarana penelitian
dan pengem-bangan

b. Memanfaatkan data dan informasi, scrta produk
dan jasa daur bahan bakar nklir internasional
bagi kepentingan pengembangan daur bahan
bakar nuklir nasional

c. Mengoptimasikan upaya penelitian dan
pengem-bangan yang dilakukan sendiri,
bersama baik secara bilateral inaupun
multilateral, dan pem-belian liscnsi

Sedangkan program unui yang hams
dilakukan di bidang daur bahan bakar nuklir
sedapat mungkin dapat mempercepat realisasi
kebijakan ersebut di muka, yaitu :

a. Pengkajian selunih daur bahan bakar nuklir
dilakukan tenis mencrus dengan
memperhatikan kecendenmgan perkembangan
daur bahan bakar nuklir internasional.

b. Penelitian dan pengembangan (meliputi pula
segi teknoekonotni) dalain bidang eksplorasi,
penam-bangan, pengolahan, konversi, fabrikasi,
peman-faatan dan pengelolaan elemen bakar
dalam teras, pengelolaan elemen bakar bekas
sampai dengan penyimpanan lestari terus
menerus ditingkatkan tenitama yang berprospek
menjadi aktivitas industri. Lilbang pengayaan
seperti chemex dan olah ulang dingin terhadap
skrap juga dilakukan.

c. Melakukan berbagai kerjasama baik dalain
penelitian dan pengembangan maupun industri
dengan berbagai instilusi dalam dan luar negeri
dalam bentuk riset terpadu, riset kemitraan,
riset kontrak, dan usaha pntungan bila telah
memungkinkan

d. Industrialisasi daur bahan bakar nuklir
domestik diawali dengan bagian tcngah dan
diakhiri dengan bagian tcpi ujung belakang
daur bahan bakar nuklir.

Sudah barang tentu jadwal pcnelitian dan
pengembangan serta industrialisasi daur bahan
bakar nklir hams dioptimasikan sesuai dengan
jadwal peinbangunan dan opcrasi reaktor serta
kajian teknoekonomimya. Demikian pula bila ada
perubahan yang cukup sesius pada perkembangan

daur bahan bakar nuklir internasional maka
program-program daur bahan bakar nuklir yang
terdapat pada rencana srategis dapat berubah.
Oleh karena sifat teknologinya yang hanya akan
ekonomis dengan skala kapasitas yang sangat
besar serta dapat diubah pemanfaatannya untuk
tujuan persenjataan, pengayaan dan olah ulang
elemen bakar bekas hanyalah dikaji
perkembangannya dan tidaklah diteliti dan
dikembangkan. Walaupun demikian penelitian
dan pengembangan pengayaan tertentu seperti
secara chemex serta operasi oleh ulang tertentu
seperti pengolahan gagalan pembuatan elemen
bakar bekas dengan pengayaan <20% 23 5U
dapatlah dilakukan karena tidak mungkin untuk
dimanfaatkan bagi tujuan non-damai. Dengan
mamperhalikan kemampuan yang telah dipunyai
pada saat ini serta antisipasi terhadap adanya
peluang pemanfaatan PLTN di awal abad 21 dan
kemungkinan pemanfaatan HTR untuk berbagai
keperluan, program daur bahan bakar nuklir baik
untuk menopang pemanfaatan PLTN maupun
untuk reaktor lainnya (riset, produksi isotop, dan
HTR) dapat dilihat pada Gambar 2.
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TANYA JAWAB

1. Ir. BAMBANG GALUNG, M.Sc

• Informasi terakhir tentang negosiasi untuk
pembangunan PLTN akan dilaksanakan
dengan sistem B.O.O. Bagaimana kebijakan
BATAN untuk DBBN apabila diasumsikan
bahwa pemasok tidak bersedia menanggung
resiko limbah.

Dr. SOEDYARTOMO SOENTONO, M.Sc, APU

• Dalam desain PLTN disiapkan fasilitas untuk
penyimpanan limbah di dalam lingkungan
PLTN yang dapat menampung limbah sampai
dengan kurun waktu tertentu. Untuk fabrikasi
elemen bakar diharapkan sepenuhnya dikuasai
oleh negara. Pemiliknya bisa oleh BUMN,
swasta ataupun jointfunture.

2. Ir. SUDARJO

• Bagaimana kebijaksanaan tentang elemen
bakar yang diproduksi PEBN, mengingat
sampai saat ini belum ada informasi tentang
hasil uji kelayakan elemen bakar tersebut
digunakan dalam reaktor

• Bagaimana kebijaksanaan nasional/
internasional untuk masalah Pu yang
ditimbulkan pascairadiasi.

Dr. SOEDYARTOMO SOENTONO, M.Sc, APU

• Pengujian-pengujian untuk elemen bakar ini
telah dilaksanakan termasuk uji pascairadiasi.
Laporan internasional tentang hasil uji
pascairadiasi EB UjSi2-AI telah dikeluarkan
pada akhir tahun 1994 dan laporan uji
pascairadiasi lainya telah pula dilaporkan pada
seminar/presentasi ilmiah di PPTN pada bulan

10



Pro.iiding Presentasi limiah Daur Bahan Bakar Nuklir
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19 Maret 1996

Februari 1995 dan juga pada seminar ini akan
dilaporkan pula olch Satidara Hasbullah
Nasution
Sesungguhnya reaktor Monju tidak mcngalami
kecelakaan nuklir, yang terjadi hanya suatu
kebocoran pada sistcm pcndingin kedua
{secondary cooling) di luar rcaktor.

3. Ir. RAM AD ANUS

• Mengingal bahan bakar uranium unliik EBN
di Indonesia masih akan disuplai dari luar.
Bagaimana seandainya suplai bahan uranium
tersebut terhenti karena sesuatu hal, sementara
explorasi yang dilakukan belum bcrhasil

Dr.SOEDYARTOMO SOENTONO, M.Sc, APU

• Secara politik sampai saat ini Indonesia
diterima dengan sangat baik di dunia
internasional, sehingga kemungkinan
dikenakan embargo sangat kecil kemungkinan.
Apabila embargo tetap akan terjadi, niaka hal
ini telah diantisipasi dengan kesiapan dalam
negeri. Selain itu eksplorasi uranium telah
banyak dilakukan oleg PPBGN, sumber dan
cadangan yang tersedia telah diketahui,
sewhingga pada saat yang tepat akan bisa
diexploitasi.
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PENDAHULUAN

Daur bahan bakar nuklir adalah seinua aktivitas iintuk memperoleh bahaii bakar dan mengiradiasinya di dalam
reaktor nuklir, sola penge-lolaan bahan bakar bekas termasuk olah-ulang dan penyimpanan limbah hasil belah yang
diproduksi selama iradiasi di dalam reaktor Aktivitas-aktivitas di dalam daur balian bakar nuklir (DBBN) dapat
dibagi menjadi 3 bagian1, yaitu:
1. Daur depaii atau ujung depan DBBN (Front-end Fuel Cycle), yaitu aktivitas-aktivitas yang terjadi sebelum bahan

bakar diiradiasi. Aktivilas lersebut tennasuk: eksplorasi, penambangan dan pengolalian balian galian nuklir
(uranium), konversi menjadi UF*. pengayaan isotop fisil U-235 (kecuali balian bakar U-alami), dan fabrikasi
inenjadi elemen bakar dan bundel clemen bakar.

2. Daur tengnh atau In-core Fuel Cycle, yaitu aktivitas-aktivitas tennasuk desain siklus bahan bakar dan iradiasi
bahan bakar di dalain reaktor, evaluasi reaktivitas dan kontrol, pemrograman bundel bahan bakar dalam reaktor,
analisis distribusi daya dan evaluasi kapabilitas teras.

3. Daur belakang atau ujung belakang DBBN (Back-end Fuel Cycle), yaitu aktivitas-aktivitas yang melibatkan
pengelolaan balian bakar bekas tennasuk pemindahan dari reaktor, pengiriman dan penyimpanan bahan bakar
bckas, olah-ulang bahan bakar bekas untuk meinisahkan unsur-unsur hasil-belah dan unsitr-iinsur transuranium
(TRU) serta pengolahan dan penyimpanan limbah.

Dari segi ekonomi, daur bahan bakar miklir adalah komponen yang sangat penting, karena kontribusinya dapat
mencapai 60% biaya operasi untuk reaktor riset dan lebih dari 20 % dari biaya produksi listrik PLTN.

Dalain Studi Tapnk dan Studi Kelayakan (STSK) PLTN telah dipelajari kebijaksanaan- kebijaksanaan atau
strategi-strategi yang pcrlu dipilih, terutania yang nienyangkut ujung depan dan ujung belakang DBBN sehubungan
dengan rencana pembangunan dan pengoperasian PLTN di Indonesia yang diperkirakan mencapai 7000 MWe dari
jcnis reaktor air ringan (LWR, Light Water Reactor)2'

STRATEGI UJUNG DEPAN DAUR BAHAN
BAKAR NUKLIR

1 Pcnycdiaan Uranium Alnmi

Di Indonesia, aktivitas dalain bidang pe-
nyediaan uranium alami (U-alaini) niasih sangat
terbatas dan kapasitasnya sangat kecil karena
hanya untuk inaksud pcnclitian. Eksplorasi yang
telah dilakukan telah mendapatkan cadangan U-
alami yang diperkirakau/ditaksir berjumlah
11.780 ton U30g atau sctara dengan 10.000 ton U
di Kalimantan Barat. Kemampuan penambang-
an uranium yang dilaksanakan olch PPBGN-
BATAN niasih sckitar 600 ton bijih/tahun, sedang
pengolahan bijih uranium di Lemajung
Kalimantan Barat masih dalam skala pilot dengan
kapasitas 100 kg yellowcafce/buhn. Pada waktu
yang akan datang, pabrik pcng-olahan tersebut
direncanakan akan ditingkalkan kapasitasnya
menjadi 400 kg yelfowcake/hari (sekitar 120 ton
U/tahun), yang dapat memasok setiap talnin
sckitar 10% dari kebutuhan pengisian balian
bakar untuk 7000 MWe LWR2. Jumlah cadangan
10.000 ton uranium yang dipcrolah di Kalimantan
Barat cukup untuk memasok pengisian bahan

bakar selama kira-kira 7
7000 MWe jenis LWR.

tahun operasi PLTN

Dengan harga U-alami di pasar interna-
sional sekarang yang cukup rendah, maka
pengembangan infrastruktur yang diperlukan
untuk pertambangan komersial tidak akan
menguntungkan jika tidak tersedia deposit bijih
dengan juinlah dan kadar yang sangat tingi.
Tetapi, kebutuhan dunia akan U-alami saat ini
melebihi kapasitas pemasokan (suplai) yang
secara terus menerus menurunkan kelebihan
inventori dari pemakai dan produsen yang
rencananya akan dikeluarkan pada sekitar tahun
2010. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya
menggunakan cadangan U-alami domestik untuk
memasok sebagian kebutuhan bahan bakar selama
mungkin karena alasan terbatasnya juinlah
cadangan U-alami domestik dan daya penawaran
(bargaining power) untuk pembelian dari luar
negeri.

Pada kapasitas yang direncanakan sekitar
120 ton U/tahun, 10.000 ton uranium dari U-
alami domestik akan dapat menjaga pemasokan
scbagian kebutuhan selama lebih dari 70 tahun2
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2 Konversi

Proses konversi yellow cake sampai men-jadi
UF6 untuk pengayaan, di BATAN bam dilakukan
studi prosesnya. Rencana yang akan datang
kapasitas U-alami domestik adalah sekitar 120 (on
U/tahun. Ditinjau dari aspek ekonomi, pabrik
konversi seharusnya berorde 3000 ton U/tahiuv2 .
Oleh karena itu pemba-ngunan pabrik konversi
domestik tidak akan layak.

3 Pengayaan UHS

Kebutuhan pengayaan per tahun untuk
memasok pengisian bahan bakar PLTN 7000
MWe jenis LWR akan kurang dari 1 juta SWU
(1000 ton SWU). Pembangunan fasilitas pe-
ngayaan komersial di Indonesia untuk waktu yang
akan datang secara teknoekonomi diperkirakan
tidak akan layak. Hal ini didasar-kan pada
kenyataan seperti contoh bahwa pabrik pengayaan
komersial Rokhasho-Mura di Jepang yang mulai
beroperasi komersial pada bulan Maret 1992
dengan total biaya konstruksi ¥ 250 milyar,
dinyatakan bahwa biaya per unit pengayaan jauh
lebih tinggi dari pada harga pasar internasional.
Jepang berani membangun pabrik pengayaan
tersebut didasarkan pada kebijaksanaan nasional
Jepang, bahwa Jepang ingin mengembangkan
suplai bahan bakar domestik sendiri melalui daur
bahan bakar yang independent. Oleh karena itu
walaupun tidak ekonomis, Jepang tetap
membangun pabrik pengayaan.

Di samping itu, bagi Indonesia ketidak-
layakan pembangunan fasilitas pengayaan
komersial terutama disebabkan oleh belum
cukupnya penguasaan teknik industrial dan juga
biaya investasi yang sangat tinggi. Lagi pula
teknologi pengayaan adalah sulit dan tidak
mungkin akan diperoleh alih teknologinya
mengingat teknologi ini dianggap suatu bagian
daur bahan bakar nuklir yang sangat sensitif dari
titik pandang nonproliferation.

4 Rekonversi dan Fabrikasi

Pelayanan domestik sekarang mampu
memasok elemen bakar dan elemen kendali
untuk RSG-GAS (MPR-30). Fabrikasi prototip
elemen bakar untuk reaktor daya sedang
dilakukan. Berdasarkan pada pengalamian
tersebut dan rencana yang sedang dilakukan,
maka pengembangan infrastruktur domestik
diperkirakan akan mampu mengambil bagian
dalam rekonversi dan fabrikasi bahan bakar
untuk PLTN, walaupun pelayanan domestik
untuk fabrikasi elemen bakar PLTN masih

incmerlukan peralatan utama, iiseasi dan alih-
teknologi dari luar negeri. Begitu juga kom-
ponen-komponen pendukung seperti zircaloy dan
stainless steel derajad nuklir masih perlu
diimpor, naimm hal itu semua tidak
menyebabkan adanya rintangan-rintangan sejauh
komponen-koinponen tersebut atau bentuk dasar
komponen-komponen tersebut tersedia di
beberapa pcmasok.

Dalam bidang fabrikasi selalu ada
persaingan di antara para fabrikator, tetapi
bidang ini adalah langkah pertama dari produksi
domestik seperti yang dilakukan oleh Jepang dan
negara-negara lain, karena fabrikasi merupakan
bidang yang kritis dari segi kelangsungan operasi
reaktor.

Kebutuhan fabrikasi bahan bakar untuk
pengisian bahan bakar PLTN 7000 MWe jenis
LWR adalah sekitar 180 ton U/tahun.
Pengembangan fasilitas fabrikasi untuk memenuhi
kebutuhan ini akan ekonoinik berdasarkan pada
kapasitas fasilitas-fasilitas fabrikasi di negara-
negara lain seperti Jepang, Korea dan Spanyol
yang, rnempunyai kapasitas fabrikasi sekitar 200
ton U/tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka hanyalah
bidang kegiatan fabrikasi (termasuk rekonversi)
saja yang sebaiknya dipilih sebagai bidang yang
paling memberi harapan baik sebagai langkah
pertama dalam pengembangan ujung-depan daur
bahan bakar nuklir untuk PLTN yang akan
datang

Pengembangan fasilitas fabrikasi domestik
untuk pemasokan bahan bakar PLTN berdasar
skenario pembangunan PLTN terdiri atas 2
alternalif, sebagai berikut:

Tahufl.
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

Total

AUmHAW-i
600 MWe
600 MWe

600 MWe x 2
600 MWe x 2
600 MWe x 2
600 MWe x 2
600 MWe x 2

7200 MWe

900 MWe
900 MWe
900 MWe
900 MWe
900 MWe
900 MWe

900 MWe x2

7200 MWe

Dengan asumsi tipe reaktor adalah PWR,
maka kebutuhan bahan bakar dapat dihitung,
seperti dapat dilihat pada gambar-1 dan gambar-
22. Setelah tahun 2015 kebutuhan untuk isi-ulang
(reload) bahan bakar PLTN akan berjumlah
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sekitar 150-180 ton U/tahun untuk alternatif-1,
dan sekitar 120-160 ton U/ talnin untuk
alternatif-2. Dalam hal ini diantisipasi bahwa
semua pengisian awal bahan bakar dilakukan oleh
Vendor karena terkait erat dengan masalah
garansi unjuk kerja PLTN. Oleh karena itu,
kapasitas fabrikasi 200 ton U/tahun akan
mencukupi untuk memasok pengisian ulang
(reload) bahan bakar untuk mendukung operasi
PLTN yang direncanakan sesuai dengan skenario
di atas. Selanjutnya rnelalui suatu evaluasi
ekonomi, alternatif-2 diadopsi sebagai suatu
alternatif dasar, karena incnunjukkan kebutuhan
bahan bakar untuk pengisian ulang yang lebih
rendah.

STRATEGI UJUNG BELAKANG DAUR
BAHAN BAKAR NUKLIR

1 Proses Oiah-ulang Bahan Bakar Bckas

Strategi DBBN Indonesia saat ini adalah
"strategi daur terbuka sampai beberapa dekade
setelah operasi PLTN pertama". Oleh karena itu
dalam bidang olah-ulang, kegiatan yang
dilakukan hanyalah dalam tingkat studi proses.
Pemilihan sistem daur terbuka atau daur tertutup
dapat dipahami dengan uraian berikut.

Mula-mula tujuan di balik konsep daur
tertutup adalah untuk mendaur-ulang plutonium
(Pu) dan uranium (U) hasil proses olah-ulang ke
dalam reaktor jenis pembiak cepat (FBR, fast
breeder reactor). Tetapi karena keterlambatan
dan pembatalan program FBR di beberapa negara,
maka bahan-bahan fisil (Pu dan U) tersebut di
daur-ulang ke dalam reaktor termal dalam bentuk
bahan bakar campuran oksida (MOX, mixed
oxides). Pada saat ini daur-ulang ke dalam
reaktor termal sedang dilaksanakan di Bclgia,
Perancis, Jerman, Jepang, Swis dan Uni Soviet
dahulu.

Pemilihan strategi untuk tidak melakukan
olah-ulang bahan bakar bekas adalah keputusan
yang kompleks dengan memperhatikan banyak
aspek, termasuk aspek ekonomi, safeguards dan
aspek teknik.

a. aspek ekonomi
Ditinjau dari aspek ekonomi, sistem daur

terbuka adalah lebih disenangi (lebih favorable)
dari pada daur tertutup dan dapat berjalan secara
berkesinambungan sampai beberapa dekade.

b. aspek safeguards
Salah satu persoalan utama mengenai olah-

ulang yang sering disebut memberatkan adalah

proliferation yaitu berkaitan dengan penyalah-
gunaan untuk pengembangan senjata nuklir. Hal
ini adalah faktor utama dalam keputusan beberapa
negara untuk tidak melakukan olah-ulang.
Seluruh dunia, telah menyatakan perhatiannya
bahwa pemisahan unsur dalam daur olah-ulang
dan mengisolasi bahan fisil, terutama Pu dapat
dialihkan oleh negara-negara kelompok teroris
untuk membuat senjata nuklir. Mengingat hal
tersebut, beberapa negara telah memutuskan
untuk melawan daur tertutup untuk kemajuan
program daya nuklir mereka. Betapa sensitifnya
persoalan ini ditunjukkan oleh peristiwa baru-baru
ini (Desember 1992), dunia digemparkan adanya
misi pengapalan bahan plutonium Jepang (dari
Perancis ke Jepang) yang mendapat tanggapan
dan tantangan serius dari negara-negara yang
perairannya akan dilewati.

c. aspek teknik
Indonesia saat ini tidak mempunyai rencana

untuk memanfaatkan Pu di dalam reaktor
pembiak cepat (FBR) di mana Pu dapat digunakan
secara efisien. Oleh karena itu pemungutan Pu
dapat digunakan sebagai bahan bakar campuran
oksida (MOX) dalam reaktor jenis LWR. Dalam
hal ini pemungutan Pu dapat memanfaatkan jasa
olah-ulang yang ada di luar negeri.

Penggunaan bahan bakar MOX di dalam
reaktor jenis LWR memerlukan adanya beberapa
modifikasi, karena koefisien temperatur negatif
bahan bakar MOX lebih besar dibandingkan
koefisien temperatur negatif bahan bakar UO2.
Beberapa contoh modifikasi untuk reaktor jenis
PWR adalah penambahan worth batang kendali
dan menaikkan konsentrasi boron dalam kolam
penyimpatian bahan bakar bekas dan ECCS tanks.
Bahkan dengan modifikasi tersebut, rasio
maksimum dari pada bahan bakar MOX dalam
teras reaktor juga masih hams dibatasi sampai
sekitar 1/3 teras (core).

Hasil pemungutan Pu melalui Proses olah-
ulang,. selain berupa bahan ftsil Pu239 juga berupa
Pu fisil Pu241 yang meluruh dengan waktu-paruh
14,4 tahun menghasilkan Am241 yang

memancarkan sinar y kuat. Oleh karena itu
lamanya penyimpanan bahan bakar bekas akan
menyebabkan hilangnya bahan fisil dan kesulitan
fabrikasi bahan bakar MOX. Dengan alasan
tersebut, pada saat ini di Perancis sedang
dibangun fasilitas fabrikasi bahan bakar MOX
yang akan dapat menerima Pu hanya sampai 5
tahun setelah proses olah -ulang. Oleh karena itu,
jadwal olah-ulang sebaiknya dikembangkan
dengan seksama sesuai rencana penggunaan Pu,
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sehingga dapat niengurangi biaya penyimpanan
bila dipilih strategi untiik melakukan olah-ulang.

Fasilitas olah-ulang akan menghasilkan
limbah aktivitas tinggi (limbah vitHJikasi) yang
harus disitnpan menggantikan bahan bakar bekas
itu sendiri. Selain itu, olah-ulang juga
menghasilkan limbah-limbah bam seperti:
zirkonium yang tidak terlamt, limbah kering hasil
evaporasi dan limbah cair, dan limbah padat yang
Iain yang tidak dihasilkan dalam sistem daur
terbuka. Limbah-limbah tersebut memerlukan
pengolahan dan penyimpanan. Seperti halnya
teknologi pengayaan, proses olah-ulang juga
merupakan teknologi yang belum dikuasai. Alih
teknologi dan kerjasama internasional dalam
bidang ini sangat dibatasi karena olah-ulang
bahan bakar bekas dianggap suat» bagian dalam
daur bahan bakar yang sangat sensitif dari titik
pandang non proliferation seperti halnya
pengayaan.

2 Pengcloliiiin Limbah Radioaktif

a. Pengelolaan limbah aktivitas rendah dan
aktivitas sedang
Limbah aktivitas rendah (LLW, Low Level

Wastes) dan aktivitas sedang (ILW, Intermediate
Level Wastes) yang dihasilkan selama
pengoperasian dan pemeliharaan PLTN dapat
berupa limbah gas, limbah cair dan limbah padat.
Pada umumnya limbah-limbah tersebut
terkontaminasi oleh radionuklida-radionuklida
hasil-belah. Limbah-limbah tersebut harus
dikelola melalui proses-proses:

1. Reduksi volum dengan cara kompaksi,
evaporasi atau insinerasi. Untuk liinbah gas
dan cair, sebelumnya harus dilakukan transfer
radionuklida ke dalam bed filter, charcoal atau
resin penukar ion.

2. Solidifikasi dan imobilisasi dalam dmm, serta
pencucian.

3. Penyimpanan sementara untuk memberikan
waktu peluruhan.

4. Penyimpanan akhir di tempat penyimpanan
bawah tanah.

Proses-proses tersebut relatif tidak mahal
terhadap harga daya listrik yang diproduksi dan
juga secara teknis tidak sulit. Walaupun demikian
ditinjau dari aspek sosial dan politik, hal ini
cukup memperlambat pembangunan dan operasi
fasilitas penyimpanan akhir. Di bebe-rapa
tempat, oposisi lokal sering terjadi dengan sangat
emosional menolak daerahnya digunakan sebagai

tempat pembuangan limbah (per.yim-panan
akhir).

Penyimpanan sementara limbah aktivitas
rendah (LLW) dan sedang (ILW) dapat dilakukan
di lokasi PLTN selama 10-20 tahun, bam
kemudian disimpan di tempat penyimpanan tanah
dangkal (shallow land burial sites) dalam jangka
panjang.

Di Perancis, Kanada, Inggris dan Amerika
Serikat, penyimpanan dengan teknik penguburan
tanah dangkal telah dilakukan. Prinsip dasar
keselamatan dalam penyimpanan adalah bahwa
limbah hams diisolasi dari lingkungan selama
masih berbahaya. Di beberapa negara,
merencanakan penyimpanan akhir limbah LLW
dan ILW dalam fasilitas yang lebih mahal.
Scbagai contoh di Jerman, sedang berlangsung
perijinan untuk menggunakan bekas
pertambangan {the abandoned Konrad Mine)
dengan kedalaman 1300 m, untuk penyimpanan
akhir limbah LLW dan ILW. Di Swedia (yaitu di
Formark), limbah LLW dan ILW disimpan di
bawah batuan kristalin dengan kedalaman 60 m.

Banyak negara yang aktif melakukan
pertukaran infortnasi teknis melalul IAEA dan
OECD/NEA, serta kerja sama bilateral atau
kontrak dengan negara-negara tertentu. Dalam
hal ini diperoleh konsensus tentang prinsip-
pritisip umura pengelolaan limbah redioaktif.
Salah satu perjanjian yang diselenggarakan oleh
15 negara di Paris pada September 1992 telah
disetujui untuk larangan total terhadap
pembuangan limbah nuklir di Samudra Atlantik
Utara dan Laut Baltic sampai tahun 2007<S).

b. Pengelolaan limbah aktivitas tinggi (HLW)

Pengelolaan limbah aktivitas tinggi (HLW
= High Level Wastes) terdiri dari aktivitas-
aktivitas yang berhubungan dengan bahan bakar
bekas setelah dikeluarkan dari reaktor,
penyimpanan sementara dan penyimpanan akhir,
dengan atau tanpa olah-ulang.

1. Penyimpanan Sementara.

• Bahan Bakar Bekas
Berdasarkan pada kebijaksanaan

Indonesia yang akan menerapkan strategi
daur terbuka (tidak melakukan proses olah-
ulang) untuk beberapa dekade setelah
beroperasinya PLTN pertama, maka limbah
aktivitas tinggi (HLW) berarti bahan bakar
bekas itu sendiri. Bahan bakar bekas hams
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disimpan untuk beberapa dekade (2G~9O
tahun) sebelum penyimpanan akhir.
Penyimpanan sementara bahan bakar bekas
dapat dilakukan di dalam lokasi reaktor (AR
site = At Reactor Site) atau di fasilitas yang
dipusatkan secara terpisah di luar lokasi
reaktor (AFR site = At away from the
Reactor). PLTN yang diusulkan Indonesia
semuanya disertai ketentnan untuk
penyimpanan bahan bakar bekas di lokasi
PLTN untuk kapasitas 25-40 tahun.
Teknologi penyimpanan bahan bakar bekas
telah berkembang sclama lebih dari 40 tahun.
Pada umumnya penyimpanan dilakukan
dalam kolam berisi air, tetapi akhir-akhir ini
teknik penyimpanan kcring telah
diperkenalkan untuk penyimpanan dalam
jangka waktu yang lebih lama. Dengan
meningkatnya jumlah bahan bakar bekas
memaksa perlunya peningkatan kapasitas
tempat penyimpanan. Untuk memenuhi
keperluan tersebut, beberapa konsep teknik
penyimpanan telah dikembangkan, antara
lain adalah : re-racking of existing pool dan
out of pool dry storage (penyimpanan kering
di luar kolam) dengan menggimakan cask,
voult (ruang bawah tanah) atau concrete silo
(gudang beton tertutup). Pada umumnya
penyimpanan bahan bakar bekas dilempatkan
di reaktor (dalam kolam berisi air) selaina 5
tahun atau lebih dengan makstid memberikan
tempat untuk kedamratan unloading dan juga
untuk memberikan pendinginan sebelum
transportasi ke fasilitas olah-ulang atau ke
fasilitas penyimpanan sementara di luar
lokasi reaktor dalam jangka waktu panjang
yang termonitor (MRS = Monitored
Retrievable Storage). Secara teknis dan
keselamatan dari berbagai operasi untuk
penyimpanan kering seperti: reliabilitas, kr-
itikalitas, peluruhan panas, perisai radiasi dan
pengungkung radioaktivitas tidak sulit
(khususnya untuk bahan bakar bekas) dan
ditinjau dari dampak lingkungan telah dapat
pula dipenuhi, selain itu biaya operasi relatif
tidak mahal terhadap harga daya listrik yang
diproduksi.

• Limbah Aktivitas Tinggi (HLW) dari Proses
Olah-ulang

Limbah hasil proses olah-ulang bahan
bakar bekas blasanva dalam bentuk cairan
bersifat asam yang memerlukan netralisasi
dan evaporasi. Sludge yang tersisa
memerlukan solidifikasi dengan proses
vitrifikasi. Proses ini telah populer dan
menjadi pilihan karena hasilnya mempunyai

kecepatan pelindihan (leaching) yang sangat
rendah. Pengembangan vitrifikasi skala besar
sebagai metode encapsulasi dan solidifikasi
limbah aktivitas tinggi telah banyak
dilakukan. Negara pertama yang
mengoperasikan vitrifikasi skala produksi
adalah Perancis pada tahun 1978 di Marcoule
dengan kapasitas 200 canister per tahun.
Fasilitas kedua di Cap de La Haque yang
mulai beroperasi tahun 1989 dengan
kapasitas 600 canister per tahun, pada tahun
1993 kapasilasnya ditingkatkan menjadi 2
kali. Semua canister disimpan sementara
dalam penyimpanan kering (interin dry
storage) dengan pendinginan konveksi udara
Belgia (di Mol) bekerjasama dengan Jerman
juga telah mempuiiyai fasilitas vitrifikasi dan
pada tahun 1985-1991 telah memproduksi
limbah vitrifikasi sebanyak 2200 drum.
Fasilitas tersebut sekarang sedang
dimodifikasi untuk meningkatkan
kapasitanya dan akan mulai beroperasi
kembali tahun 1998. Fasilitas-fasilitas lain
yang telah beroperasi adalah di Uni Soviet
(mulai beroperasi tahun 1987), di Inggris
(mulai 1991), kemudian fasilitas lain yang
sedang dalain tahap perencanaan dan
pcmbangunan adalah di Jepang (mulai
beroperasi talnin 1994), di Amerika Serikat
(mulai beroperasi tahun 1996) dan di Cina
(mulai beroperasi tahun 2000).

2 . Penyimpanan Akhir (Lestari).

Di negara-negara yang tergabung dalam
OECD (Organization for Economic Co-operation
and Development), sampat saat ini belum ada
tempat pembuangan akhir yang beroperasi skala
komersial untuk bahan bakar bekas dan limbah
HLW dari proses olah-ulang, Berbagai
pembahasan aspek teknis untuk opsi penyimpanan
akhir sampai saat ini masih merupakan hasil-hasil
eksperimen.dan ide-ide yang telah disusun oleh
para ahli selama bertahun-tahun. Kebanyakan
studi penyimpanan akhir bahan bakar bekas
mempertimbangkan periode penyimpanan
sementara (30-60 tahun), diikuti dengan
encapsulasi bahan bakar bekas di dalam canister
yang tahan korosi, kemudian disimpan dalam
tempat penyimpanan akhir dalam "media struktur
geologi tanah dalam" yang terpilih (deep
geological repository). Elemen bahan bakar
didesain untuk manahan unsur-unsur hasil fisi
dan tahan korosi , oleh karena itu bahan bakar
bekas biasanya hanya memerlukaan pengepakan
(packing) dalain drum yang didesain secara
khusus.
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Konsep penyimpanan lestari di dalam
"struktur geologi tanah dalam" ini didesain imtiik
menjamin radionuklida dalam bahan bakar bekas
tetap terisolasi dari manusia dan lingkungannya
sekurang-kurangnya sampai tingkat aktivitasnya
(bila kemungkinan terjadi pelepasan radionuklida
tersebut) tidak memberikan resiko terhadap
generasi yang akan datang. Lapisan penghalang
{barier) dalam konscp penyimpanan akhir
(lestari) ini mempunyai 3 komponen utama
yaitu5:

a) The near field, yang terdiri dari benluk limbah
yang stabi! dan pembungkus yang tahan korosi
serta dikombinasikan dengan lapisan-lapisan
panghalang yang direkayasa mcnyatu dalam
tempat penyimpanan terscbut.

b) Geosfir, yang (erdiri dari lapisan-lapisan
penghalang dari media geologi di tempat
tersebut. Faktor utama media geologi tersebut
adalah kemampuannya untuk menahan aliran
air tanah. Oleh karena itu di.perlukan media
yang mempunyai permiabilitas dan sifat aliran
yang rendah seperti misalnya, clay, garam dan
batuan kristalin.

c) Biosfer, yang merupakan barrier yang tidak
keras yang pada gilirannya untuk
mengencerkan radioaktivitas.

Perjalanan {pathway} radionuklida melalui
biosfer menipakan pengetahuan yang sangat
penting yang perlu diketahui untuk mcramal
penyebaran beberapa radionuklida. Metode lain
pembuangan akhir limbah aktivitas tinggi yang
telah pula dipertimbangkan adalah pembuangan
di dasar laut, selain itu ada pula ide untuk
mengirimkan limbah tersebut ke bulan
menggunakan ballistic missile yang tnenipakan
alternatif yang masih jauh di banding
pertimbangan pembuangan di dasar laut.
Berdasarkan perjanjian London (February 1983),
pembuangan di dasar laut mengalami pula
penundaan.

Strategi pengelolaan limbah aktivitas tinggi
ada 4 alternatif stratcgi. Skcma kccmpal
alternatif strategi terscbul dapat dililiat pada
gambar-3 sampai dengan gambar-6.

SIMPULAN DAN SARAN

Untuk menghadapi era PLTN di Indonesia
yang akan datang, maka ditempuh stratcgi daur
bahan bakar nukiir sebagai bcrikut :

1. Strategi ujung depan daur bahan bakar
nukiir adalah dengan memilih untuk
mengembangkan bidang fabrikasi bahan
bakar domestik untuk memasok pengisian-
ulang {reload) bahan bakar PLTN.

2. Strategi Indonesia dalam daur bahan bakar
nukiir (DBBN) adalah daur terbuka sampai
beberapa dekad setelah operasi PLTN
pertama. Dengan demikian Indonesia tidak
akan inelakukan proses olah-ulang bahan
bakar bekas maupun proses pengayaan,
tetapi kedua bidang tersebut tetap akan
dipelajari sampai pada tahap studi proses.

3. Bahan bakar bekas hams dikelola melalui
penyimpanan sementara di lokasi reaktor
sekurang~kurangnya dua dekade, dan
selanjutnya pertu perluasan penyimpanan
sementara dalam bentuk fasilitas komersial
baik di lokasi reaktor atau di Iuar lokasi
reaktor.

4. Indonesia perlu melakukan pengkajian untuk
mempersiapkan penyimpanan limbah lestari
bahan bakar bekas atau limbah aktivitas
tinggi (HLW) dengan metode penyimpanan
di dalam struktur geologi tanah dalam {deep
geological repository).

5. Untuk pengelolaan limbah aktivitas rendah
(LLW) dan sedang (ILW perlu dipersiapkan
strategi penyimpanan dengan metode
penguburan tanah dangkal {shallow land
burial).
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Gambar 1. Kebutuhan Fabrikasi bahan bakar untuk altcrnatif 1 (600 Mwe), Faklor kapasitas = 80% (2)
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Gambar 2. Kebuluhan Fabrikasi bahan bakar untiik altcrnatif 2 (900 Mwe), Faktor kapasitas = 80% (2)
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Gambar 3. Strategi Pengelolaan Limbah Radioaktifitas Tinggi (LAT)
Jangka Menengah : 40 - 50 tahun

2. STRATEGI-2
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Ganibar 4. Strategi Pengclotaan Limbah Radioaktifitas Tinggi (LAT)
Jangka Panjang > 30 tahun
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3 . STRATEGI-3
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Gambar 5. Stratcgi Pengeloiaan Limbah Radioaklifitas Tinggi (LAT)
Jangka Menengah : >30 taluin

4 . STRATEGI-4
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Gambnr 6. Stralegi Pcngclolaan Limbah Radioaklifitas Tinggi (LAT)
Jangka Menengah : >30 taluin
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KARAKTERISASI DAN SISTEM PENGELOLAAN TAILINGS
PADA PROSES PENGOLAHAN BIJIH URANIUM RIRANG

Achmad Sorot Sudiro dan Tati Heryati
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir

(D0100049
ABSTRAK

Tailingss proses pada pengolahan bijih uranium Rirang yang berbentuk padat dan slurry, masih
mengandung unsur-unsiir radioaktif maupun non radioaktif, Hal ini karena unsur-unsur tersebut tidak terlarut pada
proses pengolahan bijih uranium. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan unsur yang masih
tersisa pada tailings, mengevaluasi dan mempelajari sistem pengelolaan tailings sehingga tidak mencemari
lingkungan sekitamya. Analisis yang dilakukan tnenggunakan metoda Spektrofotometri Serapan Atomik,
Spektrofotometri UV-VIS, Radiometri dan Gravimetri. Hasil yang diperoleh dari analisis ialah silikat, rare earth,
uranium, torium, besi, nikel, seng, posfor, vanadium, timbal, molibdenum dan radium. Dari hasil evaluasi analisis
unsur dapat disimpulkan baliwa tailings padat dalam skala besar (asumsi 2,5 ton/hari) perlu dikenai pencucian
dengan air melalui saluran tertentu sebelum ditampung dalam kolam sementara (kolam limbah I) dengan
spesiflkasi tertentu yang berkapasitas 1500 m kubik. Proses ini digunakan untuk mencuci sisa unsur terlarut yang
terdapat dalam tailings. Air yang dialirkan secara overflow, ditampung dalam kolam limbah II yang berkapasitas
1200 m kubik. Cairan dikeluarkan secara teratur melalui valve untuk diolah dengan sistem pengolahan limbah
pada beberapa tangki dan dinetralkan dengan CaO + NaOH dan BaCh. Dengan cara ini kandungan unsur radioaktif
dan non radioaktif dalam efluen yang keluar diharapkan sangat rendah, sehingga dapat dialirkan ke lingkungan.

ABSTRACT

Tailings generated from Rirang uranium ore processing still contains both radioactive and non radioactive
elements.This is due to the incomplete dissolution of such elements in the ore processing. The aims of this
investigation is to characterize the tailings elemental composition, to evaluate, and to plan a good tailings
management system, hence, environmental contamination can be avoided. Several methods of analysis have been
utilized, including Atomic Absorption Spectropholometry (AAS), UV-Vis spectrophotometry, radiometry and
gravimetry, to determine elements of interest i.e. silicon, rare earths, uranium, thorium, iron, nickel, zink,
phosphor, vanadium, lead, molybdenum and radium. Based on the analytical data evaluation, it is concluded that
big scale solid tailings (2,5 ton per day) should be washed with water in a designated place before finally being
stored in a 1500 cubic meter pond(pond #1). Such a washing step is aimed to remove element from the tailings.
The overflowing water is then fed into the second pond of 1200 cubic meter capacity. The liquid is then neutralized
by adding CaO + NaOH and BaCh solution. The effluent contains considerably small amount of radioactive and non
radioactive elements, hence suitable for direct disposal to the environment (water body).

PENDAHULUAN

Latar belakang

Untuk mengantisipasi kegiatan pertam-
bangan uranium yang meliputi penelitian
penambangan dan studi pengolahan bijih
uranium skala teknik, perlu dilakukan studi
penyimpanan limbah padat dan cairnya. Limbah
pengolahan bijih uranium pada umumnya
berbentuk limbah padat dan cair yang dinamakan
tailings.

Tailings padat berbentuk slurry dari
pengolahan bijih uranium skala teknik dialiri
dengan air, kemudian disimpan pada kolam
limbah sementara, sedangkan tailings cair diolah
dengan sistem pcngolahan limbah cair. Hal ini
dilakukan karena tailings tersebut mempunyai
kandungan unsur radioaktif inaupun non

radioaktif yang berbahaya bagi lingkungan
sekitarnya.

Unsur radioaktif pada cairan hasil
pengolahan limbah cair dimonitor sesuai dengan
ketentuan Keputusan Dirjen BATAN No.293/
DJ/VII/1995 tentang konsentrasi tertinggi yang
diizinkan untuk uranium dan torium alam dalam
udara dan air1. Pemonitoran unsur non
radioaktif pada cairan dilakukan sesuai dengan
Keputusan Menteri KLH No.02/MEN.KLH/I/1988
tentang pedoman penetapan baku mutu
lingkungan2.

Tujuan penelitian karakterisasi sistem
pengelolaan tailings pada proses pengolahan bijih
uranium Rirang adalah untuk :

1. mengctahui kandungan unsur radioaktif
maupun non radioaktif pada tailings, dan
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2. mempelajari sistem pengelolaan tailings agar
limbah cair yang dilepas ke lingkungan
mengikuti pedoman yang berlaku.

TEORI

Tailings adalah buangan hasil pengolahan
bijih uranium yang dapat berbentuk padat
dan/atau cairan. Kandungan yang terdapat pada
tailings pengolahan bijih uranium adalah unsur
radioaktif dan non radioaktif. Untuk melindungi
lingkungan agar bebas dari pencemaran, perlu
dilakukan pengelolaan tailings yang dapat
mengolah cairan dan nienyimpan padatan pada
suatu kolam lestari. Cairan yang telah diolah
diharapkan mengandung unsur radioaktif maupun
non radioaktif yang relatif rendah agar dapat
dilepas ke lingkungan dengan aman. Effluen yang
dilepas ke lingkungan tersebut dimonitor sesuai
dengan peraturan berdasarkan Keputusan Dirjen
BATAN, Keputusan Menteri, dan ketentuan
BAPEDAL.

Padatan yang terpisah dari cairan ditampung
dalam suatu kolam sementara yang tidak
memungkinkan mencemari lingkungan
sekitarnya. Kolam tersebut berkapasitas 1500 m3.
Bagian dasar dari kolam ini terdiri dari kerikil
dan ditutup dengan pasir atau tanah liat. Material
tersebut terletak di atas bangunan berpondasi
semen yang cukup kuat. Hal ini dilakukan agar
tidak terjadi perembesan cairan keluar.

TATA KERJA

1. Bahan yang digunakan adalah HCI, HNO3,
HC1O4, Na2, CO3, H2SO4 pekat, asam tartrat,
asetamida, dan kertas saring. Peralatan yang
digunakan adalah Fluorimeter, spektrofotometer
UV-Vis, spektrofotometer serapan atomik, aat
pencacah SAC-R5 EBERLINE.

2. Pengambilan cuplikan tailings yang diperlukan
untuk analisis diperoleh dari residu pengolahan
bijih uranium monasit Rirang dengan asam
sulfat skala laboratorium.

3. Analisis
a. Penentuan uranium, torium, molibdenum,

posfor, besi, nikel, dan silikon. Preparasi
cuplikan untuk analisis menggunakan
spektrofotometer serapan atom dan
spektrofotometer UV-Vis dilakukan dengan
cara sebagai berikut: tailings yang sudah
kering dimasukkan ke dalam gelas piala,
kemudian ke dalamnya ditambahkan HCI,
HNO3 dan HCIO4 dan kemudian dipanaskan
di atas hot plate sampai berbentuk pasta,
kemudian ditambah HCI, akuades lalu
terakhir dipanaskan. Setelah dingin, filtrat

dipisahkan untuk dianalisis guna menentukan
kadar uranium, torium, molibdenum,posfor,
besi, dan nikel dengan spektrofotometer UV-
Vis. Sedangkan analisis seng dan timbal
dilakukan dengan spektrofotometer serapan
atomik. Residu digunakan untuk analisis
silikon secara gravimetrik.

b. Penentuan radium
Preparasi contoh untuk analisis
menggunakan metoda radiometri dilakukan
dengan menambalikan Na2CO3 kepada
contoh dalam cawan platina, lalu dipanaskan
sampai meleleh, kemudian didinginkan dan
ditambah dengan akuades. Alikot tersebut
dipanaskan kembali sampai lelchan terlarut
dan disaring. Residu dicuci dengan
akuades, kemudian dilarutkan dengan HCI di
dalam labu erlenmeyer 1000 ml, didinginkan,
ditutup, dan disimpan selama 30 hari. Gas
radon yang keluar dipindahkan ke dalam
tabung sintilasi yang telah divakumkan,
dibiarkan 3,5 jam, kemudian dicacah
dengan alat SAC-R5 EBERLINE sehingga
kandungan radiumnya diketahui.

c. Penentuan logam tanah-jarang atau RE (rare-
earths)
Preparasi cuplikan untuk analisis dengan
metoda graviinetri dilakukan sebagai berikut:
tailings padat ditimbang dan dimasukkan ke
dalam gelas piala. Kemudian ditambah
H2SO4 pekat dan dipanaskan selama satu
jam, setelah dingin ditambah asam tartrat
dan asetamida, kemudian dipanaskan kembali
sampai mendidih. Filtrat disaring, dan residu
dicuci dengan H2SO4 50 %. Kemudian filtrat
tersebut diendapkan dengan oksalat sehingga
berbentuk RE-oksalat. Endapan tersebut
dipijarkan menjadi RE-Oksida total.

HASIL DAN BAHASAN

Dari hasil analisis kualitatif dikctahui
bahwa unsur-unsur radioaktif dalam tailings
pengolahan bijih uranium Rirang terdiri dari U
dan Th, sedangkan unsur-unsur non radioaktif
adalah Mo, Zr, Fe, Pb, V, Ti, Mg, Na, Si, Ca, K,
S, P, Cl, Ni, RE dan Al.

Di antara unsur-unsur tersebut di atas yang
merupakan parameter limbah menurut Keputusan
Menteri KLH.No.KEP-02/MENKLH/1988
tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu
Lingkungan adalah Fe, Ni, Zn, Cu, Pb, Mil, As,
Co dan Cl. Sedangkan unsur yang bersifat
radioaktif terdiri dari U, Th dan Ra1.

Berdasarkan hasil analisis kwantitatif
didapatkan bahwa kandungan unsur - unsur di
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atas dalam limbah Rirang adalah seperti yang
dicantumkan pada tabel (1). Tailings padat
bcrwarna ke abu-abuan, bcrsifat asain serta
tailings cair berwarna jernih kckuningan dan
bersifat asam.

Hasil evaluasi analisis dapat dibahas
secara studi pustakas3 . Tailings padat dan
slurry dengan kandungan unsur di atas baku
mutu limbah dalam skala besar (asumsi 2,5
ton/hari) perlu dikenai pencucian dengan air
melalui saluran tertentu sebelum ditampung
dalam kolam sementara (kolam limbah 1). Hal ini
dilakukan untuk mengurangi kandungan unsur-
unsur yang terikat secara fisik dalam tailings.

Desain kolam limbah I sebagai berikut:
Bentuk kolam limbah
panjang kolam
Lebar kolam
Kedalaman kolam

persegi panjang
25 meter
20 meter
3 meter

Dasar dari kolam limbah I dibuat dengan
susunan sebagai berikut:
a. Kerikil dan pasir atau tanah liat,
b. Piastik yang dilengkapi dengan membran

sintetik, adukan semen, beton aspal.

Cairan dipompakan ke atas dengan sistem
saluran pipa bcrcabang seperti tcrlihat pada
Gambar 1 dan dialirkan ke dalam kolam
limbah II.
5

Spesifikasi sistem pipa saluran :
Diameter pipa : 10 cm
Skedul : 80
Bahan : PVC
Spesifikasi pompa pada kolam limbah I :
Pompa : pompa scntrifugal
Kapasitas : 1 m3/jam
Jenis : pompa asam
Bahan : stainless steel (baja tahan karat)

Desain kolam limbah II scbagai berikut:
Bentuk kolam limbah : bujur sangkar
Panjang kolam : 20 meter
Lebar kolam : 20 meter
Kedalaman kolam : 3 meter

Susunan dasar dari kolam limbah II sama
dengan susunan dasar kolam limbah I. Cairan
dikeluarkan secara tcratur melalui valve dan
ditambahkan dengan ( CaO + NaOH ) dalam
tangki I4, serta diaduk dengan kecepatan
tertentu sampai pH mencapai 3,5. Penambahan
ini digunakan unluk mengendapkan Zn, Fe dan
Pb 5 , cairan kemudian cainpuran dialirkan ke

tangki pemisah padat/ cair (tangki 2). Cairan yang
terpisah dialirkan secara overflow ke tangki 3,
untuk sclanjutnya dinetralkan dengan penetral
yang sama dan diaduk sampai pH mencapai 7.
Sedangkan endapan berupa slurry ditampung
pada tangki penampung. Proses ini dilakukan
untuk mengendapkan uranium yang masih
terdapat pada larutan . Kemudian hasil
penetralan dipisalikan pada tangki pemisah/ padat
cair (tangki 4), dan cairan dialirkan secara
overflow ke tangki 5 dan ditambahkan BaCl2

serta diaduk sampai pH mencapai 10-11,
sehimgga sisa unsur (Ra, Mo, Mn) yang masih
terdapat pada cairan dapat mengendap 6 . Hasil
reaksi dari tangki 4 dialirkan melalui sand filter
sebelum dialirkan ke sungai. Kandungan unsur
radioaktif dan non radioaktif dalam efluent
diharapkan sekecil mungkin. pH dipantau dengan
batasan hanya sekitar 6-7 sehingga dapat
dialirkan ke lingkungan. Diagram alir
pengolahan limbah cair dapat dilihat pada
Gambar 2. Pemonitoran kandungan unsur
radioaktif pada cairan dilakukan dengan
mengacu pada Keputusan Dirjen BATAN
No.293/DJ/VII/1995 tentang konsenlrasi
tertinggi yang diizinkan untuk uraniun dan
torium di udara dan air1 .

Tabel 1 Data hasil analisis tailing padat dan cair

No.

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

U n s u r

Uranium
Toriuin

Radium

RE-Oksid

Posfor

Besi

Vanadium

Molibdenu

Bfcng

Nikel

Timbal

SiO2

S.ituan

ppm
ppm
pCi/g

%
%

ppin

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%

Kandungan
Padat
1666
48
141
29,3
5,5

7301
1424
766

97

20
724

28,5

Cair
284,8

9,9

0,08
0,5

0,15
808,5
17,9
10,7
7,76
6,1

61,85
0,002

Catalan : untuk tailings cair satuan pCi/ml (Ra)

Untuk U dan Th di udara sebesar ( 7 x 10H)

dan 7 x 1 0 (2)) Bq/1, sedangkan di air sebesar (7 x
101 dan 7 x 103). Pemonitoran unsur non
radioaktif pada cairan dilakukan sesuai dengan
Keputusan Menteri KLH No. 02/MEN.
KLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku
Mutu Lingkungan2. Lokasi yang digunakan
untuk tempat penampungan limbah padat dan
pengolahan limbah cair 1000 meter persegi.
Penyimpanan tailings yang masih mengandung
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unsur radioaktif dan non radioaktif perlu
memperhatikan3 hal-hal berikut:
• Tempat harus bergeologi cukup stabil, dan

kekuatan tanah, penyerapan, drainase lokasi
tempat pengolahan uranium serta topografi
harus baik.

• Tempat penampungan limbah harus cukup
besar, sehingga kemungkinan kontaminan
terlepas ke lingkungan sangat kecil.

• Tempat penampungan limbah harus cukup
untuk menampung tailings yang dihasilkan
dari pengolahan uranium.

• Di sekeliling penampungan limbah harus
dibuat tanggul-tanggul dari material yang kuat.
Hal ini untuk menghindari luapan air.

• Tailings harus disimpan di bawah permukaan
tanah.

• Dasar dari tempat penampungan limbah harus
dilapisi kerikil, pasir dan plastik sehingga air
tidak akan merembes ke lingkungan.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan
bahwa tailings masih mengandung unsur
radioaktif U, Th dan Ra dan unsur-unsur non
radioaktif P, V, Mo, Zn, Pb, Fe, Ni, Re, Si
(dalam bentuk SiO2) dengan konsentrasi yang
cukup tinggi. Untuk mendapatkan ejluen yang
tidak mencemari lingkungan, perlu dilakukan
sistem pengolah limbah cair dengan
menambahkan reagen CaO + NaOH, dan BaCl2.
Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi
kandungan unsur radioaktif dan non radioaktif
sebanyak mungkin, sehingga ejluen yang
dilepas ke lingkungan mengikuti ketentuan yang
berlaku.

Perencanaan tempat kolam limbah dari
tailings dengan kandungan unsur radioaktif
maupun non radioaktif perlu memperhatikan :
- Pemilihan tempat yang geologinya cukup stabil.
- Lokasi tailings padat cukup besar.
- Di sekeliling kolam limbah dibuat tanggul-

tanggul.
- Tailings harus disimpan di bawah permukaan

tanah.
- Dasar tempat penampungan limbah dilapisi

kerikil, pasir dan plastik.
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TANYA-JAWAB

1. Nurdin

• Berapakah dimensi tempat penampungan
limbah?.

• Bahan apa yang digunakan untuk penyekat
dinding penampung limbah agar tidak ada
intrusi limbah cair ke lingkungan batuan
disekitarnya ?.

Achmad Sorot Sudiro

• Dimensi tempat penyimpan limbah padat
adalah panjang = 25 m, lebar = 20 m dan
kedalaman = 3m.

• Dasar dan dinding kolam penampungan
limbah dibuat dari semen dengan pondasi
yang cukup kuat. Pada dasar kolam
ditambahkan lapisan plastik yang dilengkapi
dengan sintetik membran, adukan semen dan
beton aspal, juga kerikil serta pasir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada staf
Bidang KKL PPBGN dan semua fihak atas
segenap bantuan dalam penyiapan tulisan ini.

2. Erni R A

• Apakah limbah yang diolah tersebut adalah
limbah padat? Setelah dilakukan pencucian di
kolam I, air cuciannya mengandung unsur-
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unsur di luar tailings (unsur-unsur yang
terlarut pada proses sebelumnya), di manakah
cairan iersebut dipisahkan?. Seharusnya
cairan ini dipisalikan dan dijadikan satu
dengan hasil proses, sedangkan yang
dialirkan ke tangki I adalah tailing yang
benipa padatan/slurry.
Mohon dijelaskan bagaimana proses
pencucian terscbut dilakukan, sehingga jelas
mana air hasil pencucian dan mana yang
merupakan tailingl.
Jika yang diolah liinbah cair, bagaimana cara
pencuciannya ?. Mohon pcnjelasan!.

Aclimad Sorot Sudiro

• Linibah yang diolah adalah liinbah cair
bukan limbah padat. Linibah padaL/cair dari
pengolahan bijih U dicuci dengan air (dalam
saluran tertentu) dan dialirkan kedalam
kolam I. Dalam kolam I baik cairan dari
liinbah proses bijih U, serta cucian air
ditampung pada dasar kolam seperti
Gambar 1.

• Dari kolam I (air + linibah cair dari proses)
dipompa ke kolam liinbah II. Dalam kolam II
campuran (limbah cair + air) dialirkan
melalui valve dan diatur kecepatannya, untuk
selanjutnya diolah sepcrti skema diagram alir
pada Gambar 2. •

• Sudah lerjawab dengan jawaban di alas.

3. Elma Marcla

• Dengan memilih NaOH sebagai pereaksi
penetral, padahal NaOH adalah basa kuat,
apakah Zn yang mcnipakan unsur amfoter
dapat mengendap secara optimum?.

Aclimad Sorot Sudiro

• Zn memang behnn dapat dikatakan
mengendap sccara optimal karcna Zn adalah
unsur amfotcr. Tapi minimal pcmilihan itu
dapat mengurangi kandungan Zn dalam
liinbah cair, sehingga dengan berkurangnya
Zn, cairan dapat dialirkan (dilepaskan) ke

lingkungan, setelah dimonitor dengan baku
multi linibah (Keputusan Menteri KLH No.
Kep. 02/MEN.KLH/1988 tentang Pedoman
Baku Mutu Lingkungan).

4. Andri Slamct Subandio M

• Tailing dapat mengandung material padat
dan cair! Material padat dapat juga berupa
debut. Bagaimanakah "penampungan" debu
yang masih mengandung unsur-unsur
radioaktif selain mineral berat?. Bukankah
"debu" dapat diterbangkan angin dan
mencemari lingkungan secara luas dan
cepat?.

• Apakah penimbunan tailing cukup
waterproof atau kedap air, sehingga dijamin
tidak ada perembesan cairan ke arah air
lanah ?.

• Bagaimanakah pengaruh radiasi dapat diatasi
agar tidak menisak sistem air di bavvah
permukaan?.

Achmad Sorot Sudiro

• Pada saat ini penanganan debu radioaktif
yang dihasilkan dari peledakan batuan U di
Kalimantan Barat (dalam terowongan),
dilakukan dengan penghisapan debu
(inenggunakan exhaust van) ke luar
terowongan dan dialirkan ke udara.

• Sedangkan pada pengolahan bijih U di
Kalimantan Barat juga menggunakan
penghisap debu dan dialirkan ke udara.

• Penyimpan limbah padat cukup kuat,
sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya
perembesan cairan ke luar lingkungan,
karena pada dasar dan dinding kolam
penampungan limbah dibuat dengan pondasi
semen yang cukup kuat. Pada dasar kolain
ditambahkan lapisan plaslik yang dilengkapi
sintetik membrane, adukan semen dan beton
aspal, kerikil serta pasir.

• Pengaruh radiasi juga tidak dapat menisak
sistem air di bavvah permukaan, karena
bangunan yang cukup kuat seperti yang kami
jelaskan di atas.
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Gambar 1. Sistem saluran bawah tanah.
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Sistem sgluron bcwqh tonah (gambar.l)

Gambar 2. Diagram Alir Sisliin Pengolahau Limbuli Cair
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FIKSASI MOLIBDENUM DARI LARUTAN PELINDIAN
BIJIH URANIUM DENGAN KARBON AKTIF

Mainar S., Guswita.A., Erni.R.A., Susilaningtyas
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir

ID0100050

ABSTRAK

FIKSASI MOLIBDENUM DARI LARUTAN PELINDIAN BIJIH URANIUM DENGAN KARBON
AKTTF.Telah dilakukan penelitian fiksasi Mo dari lanitaii hasil pelindian bijih U dengan menggunakan karbon
aktif dengan metode bulk dan diaduk untuk menghilangkan/mengurangi molibdenum dalam larutan. Ini karena Mo
berpengaruh pada proses pemuniian U dengan resin penukar ion atau ekstraksi pelarut. Proses fiksasi dipengaruhi
oleh beberapa parameter, diantaranya luas pennukaan butir karbou aktif, diameter pori, perbandingan berat karbon
aktif dengan volume larutan, dan waktukontak. Hasil penelitian menunjukkan baliwa pada kondisi 4grkarbou/
100 ml larutan dengan ukuran butir 0,85 - 1,18 nun, dan waktu kontak 6 jam, Mo difiksasi sebanyak ± 0.50 mmol
dan U yang ikut difiksasi sebanyak ± 0,026 mmol dalam larutan yang mengandung Mo ± 0,56 m mol dan U ± 0,25
m mol. Larutan umpan yang mengandung RE tinggi menurunkan fiksasi Mo oleh karbon, sehingga pemakaian
karbon aktif untuk memisahkan Mo dari larutan hasil digesti bijih Rirang kurang efektif dimana Mo difiksasi
± 34,5 %.

ABSTACT

FIXATION OFMo IN URANIUM LEACH LIQUOR BY ACTIVATED CARBON. The use of activated carbon for
Mo fixation by bulk system is reported.Several factors influencing the fixation process were examined, including
contact time, carbon particle size, carbon porosity and the effect of other elements present in Mo containing
solutions. Experimental data showed that an adsorption eguilibrium of Mo on 4 gr of activated carbon and 0,85 to
1,18 mm of carbon particle size under forced-convection mass transfer in 100 ml solution that contains ± 0,56 m
mol of Mo and ± 0,25 m mol ofU was reached after 6 hours period. Under those conditions, about 0,50 m mol of Mo
and 0,026 m mol of U were adsorbed into the carbon. High concentration of rare earth elements decreased Mo
adsorption, hence, the use of activated carbon was not effective to separate Mo from the digestion liquor of Rirang
ore where Mo was adsorbed into the carbon ± 34,5 %.

PENDAHULUAN

Bijih uranium asal Rirang selain mengan-
dung uranium juga mengandimg molibdenum.
Susunan unsur dalam bijih Rirang adalah sebagai
berikut: U = 0,52 %, RE = 63,04%; Mo = 0,24 %
dan Th = 0,02 % ' Pelindian dengan asam sulfat
untuk melarutkan uranium dari bijihnya akan
melarutkan semua unsur-unsur yang mudah larut
dalam asam sulfat termasuk molibdenum. Semua
unsur - unsur terlarut tersebut merupa-kan
pengotor terhadap konsentrat uranium yang
dihasiikan. Oleh karena itu, larulan hasil
pelindian bijih uranium hams dimurnikan.
Molibdenum dalam asam suifat membentuk
kompleks anion molibdo sulfat Mo02(S04)3"4 yang
sama dengan kompleks anion uranil sulfat
UO2(SO4)3*4. Jika larutan hasil pelindian bijih
uranium dimurnikan dengan resin penukar ion,
maka ion kompleks molibdo sulfat dan uranil
sulfat akan bersaing untuk diikat oleh resin
penukar ion. Ion kompleks molibdo sulfat akan
terikat lebih kuat dari pada ion kompleks uranil
sulfat, karena afinitasnya lebih besar. Kelika
dilakukan elusi yaitu proses untuk melepaskan

kembali ion kompleks uranil, ion kompleks
molibdo tetap terikat pada resin. Jika proses ini
berjalan lebih lanjut, maka selanjutnya resin
akan jenuh dengan ion kompleks molibdo
sulfat,sehingga resin tidak dapat mengikat ion
kompleks uranil sulfat. Oleh karena itu jumlah
molibdenum dalam larutan hasil pelindian bijih
uranium hams dihilangkan/dikurangi. Salah satu
cara yang dapat dilakukan adalah dengan
mem fiksasi molibdenum dengan karbon aktif.
Fiksasi adalah penyerapan senyawa oleh karbon
aktif yang dapat dilakukan dengan metode bulk
dan aliran. Penelitian dengan metode bulk
dilakukan dengan cara merendam karbon aktif
dalam him tan umpan dan diaduk selama waktu
tertentu. Karbon aktif yang digunakan buatan
pabrik HYCAB - Australia. Proses fiksasi
dipengaruhi oleh beberapa parameter, diantaranya
luas permukaan butir karbon aktif, diameter pori,
perbandingan berat karbon aktif dengan volume
larutan, dan waktu kontak. Pengamatan
penelitian meliputi: 1, ukuran butir karbon aktif,
2. perbandingan berat karbon dengan volume
larutan, 3. waktu kontak karbon dengan larutan
umpan, dan 4.penggunaan larutan hasil proses
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fiksasi untiik utnpan pada pemurnian uranium
dengan resin penukar ion.

T E O R I

Karbon aktif adalah senyawa organik yang
dibuat dengan cara karbonisasi dari bahan dasar
batubara, batok kelapa , dan kayu. Proses kar-
bonisasi meliputi dehidrasi bahan dasar,
karbonisasi ,atau mengubah bahan dasar ke
bentuk campuran amorf dan kristal karbon, dan
selanjutnya bahan itu diaktifasi dengan cara
dibakar dengan bahan seperti uap air atau karbon
dioksida (CO2), sehingga terbentuk hasil akhir
yang berpori. Hasil yang diperoleh dengan proses
ini terutama adalah karbon dengan sedikit bahan
lain yang ada dalam bahan dasar, juga
mempunyai gugus fungsional yang mengandung
oksigen sebagai hasil proses aktivasi. Bagian
dalam dari butir karbon sangat berpori yang
terdiri dari makropori dengan diameter pori
1000 A, mikro pori dengan diameter pori 10 -
2000 A, dan pori dengan diameter <IO A yang
umumnya tidak dapat dimasuki oleh molekul zat
terlarut. Distribusi ukuran pori sebagian besar
merupakan fungsi dari proses fabrikasi. Luas per-
mukaan luar total adalah antara 500- 1000 m2/gr.
Daya serap karbon aktif temtama merupakan
fungsi dari bentuk stuktur pori atau setara dengan
luas permukaan pada produk akhir dari proses
karbonisasi.3

Proses fiksasi molibdenum oleh karbon
aktif merupakan serapan secara elektrostatis yang
umumnya berasal dari daya tarik kolombik
antara ion dan muatan gugus ftingsional. 3

Kapasitas fiksasi berkaitan dengan luas
permukaan, ukuran molekul zat terlarut dan
diameter pori.Kinetika fiksasi adalah sebagai
berikut : tahap pertama molekul yang difiksasi
akan berpindah dari cairan ke permukaan luar
butir karbon, sehingga terjadi lapisan tipis pada
permukaan butir karbon (boundary layer). Tahap
kedua molekul yang difiksasi akan berpindah dari
bagian luar butir ke tempat fiksasi melalui pori.
Pada tahap ketiga, dalam waktu yang sama
dengan tahap kedua pada waktu proses
perpindahan berlangsung, molckul difiksasi dan
dipegang oleh perniukaan. 3 Pada makalah ini
diameter pori dan ukuran molckul zat terlarut
dianggap parameter tetap, karena larutan dan
karbon yang dipakai sama. Sebagai parameter
penibah yang analog dengan luas pennukaan
adalah jumlah dan ukuran butir, scdangkan waktu
kontak merupakan parameter terhadap kinetika
fiksasi.

BAHAN DAN ALAT

Bahan

Bahan yang dipalai adalah larutan hasil
pelindian bijih uranium yang mengandung
molibdenum, karbon aktif buatan pabrik HYCAB
Australia, resin Duolit 101, bahan kimia untuk
analisis Mo, dan U.

Alat

Alat yang dipakai adalah timbangan semi
analitis, seperangkat spektrofotometer, pH meter,
furnace, pengaduk magnet stirer, kolom resin
dan alat gelas.

Tata kerja

Larutan umpan disiapkan (larutan pelindian
bijih uranium yang mengandung molibdenum).
Karbon sebelum dipakai dipanaskan pada suhu
700 °C selama 1 jam.

1. Menentukan waktu kontak

Karbon dengan ukuran butir ditetapkan, dan
ditimbang sebanyak 5 gram, dan dimasukkan ke
dalam beker gelas 250 ml. Lalu ia direndam
dalam aquades selama satu malam ,dan selan-
jutnya airnya didekantasi. Larutan umpan
sebanyak 150 ml ditambahkan. Fiksasi dilakukan
dengan waktu kontak 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, dan
30 jam. Selama proses fiksasi Iarutan diaduk
terus menerus. Kadar Mo dan U dari larutan
dianalisis dengan waktu kontak seperti tersebut
diatas. Data yang diperoleh dievaluasi, sehingga
didapat waktu kontak yang dikaitkan dengan
juinlah Mo yang difiksasi.

2. Menentukan pengarah ukuran butir terhadap
fiksasi Mo

Karbon dengan ukuran yang diinginkan
masing - masing ditimbang scbanyak 5 gram dan
dimasukkan ke dalam bekcr gelas 250 ml, lalu
direndam dalam aquades selama satu malam.
Selanjutnya airnya didekantasi. Larutan umpan
masing-masing sebanyak 100 ml ditambahkan.
Proses fiksasi dilakukan selama 3 jam. Selesai
fiksasi, larutannya diambil unluk dianalisis kadar
Mo dan U-nya. Data dievahiasi untuk mcmpcroich
ukuran butir yang dikaitkan dengan jumlah Mo
yang difiksasi.
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3. Menentukan iumlah karbon

Hal yang sama dilakukan dengan ukuran
butir yang optimal pada percobaan 2 dan waktu
kontak 3 jam dengan variasi jumlah karbon aktif.
Data yang diperolah dievaluasi untuk
mendapatkan jumlah karbon yang dikaitkan
dengan jumlah Mo yang difiksasi.

4. Pengunaan larutan umpan setelah fiksasi pada
resin penukar ion Duolit 101,

Resin dikondisikan dengan asam sulfat pH
1,7, kemudian loading dilakukan dengan larutan
umpan hasil pelindian bijih U yang meinpunyai
pH 1,7. Setelah resin jenuh, resin dicuci untuk
menghilangkan kotoran yang melekat pada resin.
Selanjutnya ia dielusi dengan larutan campuran
NaCl 1 M dan H2SO4 0,1 M. Hal yang sama
dilakukan seperti cara di atas dengan umpan
larutan hasil pelindian yang difiksasi dengan
karbon. Analisis kimia U dan Mo dilakukan. Data
dievaluasi untuk memperoleh perbedaan daya ikat
resin terhadap U.

HASIL DAN BAHASAN

Data hasil percobaan fiksasi molibdenum
yang menggunakan karbon aktif disajikan dalam
bentuk gambar.

WAKTU KONTAK ( JAM 1

Gambar 1. Hubungan waktu kontak dengan fiksasi
Mo (a) & U (b)

Kondisi: Ukuran butir 1,4-1,7 mm,
jumlah karbon 5 gr. Volume larutan 150 ml
kadar Mo = 1195 ppm, U = 1135 ppm

Gambar 1 memperlihatkan hubungan an-
tara waktu kontak dengan prosentase Mo dan U
yang difiksasi.Terlihat bahwa waktu kontak
berpengaruh terhadap banyaknya Mo dan U yang
difiksasi. Semakin lama waktu kontak semakin
banyak Mo dan U yang difiksasi. Hal ini
berdasarkan pada kinetika serapan karbon aktif
terhadap senyawa Mo dan U yang ada dalam
larutan. Senyawa Mo dan U meinerlukan waktu
untuk berpindah dari larutan ke permukaan butir
karbon dan selanjutnya masuk ke dalam pori

karbon untuk diikat oleh gugus fiingsional
oksigen dari karbon aktif. Semakin lama waktu
kontak, semakin banyak kesempatan dari
senyawa kompleks Mo dan U yang berpindah
kepermukaan butir karbon, sehingga semakin
banyak senyawa Mo dan U yang difiksasi oleh
karbon aktif. Fiksasi optimum Mo terlihat pada
waktu kontak 6 jam yaitu 88 % sedangkan U ikut
terfiksasi 8 %. untuk waktu kontak lebih dari 6
jam kenaikan fiksasi kecil, kurva mendatar.
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Gambar 2. Hubungan antara ukuran butir karbon
dengan fiksasi Mo (a) dan U(b)

Kondisi: jumlah karbon 5 gr, Waktu kontak 3 jam
Volume larutan 100 ml
kadar Mo = 1230 ppm, U = 1175 ppm

Menurut teori daya serap karbon aktif yang mem-
punyai porositas tinggi, ukuran butir tidak
berpengaruh terhadap daya serap. 3 Tetapi
kenyataanya pada Gambar 2, hubungan antara
ukuran bulir karbon dengan fiksasi Mo dan U ada
pengaruhnya, semakin halus ukuran butir karbon
semakin banyak jumlah Mo dan U yang difiksasi.
Hal ini karena semakin halus ukuran butir karbon
semakin luas permukaan butir karbon. Luas
permukaan butir merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh terhadap daya serap. Dilihat
dari segi pelaksanaan kerja, jika digunakan
ukuran butir yang halus akan menimbulkan
masalah pada pemisahan karbon dari larutan hasil
fiksasi untuk proses lebih lanjut. Selain hal
tersebut, untuk butir yang halus, karbon banyak
yang ikut terbuang pada saat dekantasi dilakukan.
Oleh karena itu digunakan ukuran butir antara
0,85 - 1,18 mm ( -14 + 18 mesh). Dengan
ukuran butir tersebut Mo difiksasi cukup banyak
dan U yang ikut terfiksasi relatif kecil.

Pada Gambar 3 tampak bahwa semakin
banyak jumlah karbon yang digunakan semakin
banyak Mo dan U yang difiksasi. Hal ini disebab-
kan semakin banyak jumlah karbon akan semakin
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luas dan banyak jumlah pori yang ada, schingga
Mo dan U yang difiksasi akan naik. Percobaan
selanjutnya menggimakan karbon sebanyak 4
gr/100ml larutan, karena dengan jumlah ter-
sebut U yang ikut difiksasi sebanyak ± 0,043
mmol, sedangkan Mo telah difiksasi sebanyak ±
0,92 mmol dalam larutan umpan yang
mengandung 1,18 mmol Mo dan 0,43 mmol U
dengan waktu kontak 3 jam dan iikuran butir
0,85 - 1,18 mm. Jika digunakan jumlah karbon
lebih banyak, maka U yang difiksasi lebih banyak
pula. Hal ini tidak diinginkan.

too

80

<

60

20

J U M L A H KARBON < GRAM)

Gambar 3. Hubungan antara juinlah karboii dengan
fiksasi Mo (a) & U(b)

Kondisi: Ukuran butir 0,85 -1,18 mm,
waktu kontak 3 jam
volume larutan 100 ml,
kadar Mo = 1135 ppm, U = 1030 ppm

Penggunaan kondisi fiksasi pada Iarutan
umpan hasil pelindian dinamik dan digesli bijih
U yang mengandung RE dan Mo disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Fiksasi Mo dan U
Jenis

Umpan 1 (ppm)
Difiksasi(%)
umpan 2(ppm)
Difiksasi(%)
Umpan 3 (ppm)
Difiksasi( %)

Mo
1156,0
65,1
315,3
34,5
1482,6
80,1

U
1213,3
8,0
469,4
11,2
1133,9
6,2

RE
1785
8,7
55940
4,9
-
-

Keterangan: jumlah karbon 4 gr, ukuran bulir >
1,18 mm ( + 14 mesh ), waktu
kontak 5 jam, volume larutan 100
ml. umpan 1 = lanitan hasil
pelindian dina-mik bijill U asal
Rirang, umpan 2 larutan hasil
digesti bijih U asal Rirang, umpan
3 larutan hasil pelindian dinamik
bijihUBM28l.

Pada Tabel 1 tampak bahwa untuk larutan
umpan yang mengandung RE relatif kecil
(umpan 1), day a fiksasi karbon terhadap Mo lebih
besar daripada larutan umpan yang mengandung
RE besar (umpan 2). Hal ini karena jumlah
senyawa RE dalam Iarutan umpan 2 sangat
banyak yang akan menghalangi senyawa Mo
mendekati permukaan butir karbon, sehingga
jumlah Mo yang difiksasi sedikit. Larutan umpan
yang tidak mengandung RE daya fiksasinya
terhadap Mo lebih tinggi (80,1%).

Penggunaan larutan hasil proses fiksasi
dan larutan sebelum difiksasi untuk umpan pada
pemurnian U dengan resin penukar ion Duolit 101
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penggunaan larutan

lanitan
umpan

1
2
3

Kand
(PI

Mo
476,4
55,0

ungan
3in)

U
521,0
474,0
500.0

pada pemurnian U
Daya ikat resin

terhadap
U (gr U/ It resin)

+ 34,6
+ 49,8
+ 55,0

Keterangan : umpan 1 larutan tanpa fiksasi
umpan 2 larutan setelah
fiksasi Mo umpan 3 larutan
yang tidak mengandung Mo
Fiksasi dilakukan seiama 6
jam dengan ukuran butir
karbon < 14 mesh ( < 1,18
mm )

Menun.it teori adanya Mo dalam lanitan
umpan pada pemurnian U dengan resin penukar
ion mempengamhi pengikatan uranium oleh
resin. SUSILANINGTYAS dkk 4 melaporkan
molibdenum belum mempengaruhi pengikatan
resin terhadap uranium jika perbandingan U/Mo
dalam lanitan > 10. Pada Tabel 2 terlihat bahwa
perbandingan U/Mo, baik dalam umpan 1
maupun dalam umpan 2, masih < 10. Oleh
karena itu molibdenum dalam umpan 2 hams
difiksasi ulang agar perbandingan kadar U/Mo
dalam lanitan > 10, sehingga tidak berpengaruh
terhadap pengikatan uranium oleh resin. Hasil
fiksasi ulang dari larutan umpan yang
mengandung Mo = 536 ppm dan U 582 ppm
disajikan pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 tampak bahwa Mo difiksasi
scbanyak 0,503 m mol dan U scbanyak 0,026 m
mol dalam 100 ml lanitan yang mengandimg Mo
sebanyak 0,558 m mol dan U sebanyak 0,245 m
mol oleh 4 gr karbon ukuran butir 0,85 - 1,18 nun
dan waktu kontak 6 jam.
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Tabel 3. Fiksasi larutan umpan
Fiksasi

ke
0
1
2

Mo U
dalam larutan (ppm)
536,1
53,1
5,8

582,5
519,6
470,5

Mo | U
difiksasi (%)

90
89

10,8
9,5

Keterangan :

SIMPULAN

jumlah karbon 4 gr, ukuran
butir 0,85-1,18 mm
volume larutan 100 ml, waktu
kontak 6 jam

ari data yang diperoleh dapat disimpulkan
sebagai berikut;

1. Karbon aktif dapat dipergimakan untuk fik-
sasi molibdenum dari lamtan hasil pelindian
bijih uranium.

2. Fiksasi menggunakan kondisi 4 gr karbon/
100 ml larutan dengan ukuran butir 0,85 -
1,18 mm, dan waktu kontak 6 jam mengha-
silkan Mo yang difiksasi sebanyak ± 0,50 m
mol dan U ikut difiksasi sebanyak ± 0,026
m mol, dalam larutan umpan yang me-
ngandung Mo sebanyak ± 0,56 m mol dan U
± 0,25 m mol.

3. Larutan umpan fiksasi yang mengandung Mo
dan U dengan kadar Mo yang sama atau lebih
besar dari kadar U hams difiksasi ulang, agar
menghasilkan larutan dengan ratio U/Mo
lebih besar dari pada 10, sehingga tidak
berpengaruh terhadap pengikatan U oleh resin
ketika dimurnikan.

4. Larutan yang mengandung RE tinggi me-
nurunkan fiksasi Mo oleh karbon aktif,
sehingga pemakaian karbon aktif untuk
memisahkan Mo dari larutan hasil digesti bijih
Rirang kurang efcktif, dimana Mo difiksasi
+ 34,5 %.
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TANYA JAWAB

1. Andre S
• Apakah Mo berasal dari bijih Rirang ?.
• Dengan kadar Mo yang cukup tinggi 400 - 500

ppm cukup baik untuk pencampur logam
(dalam industri metalurgi). Apakah sudah
dilakukan penelitian ke arah tersebut dimana
Mo merupakan hasil samping pada pengolahan
bijih Uranium.

Guswati Ahvi
• Mo diperoleh dari pelarutan bijih Uranium yang

berasal dari bijih Uranium Rirang dan bijih
Uranium BM 281tekan.

• Sampai saat ini belum dilakukan penelitian
terhadap Mo yang merupakan hasil samping
pada pengolahan bijih Uranium.

2. Djarot
• Manakah lebih efisien Proses I : Pemurnian

Uranium Fiksani Mo + penuhan ion / ekstraksi
+ elusi Uranium.

• Proses II : Pemurnian Uranium
Penuhan ion / ekstraksi + elusi dari Uranium
dan Mo.
Mengingat hasil fiksasi terikut 10% Uranium.

Guswita Alwi
Proses I lebih efisien dan pada proses II karena :
• Dengan memfiksasi Mo terlebih dahulu maka

umur resin lebih panjang karena jumlah Mo
yang diikat resin lebih sedikit, dengan
sendirinya Uranium yang diikat resin lebih
banyak. Jika Mo tidak deplisasi lebih dahulu
maka Mo yang diikat resin akan lebih banyak
dan pada saat dielusi Mo akan tetap menempel
pada resin sehingga lama kelamaan resin tidak
dapat mengikat Uranium lagi (tidak dapat
digunakan lagi untuk memurnikan larutan hasil
pelindian bijih Uranium).
Walaupun hasil fiksasi Uranium ikut terflksasi
scbanyak + 10%, tetapi Uranium yang terserap
tersebut dapat dielusi/dilarutkan kembali.
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PERANCANGAN ALAT PENGENDAPAN URANIUM
SECARA KONTINYU DAN APLIKASINYA

Faizal Riza dan Hafni Lissa Nuri
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir ID0100051

ABSTRAK

PERANCANGAN ALAT PENGENDAPAN URANIUM SECARA KONTINYU DAN APLIKASINYA. Telah
dilakukan perancangan alat pengendapan uranium secara kontinyu skala laboratorium. Penelitian ini dilakukan untuk
memperoleh ukuran alat, unjuk kerja dan efisiensi proses {recovery) pengendapan yang dapat diterapkan pada proses
skala lebih besar (pilot). Peralatan ini terdiri dari 3 (tiga) buah tangki pengendap dan pengenap yang dirangkai secara
sen, dimana tangki pengendap berbentuk silinder berpengaduk dengan diameter 30 cm dan tinggi 37,5 cm dan tangki
pengenap berbentuk konis bawah 30° dengan tinggi konis 10 cm, diameter 40 cm dan tinggi 12,5 cm. Proses ini
dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu proses pemurnian dan proses pengambilan uranium. Tahap pertama, larutan
uranium direaksikan dengan reagen CaO 1,5 % (perbandingan kecepatan alir 3,5 : 1) pada pH 3,3 - 3,5 dan waktu
tinggal 1 jam. Tahap kedua, pengambilan uranium dengan menambahkan NH4OH 0,15 N (perbandingan kecepatan
alir 8 : 1 ) pada pH 6,8 - 7,0 dan waktu tinggal 1 jam. Didapat efisiensi proses pengendapan > 99 % dengan kadar
uranium dalam yellow cake sekitar 70 %.

ABSTRACT

CONT1NOUS URANIUM PRECIPITATION EQUIPMENT DESIGN AND ITS APPLICATIONS. A
Laboratory scale equipment for continous uranium purification and recovery process has been designed. This work
was aimed to simulate and study a pilot scale equipment performance and efficiency for similar purposes. The
laboratory scale equipment consist of three precipitation setting tank units that are arranged in series. Each
cylindrical precipitation tank has the dimension of 30 cm diameter and 37,5 cm hight and equiped with agitator.
Each settling tank has the dimension of 40 cm diameter and 12,5 cm hight. The tank 30° conical bottom end has the
height of 10 cm. Continous purification and recovery of uranium were achieved in two step. In first step, a uranium
containing eluent was mixed with 1,5 % of CaO solution (flow rate ratio 3,5 to 1) atpH 3,3 to 3,5 for one hour. In the
second step, uranium was recovered by addition of 0,15 N ofNHiOH (flow rate ratio 8 to 1) at pH 6,8 to 7,0 for one
nour. Based on those conditions, a high uranium recovery of 99% was obtained and the yellow cake product
contains 70 % of uranium.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengendapan uranium merupakan proses
yang periling dalani proses pengolahan bijih
uranium disamping pelindian, pemisahan padat
cair dan pemurnian. Pengendapan adalah proses
pengambilan uranium dari lantlan uranium hasil
pemurnian dengan mereaksikan reagen tertentu
untuk mendapatkan hasil endapan yang disebut
yellow cake. Saat ini pengendapan uranium
masih dilakukan secara catu, maka untuk
menghasilkan yellow cake berkapasitas besar
dengan proses yang lebih ekonomis dan praktis
perlu dilakukan pengendapan uranium secara
kontinyu karena proses pengendapan secara
kontinyu secara operasional lebih mudah bila
dibandingkan dengan proses pengendapan secara
catu. Perancangan alat pengendapan uranium
secara kontinyu dilakukan untuk memperoleh data
ukuran alat dan kondisi proses serta unjuk kerja
alat guna menunjang penyusunan pra sfudi
kelayakan pengolahan bijih uranium serta

menerapkan proses tersebut pada skala yang
lebih besar.

TinjauanPustaka.

Pengendapan larutan uranium dari larutan
uranium hasil pemurnian merupakan tahapan
proses terakhir yang sangat penting pada
pengolahan bijih uranium, karena hasil
yangdiperoleh merupakan produk berupa yellow
cake yang dipakai sebagai dasar bahan bakar
elemen nuklir.

Pada umumnya proses/kwalitas yellow cake
dipengaruhi oleh pengotor yang ada dalam lamtan
hasil pemurnian (elusi), konsentrasi reagen,
temperatur, waktu pengendapan.1 Pengotor eluat
sebagai umpan pada proses pengendapan yang
dominan adalah Fe3+, karena Fe3+ akan
mempengaruhi hasil endapan yang diperoleh.
Pengendapan secara kontinyu dapat dilakukan
dengan;
- Pengendapan langsung (satu tahap)
- Pengendapan bertingkat (dua tahap)
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Gambar 1. Alat pengendapan kontinyu bertingkat

1. Pengendapan langsung (satu tahap)

Eluat diendapkandenganMg(OH)2
 2,tetapi pada

pengendapan ini eluatnya hams mempunyai
pengotor yang kecil. Reaksi kimia antara
Mg(OH)2 dan ion uranil sulfat ditunjukkan
dengan reaksi sebagai berikut:

2UO2(SO4) + 3 Mg(OH)2 —> MgU2O7 + 2 MgSO4

+ 3H2O (1)

Reaksi samping yang terjadi sebagai berikut;

UO2(SO4) + Mg(OH)2 —> UO2(OH)2+ MgSO4 ...(2)
UOj(SO4) + 2 MgO —> Mg UO4 + Mg SO4 (3)

sedangkan reaksi yang menggunakan NH3 adalah
sebagai berikut:

2UO2(SO4) + 6NH,(OH) —->

2. Pengendapan bertingkat (dua tahap)

Pengendapan bertingkat dipergunakan
karena Iarutan hasil pemurnian masih banyak
mengandung Fe3+, dimana Fe3+ akan mempe-
ngaruhi warna, kadar yellow cake serta kemurnian
hasil pengendapan.

Pengendapan bertingkat pada umumnya dilakukan
dengan tahapan proses sebagai berikut;
- Tahap pengendapan I

Pada tahap ini larutan umpan yang masih
banyak mengandung unsur Fe3* diendapkan
dengan Ca(OH)2 sesuai dengan persamaan reaksi
berikut:
Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 —> 2Fe(OH)3+ 3CaSO4 (5)

- Tahap pengendapan II
Pada tahap ini larutan hasil pengendapan I
(filtratnya) direaksikan dengan NHfOH guna
mendapatkan (ADU) Amonium Diuranat atau
yellow cake, sesuai dengan persamaan reaksi
berikut:
2UO2(SO4) + eNH^H > (NH4)2 U2O7 +

k 3H2O .(6)

Skema alat pengendapan bertingkat dapat
dilihat pada gambar 1.

PERHITUNGAN ALAT PENGENDAPAN
BERTINGKAT SECARA KONTINYU

1. Menentukan besar tangki pengendapan.

Dalam perancangan alat pengendapan
uranium ini, dipakai data pendukung, yang diper-
oleh dari pengendapan secara batch (label 1).
Volume tangki pengendapan = 22,5 liter

7C
Volume = — D2H. Diambil H = 1,25 D *

4

D =2,8 dm Diambil D = 30 cm
H = 1,25 x 30 cm = 37,5 cm

2. Menentukan besar tangki pengenap.

Volume tangki pengenap = 22,5 liter =
0,80 ft3. Ditentukan tutup bawah pengenap
berbentuk konis 30°

7C 7C
Volume = — (D2H) + — tg 30° (D - M)3 "

4 24
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Diambil H = 1/4 D M = 1,0 inci 3. Menentukan bentuk pengaduk.

n n l
0,80 = — D2(1/4D) + — tg 30°(D - (---)3)

4 24 12

D = 1,401 ft = 40,352 cm

Ditentukan D = 40 cm; H = 1/4D = 10 cm
Tutup bavvah bentuk konis

b = 1/2(D - M) tg 30° (4)
= 1/2(1,364-1/12) tg 30°= 0,35 ft

Ditentukan sf= 1 in.4

H

D

Gambar 2.Pcnampang tangki pengendap

Keterangan :
Diameter = 30 cm
Tinggi = 37,5 cm
Bentuk = silinder
Bahan =flexy glass
Tebal = 5 mm

Sf

Gambar 3.Penampang tangki pengenap

Keterangan :
Diameter = 40 cm
Tinggi silinder = 12,5 cm
Tinggi konis = 10 cm
Bukaan =2,5 cm
Bahan = plexy glas
Tebal = 5 mm

Bentuk pengaduk adalah plate blade dengan
4 (empat) blade serta dilengkapi sistem
penghalang (baffle) sebanyak 4 buah.5

= D/3 = 10 cm
= 2 cm
= 0,5 cm ,
= 2 cm
= teflon

panjang impeler
lebar impeler
tebal impeler
lebar baffle
bahan impeler

4. Menentukan ^g/Yo/or/Pengaduk

Tenaga gerak dan kecepataxi shqff dari
pengaduk merupakan hal yang prinsip dalam
menentukan pengaduk. Tenaga gerak utama
berdasarkan pada keadaan standard dari motor
listrik yang ada, kecepatan perputaran shaft
dikombinasikan dengan standard kecepatan
motor listrik dalam kombinasi standard AGMA
(A merican Gear Manufacturies A ssri).5

Untuk memperkirakan diameter impeler
turbin agitator yang diinginkan, dipakai rumus
sebagai berikut:

D = 394

dengan:
D
HP

N
(Sg)Se
D
n

Hp

( ) o,2 6

nN3(Sg)se

= Diameter impeler
= Tenaga pengaduk; n=jumlah

impeler
= kecepatan putaran shaft
= specific gravity (larutan + padatan)
= 10 cm = 3,93 in
= 4

Untuk menentukan kecepatan dari shaft pada
agitator di pergunakan O = 27.10.10 dan D/T =
0,3 6. Dengan menggunakan rumus :

O = N 3,75. D 2,81/Ud6

dengan :
N = kecepatan shaft, Rpm
D = Diameter impeler, in
Ud = Perancangan kecepatan pengenapan,

ft/menit (diambil= 10)
O =N.3,75 D2,81/Ud
N = 739 rpm

Untuk menentukan tenaga gerak, dipergunakan
rumus :

Hp
D = 394 ( ) 0,2

nN3(Sg)Se

Hp
D = 394 ( )0,2

(4)(739)3 (1)
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Hp = 0,5913
Agitator yang dipilih : Tenaga pengaduk = 0,5 -
1 Hp Kecepatan shaft = 700 - 750 Rpm

BAHAN DAN METODA

Bahan

1. Larutan umpan yang dipakai dalam
percobaan ini adalah larutan hasil dari proses
pclindian secara asam, kemudian dimurnikan
dengan resin penukar ion sehingga
menghasilkan larutan uranil sulfat UO2(SO4)

2. Reagen CaO 1,5% (teknis) dan NH4OH 0,15N
(teknis)

3. Flokulan superfloc N100 0,002 %
4. Satu unit alat pengendapan uranium secara

kontinyu

Metoda

Metoda kerja pengendapan uranium secara
kontinyu merupakan penerapan data dari
pengendapan secara catu.

Diagram alir pengendapan uranium secara
kontinyu dapat dilihat pada Gambar 4.

Metoda kerja proses pengendapan uranium secara
kontinyu.

1. Larutan hasil pemurnian (eluat, A)
dimasukkan ke tangki pengendap (Tl).
Kemudian ditam-bahkan reagen Ca(OH)2 (B)
pada tangki tersebut, sebelumnya eluat (A)
diambil contohnya untuk dianalisis kadar U,
Fe2+, Fe3+

2. Kecepatan alir (A) dan reagen (B) ditentukan,
selanjutnya reaksi dipertahankan pada pH 3,3
- 3,5 pada suhu kamar, setelah kondisi
tercapai pada Tl diambil contoh larutan

Prosiding Presentasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
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setiap 1 jam untuk dianalisis kadar U, Fe2+,
Fe3+ dan jumlah padatan yang terbentuk.

3. Waktu tinggal ditentukan, larutan hasil reaksi
akan mengalir sebagai overflow, masuk ke
tangki pengenap (T2)

4. Sebelum larutan hasil dari tangki Tl masuk
ketangki T2, ditambahkan flokulan dengan
konsentrasi tertentu.

5. Setelah waktu tinggal tercapai, didalam
tangki T2 terbentuk larutan jernih dan
endapan, larutan jernih akan mengalir secara
over flow ke tangki pengendapan Tk II (T3).
Pada T2 diambil setiap 1 jam contoh endapan
dan larutan untuk dianalisis kadar U, Fe2+,
Fe3+

6. Pada tangki pengendapan Tk II (T3), filtrat
hasil tangki pengenap (T2) direaksikan
dengan larutan ammonia dengan konsentrasi
tertentu dan reaksi dipertahankan pada pH
6,8-7,0.

7. Setelah waktu tercapai, larutan hasil reaksi
(T3) akan mengalir secara overflow ketangki
pengenap Tk II (T4), larutan hasil reaksi
diambil contohnya guna dianalisis kadar U,
Fe2+,Fe3+.

8. Endapan hasil tangki pengenap Tk II (T4)
berupa yellow cake, kemudian masuk ke
tangki pencuci (T5) untuk dicuci dengan air
pH 7,0 dan diambil contoh yellow cake nya
untuk dianalisis kadar uraniumnya.

9. Semua proses diatas dilakukan dengan
kontinyu dimana larutan umpan maupun
reagen dialirkan dengan menggunakan
pompa.

HASIL PERCOBAAN DAN BAHASAN

Hasil Percobaan

1. Percobaan pendahuluan pengendapan secara
catu dengan umpan = 1000 cm3 ; U =
1805,42 ppm ; Fe = 559,76 ppm

B

A

flokulan
—i

Ti >

NH,OH

T2 *
1

T3

air

T4 »

f

T5 T6

.•*.

Gambar 4. Metoda kerja proses pengendapan uranium secara kontinyu
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Tabel 1. Variasi penambahan CaO 1,5% (w/v)

Item

Waktu (menit)
Konsumsi CaO ,cm
Volume filtrat, cm3

Kadar U filtrat,ppm
Kadar Fe3*.filtrat,ppm
Berat residu.gr
Kadar U residu, ppm
Kadar Fe residu.ppm
Volume pencuci, cm1

Kadar U pencuci, ppm
Kadar Fe pencuci ppm
% Pengendapan U

CaO, cm3/menit
5

62
310
1220

1356,935
25,125
11,9015
1047,48
42,710

500
219,7
4,62

99,31

10
30
300
1200

|1436,86
22,575
12,4118
1047,48
37,315

310
349,7
6,84
99.6

30
11

330
1190

1422,715
12,83

11,9118
1059,235
42,600

255
401,58
10,99
99,29

50
6

300
1185

1255,715
6,40

11,8118
1134,32
41,250

325
356,42

6,4
99,11

70
4

280
1180

1380,145
13,21

11.6118
1194,405
42,600

320
490,405

2,90
99,22

2. Percobaan pertama pengendapan Tk I secara kontinyu dengan umpan = 600 cmVmnt; CaO 1,5% =
150 cmVmnt; t = 30 mnt; U = 1240,49 ppm

Tabel 2. Hasil percobaan pertama pengendapan Tk I secara kontinyu.
Kern

Volume contoh, cm
Volume filtrat, cm3

pH contoh
Kadar U, filtrat, ppm
Kadar Fe^.filtrat.ppm
% Pengendapan U

Contoh 1
jam ke 1

1000
975
3,29

965,095
156,5
94,82

Contoh 2
jam ke 2

1000
980
3,37

986,490
130,925
97,42

Contoh 3
jam ke 3

1000
981
3,43

939,370
142,990
92,86

Contoh 4
jam ke 4

1000
980
3,42

1006,485
164,435
92,47

Contoh 5
jam ke 5

1000
975
3,40

989,705
160,815
97,21

3. Percobaan kedua pengendapan TK I secara kontinyu dengan umpan= 290cm3/mnt; U=1444,75ppm;
CaO I,5%=85cm3/mnt; t = 60mnt.

Tabel 3. Hasil percobaan kedua pengendapan Tk I secara kontinyu

Item

Volume contoh, cm3

Volume filtrat, cm3

Kadar U.filtrat, ppm
Kadar Fe^.filtrat.ppm
Berat residu, g
Kadar U residu, ppm
Kadar Fe3+ residu, ppm
% Pengendapan U

Contoh 1
jam kel

250
235

1155,485
25,15
0,9763
2863,53
40270
99,33

Contoh 2
jam ke 2

250
238

1162,595
26,995
0,9390
3786,35
30820
99,75

Contoh 3
jam ke 3

250
235

1157,715
31,18

0,9684
2304,25
30580
99,84

4. Percobaan ketiga pengendapan TK I secara kontinyu dengan
ppm; CaO 1,5%= 85cm3/mnt; t= 60mnt

Tabel 4. Hasil percobaan ketiga pengendapan Tk I secara kontinyu

umpan= 290cm /mnt; U= 1444,75

Item

Volume contoh, cm3

Volume filtrat, cm3

Kadar U.filtrat, ppm
Kadar Fe^.filtrat.ppm
Berat residu, g
Kadar U residu, ppm
Kadar Fe3+ residu, ppm
% PengendapanU

Contoh 1
jam kel

500
470

1178,25
28,875
2,2436

4906,44
20200
99,22

Contoh 2
jam ke 2

500
475

1171,67
27,975
2,3060
5525,72
20530
99,12

Contoh 3
jam ke 3

500
465

1201,12
27,34
2,225

4855,80
20250
99,15
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5. Percobaan keempat pengendapan secara kontinyu Tk II. Kelanjutan dari percobaan ke tiga dengan
umpan = 375 cm3/mnt; NH40H 0,15N = 46 cmVmnt; t = 60 mnt

Tabel 5. Hasil percobaan keempat pengendapan Tk II secara kontinyu.
Item

Volume contoh, cm3

Volume filtrat, cm3

Kadar U,filtrat, ppm
Berat yellow cake , g
Kadar yellow cake, %
% Pengendapan U

Contoh 1
jamkel

500
480
5,79

0,7217
69,06
99,93

Contoh 2
jam ke 2

500
480
8,82

0,7674
68,95
99,89

6. Percobaan kelima pengendapan TK I secara kontinyu dengan umpan = 290 cm3/mnt; U = 1519,455
ppm; CaO 1,5% = 85cm3/mnt; t = 60 mnt

Tabel 6. Hasil percobaan kelima pengendapan Tk I secara kontinyu.
Item

Volume conloh, cm3

Volume filtrat, cm3

Kadar U filtrat, ppm
Kadar Fe3+,filtrat,ppm
Berat residu, gr
Kadar U Residu, ppm
Kadar Fe3+ Residu ,ppm
% Pengendapan U

Contoh 1
jam ke 1

1000
973,5

1186,035
21,285
4,4289

3571,885
13.250
98,96

Contoh 2
jam ke 2

1000
975

1194,94
33,595
4,5139
2494,11
11.750
99,26

Contoh 3
jam ke 3

1000
970

1200,395
31,74

4,5371
2527,45
10.900
99,25

Contoh 4
jam ke 4

1000
970

1206,125
30,51

4,5802
1705,275

11.200
99,48

Contoh 5
jam ke 5

1000
975

1200,68
35,43

4,5327
1694,105

10.400
99,49

7. Percobaan keenam pengendapan TK I secara kontinyu memakai flokulan dengan floe N100 0,002 % =
10 cnvVmnt; t = 60 mnt

Tabel 7.Hasil percobaan ke enam pengendapan Tk Isecara kontinyu denganmenggunakan flokulan
super floe N 100.

Item

Volume contoh, cm3

Volume filtrat, cm3

Kadar U filtrat, ppm
Kadar Fe3+,filtrat,ppm
% Pengendapan U

Contoh 1
jam ke 1
1000
980
1153,22
ttd
98,74

Contoh 2
jam ke 2
1000
975
1162,035
ttd
98,99

Contoh 3
jam ke 3
1000
985
1146,44
ttd
98,66

Contoh 4
jam ke 4
1000
978
1164,04
ttd
99,46

Contoh 5
jam ke 5
1000
981
1151,26
ttd
98,67

8. Percobaan ketujuh pengendapan secara kontinyu Tk II kelanjutan dari Percobaan ke enam dengan
NH,OH 0,15N = 46 cm3/mnt; t = 60 mnt

Tabel 8,Hasil percobaan ketujuh )engendapan Tk II secara kontinyu.
Item

Volume contoh, cm3

Volume filtrat, cm3

Kadar U, filtrat, ppm
Berat yellow cake, gr
Kadar yellow cake, %
% Pengendapan U

Contoh 1
jam ke 1

1000
985
7,65

1,6156
68,43
99,26

Contoh 2
jam ke 2

1000
980
8,04

1,6104
69,26
99,23
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9. Percobaan kedelapan pengendapan TK I secara kontinyu memakai flokulan dengan umpan = 290
cm3/mnt; floe 0,002% = 10 cmVmnt; t = 60 rant

Tabel 9. Hasilpcrcobaanke delapan Pengendapan Tk I secara kontinyii dengan menggunakan
flokulan super floe N 100,

Item

Volume contoh, cm3

Volume filtrat, cm3

Kadar U filtrat, ppm
Kadar Fe3+,filtrat,ppm
% Pengendapan U

Contoh 1
jam ke 1

1000
985

1218,865
ttd

99,04

Contoh 2
jam ke 2

1000
981

1220,52
ttd

99,43

Contoh 3
jam ke 3

1000
980

1223,85
ttd

99,60

Contoh 4
jamke4

1000
980

1228,295
ttd

99,31

10. Percobaan ke sembilan Pengendapan secara kontinyu Tk II kelanjutan dari percobaan ke delapan
dengan NH4OH 0,15N = 46 cnvVmnt; t = 60 mnt

Tabel 10. Hasil percobaan kesembilan Pengendapan Tk II secara kontinyu
Item

Volume contoh, cm3
Volume filtrat, cm3
Kadar U filtrat, ppm
Berat yellow Cake, gr
Kadar yellow cake %
% Pengendapan U

Contoh 1
jam ke I

1000
980

10,83
1,9863
68,49
99,01

Contoh 2
jam ke 2

1000
990

10,37
2,0033
68,64
99,04

Contoh 3
jam ke 3

1000
985

9,045
2,0237
69,49
99,16

Contoh 4
jam ke 4

1000
986

10,05
1,9976
69,01
99,07

BAHASAN

Dari hasil perhitungan (tabel 1) secara catu
diambil perbandingan umpan dan reagen antara 3
- 4 untuk ditetapkan pada pengendapan secara
kontinyu, perbandingan tersebut sebagai berikut:
Volume umpan = 1000 cm3; Volume CaO = 300
cm3; Volume filtrat = 1200 cm3; Waktu = 30
menit

Hasil penerapan secara batch ke kontinyu
pada (tabel 2) diambil perbandingan umpan dan
CaO = 4 : 1 dengan kondisi sebagai berikut;
Kecepatan alir umpan = 600 cm3/mnt; Kecepatan
alir CaO = 150 cm3/mnt; Waktu tinggal = 30
mnt; % Pengendapan U rata-rata = 94,95 %.
Hasil yang didapat tidak dapat mencapai recovery
U (efisiensi pengendapan) 99,3 % mungkin
disebabkan waktu reaksinya belum sempurna.Dari
hasil perhitungan percobaan kedua (tabel 3)
didapatkan kondisi proses sebagai berikut;
Kecepatan alir umpan = 290 cm3/menit;
kecepatan alir CaO = 85 cm3/mnt; waktu tinggal
= 60 mnt; efisiensi pengendapan U rata-rata =
99,81 %; warna endapan = coklat.

Dengan kondisi yang sama dari hasil perhi-
tungan (tabel 3) didapat hasil sepcrti terlihat
pada tabel 4 dengan : efisiensi pengendapan U
rata-rata = 99,16 %; Warna endapan = coklat.

Kemudian dilanjutkan untuk pengendapan Tk II
dengan kondisi dan hasil yang didapat (tabel 5)
sebagai berikut : % recovery = 99,91 %; Kadar
uranium dalam yellow cake = 69,005 %; Warna
yellow cake ~ kuning; Kecepatan alir NH4OH =
46 cm3/menit; Waktu tinggal = 60 menit. Dari
percobaan yang dilakukan , diperoleh hasil yang
cukup baik. Pada tabel 11 ditunjukkan
pengambilan contoh serta hasil perhitungan
percobaan dari tabel 3,4 dan 6 sebagai berikut:

Tampak bahwa pengendapan Tk I secara
kontinyu stabil, hal ini terlihat dari berat residu
yang tetap. Pada pengambilan contoh setiap 1
(satu) jam sekali dan jumlah contoh yang diambil
berbeda. Dari hasil percobaan (tabel 7, 8, 9, 10)
untuk pengendapan Tk I secara kontinyu dengan
ditambah flokulan superfloc N100 konsentrasi
0,002 % dan kecepatan alir 10 cm3/menit telihat
bahwa kadar Fe3+ dalam filtrat tidak terdeteksi
(ttd).(tabel 7 dan 9) sedangkan kalau tidak
ditambahkan flokulan kadar Fe3+ dalam filtrat
cukup tinggi (tabel 3,4 dan 6). Penambahan
flokulan dapat mempercepat pengenapan juga
mengurangi kadar Fe3+ dalam yellow cake dan
yellow cake yang terbentuk pada proses ini dalam
bentuk ADU (Ammonium Diuranat : (NH4)2
U2O7)
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Tabel 11. Pengambilan contoh 250 cm3, 500 cm3 dan 1000 cm3

Item

Jumlah contoh 250 cm3

Berat residu, gr
% Pengendapan U (R)
Jumlah contoh 500 cm3

Berat residu, gr
% Pengendapan U (R)
Jiimlah contoh 1000 cm3

Berat residu, gr
% Pengendapan U

Filtrat 1
jamke 1

225
0,9763
99,85
470

2,2436
99,22
975

4,5139
99,26

Filtrat 2
jam ke 2

238
0,939
99,75
475

2,306
99,12
970

4,5371
99,25

Filtrat 3
jamke 3

235
0,9084
99,84
465

2,225
99,15
975

4,5327
99,49

SIMPULAN

1. Proses pengendapan uranium secara kontinyu
dengan kapasitas 22,5 liter mempunyai ukuran
alat sebagai berikut:

Tangki pengendap berpengaduk;
bentuk = silinder; bahan = flexy glass; tebal
bahan = 5 mm; diameter = 30 cm; tinggi =
37,5 cm; tinggi of = 32,5 cm; bukaan = 2,5
cm; bentuk pengaduk = plate blade 4;
bujlle = 4 buah;

Tangki pengenap;
bentuk = silinder dengan konis 30o di
bawah; bahan = flexy glass; tebal bahan = 5
mm; diameter = 40 cm;tinggi silinder =
12,5 cm; tinggi konis = 10 cm; tinggi of =
17,5 cm; bukaan = 2,5 cm.

2. Proses pengendapan uranium secara kontinyu
mempunyai kondisi sebagai berikut:

Pengendapan Tk I;
Reagen = Ca(OH)2 1,5 %; Perbandingan
kecepatan alir = 3,5:1 Waktu tinggal = 60
menit; pH = 3,3 - 3,5.

Pengendapan Tk II;
Reagen = NH4(OH) 0,15 N; Perbandingan
kecepatan alir = 8:1;
Waktu tinggal = 60 menit; pH = 6,8 - 7,0;
Penambahan flokulan superfloc N100;
Konsentrasi flokulan = 0,002 % dan Konsumsi
flokulan = 0,5 gr/ton

Hasil yang didapat;
Efisiensi pengendapan U rata-rata = > 99 %;
Kadar uranium dalam yellow cake = 70 %.
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TANYA - JAWAB

1. Sumantri
• Apakah penelitian Saudari sudah ditinjau dari

segi ekonomis dan keselamatan ?

Hafni Lissa Nuri.
• Sudah, hanya saja perhitungan detailnya belum

dimasukkan kedalam makalah. Proses kontinyu
jelas lebih ekonomis dari proses batch karena
produk yang dihasilkan dengan proses kontinyu
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lebih besar dari proses batch. Dari segi
keselamatan, karena kita bckcrja pada tekanan
atmosferik, suhu kamar maka peralatan
diperlukan safety yang biasa. Dan juga kita
bekerja dengan uranium alam dalam bentuk
cair, maka pada waktu bekerja cukup memakai
jas lab, sarung tangan dan film badge.

2. Dardjo

• Di lapangan biasanya antara T1-T2, T2-T3 dan
sebagainya selalu diberi floculant, tetapi dalam
peruncingan ini hanya antara TI dan T2 yang
diberi jloculant. Mengapa antara T2 - T3 tak
adaJJoculant.

• Biasanya tangki dibuat dari stainless steel, tapi
disini hanya dengan plexi glass /teflon. Sampai
dimana kekuatannya ?.

• Derajat konis yang bcsar akan mempercepat
penyumbatan, bagaimana dengan derajat konis
30°.

Hafni Lissa Nun
• Antara T2-T3 atau pada tangki T3,

pengendapan sudah sempurna dan sewaktu
diuapkan pada T4 dengan waktu 60 menit
semua endapat mengenap sempurna.

• Karena alat dibuat untuk skala lab dengan
teflon cukup kuat dan tahan asam, kalau dibuat
dengan Stainlees Steel harganya mahal

• Derajat konis > 30°C tidak menghambat
penyumbat, hanya akan menambah tinggi konis
dan secara keseluruhan tinggi tangki pengenap
bertambah besar.

3. Abdul Latif
• Bagaimana dengan sistem instrumentasi pada

alat yang di rancang?.

Hafni Lissa Nuri
• Sistem instrumentasi seperti flow rate dan pH

meter masih dilakiikan secara konvensional dan
periodik.
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EKSPLORASI "U" DENGAN METODE MAGNETIK
DI SEKTOR BUBU, KALIMANTAN BARAT

M. Nurdin, Subardjo, Setyo Darmono, Slamet S.
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir ID0100052

ABSTRAK

EKSPLORASI "U" DENGAN METODE MAGNETIK DI SEKTOR BUBU, KALIMANTAN BARAT.
Eksplorasi ini didasarkan pada temuan mineralisasi "U" yang berasosiasi dengan mineral-mineral magnetit, ilmenit,
pint dan pirhotit yang mengisi rekahan-rakahan dengan jalur berarah baratlaut-tenggara. Sasaran dan tujuan
eksplorasi ini adalah untuk mengetahui jalur-jalur mineralisasi bawah permukaan dan kedalaman serta tebal dari
tubuh mineralisasi, guna menunjang pengembangan eksplorasi "U". Metode yang dilakukan adalah metode magnetik,
karena metode ini sangat baik untuk mendeteksi mineral-mineral logam yang bersifat magnet (magnetit). Parameter
yang diukur berupa medan magnet total yang kemudian dituangkan dalam bentuk peta kesamaan medan magnet total.
Dari peta kesamaan dijumpai 4 (empat) pole magnet berarah baratlaut-tenggara, selanjutnya dibuat model tubuh
mineralisasi dengan perangkat lunak Geosoft. Pemodelan magnet tersebut menunjukkan penyebaran jalur
mineralisasi dalam bentuk dua dimensi. Pemodelan ini dipadukan dengan peta gcologi Sektor Bubu, menghasilkan
peta gabungan. Dari peta gabungan tersebut diperoleh jalur favorable dengan lebar + 25 meter dan kedalaman 3,5
meter yang berada pada litologi kuarsit dan filit, berarah baratlaut-tenggara, sehingga dapat disimpulkan bahwa
mineralisasi dikontrol oleh struktur.

ABSTRACT

"U" EXPLORATION USING MAGNETIC METHOD ON BUBU SECTOR, WEST KALIMANTAN. The
exploration was based on the discovery of association of "U" mineralization with magnetite, ilmenite, pyrite and
pyrhotite minerals which are fill in the NW-SE fracturations. The aim and objective of exploration is to find depth
and size of sub surface mineralization zone. Magnetic method was chosen because the method was good for metallic
detection. The measured and plotted as contour map is total magnetic field, from the contour map shown there are 4
NW-SE magnetic poles. The result of the modelling body using Geosoft Software was gotten 2 dimension of
mineralization jalur. The result of stacking the model on the geological map is width of the zone; it is 25 meter and
the depth about 3.5 meter in quartzite andphylite, has NW-SE direction and controlled by structure.

PENDAHULUAN

Eksplorasi ini dilatar belakangi dari hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan Tim

Prospeksi Sistematik BATAN (1986)O) dan Tim
Prospeksi Sistematik BATAN (1992)(2), yang telah
menemukan anomali kadar U total di TR. 152
sebesar + 1 %. Berdasarkan hubungan antara
unsur U dengan unsur Pb, Cu dan Co, maka
mineralisasi ini diklasifikasikan sebagai endapan
tipe vein. Kedapatan anomali U tersebut pada
TR.152. Mineralisasi U di sektor Sungai
Bubu terdapat dalam batuan malihan, berupa
kuarsit mikrobiotit, batu tanduk, sekis biotit dan
filit. Kedapatan mineral U diduga dikontrol oleh
tektonik berupa kekar terbuka dan breksi sesar.

Berdasarkan analisis mineralogi, ternyata
mineral- mineral yang berasosiasi dengan U
adalah magnetit, ilmenit, pirit dan pirhotit.

Dari hasil penelitian tersebut di alas, maka
untuk mengetahui jalur mineralisasi bawah
permukaan dilakukan eksplorasi geofisika dengan

metoda magnetik. Metoda ini sangat baik untuk
mendeteksi mineral logam yang bersifat magnet
(magnetit). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada pembahasan berikut.

LOKASIKERJA

Sektor Bubu terletak ditimur laut EFKA,
merupakan cabang kanan Sungai Kalan. Untuk
menuju lokasi dapat ditempuh dengan jalan kaki
sepanjang 26 km selama ± 6 jam (Gambar 1).

METODA DAN TATA KERJA

Metoda magnetik

Metode ini didasarkan pada gangguan
medan magnet lokal akibat adanya medan magnet
bumi. Gangguan medan magnet lokal terhadap
batuan sekitar akan menimbulkan medan magnet
vertikal dan horizontal. Resultan dari kedua
medan magnet tersebut adalah medan magnet
total yang dideteksi oleh alat. Intensitas medan
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Gambar 1. Peta lokasi kerja

magnet total yang dideteksi olch alat tnenyatakan
banyaknya kandungan logam yang bersifat
magnet di sekitar lokasi titik pengukuran dengan
satuan gamma.

Tata kerja

Tata kerja dalam eksplorasi ini adalah
dengan membuat jaring-jaring sistcimitik dengan
arah base-line N130°E dan arah lintasan N220°E.
Jarak antar lintasan 25 meter dan jarak antar titik
pengukuran yang terdapat pada lintasan 25 meter.
Lintasan tempat titik pengukuran tersebut tegak
lurus strike.

Sebelum dilakukan pengukuran pada lokasi
yang telah di-buat jaring-jaring sistematik

tersebut, lerlebih dahulu dilakukan pengukuran di
luar lokasi yang dianggap netral, pengukuran ini
dilakukan sebagai titik ikat (base). Setelah itu
baru dilakukan pengukuran ke lokasi yang telah
dibuat jaring-jaring sistematik tadi. Dalam
pengukuran ini, setiap 2 (dua) jam hams kembali
ke titik ikat. Ini dilakukan untuk tnenghindari
efek medan magnet vertikal selarna pengukuran.

ALAT YANG DDPERGUNAKAN

- Magnetometer MP-4 yang terdapat dalam IGS-
2 System Control Console

- Theodolit To
- Laptop T1850
- Perangkat lunak Geosoft.
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HASIL DAN BAHASAN
Ganibar 2. Pcta kesamaan medan magnet total

Parameter hasil pengukuran bempa medan
magnet total, kemudian dituangkan kedalam pcta
kesamaan medan magnet total. Dari peta ini
diperoleh 4 (empat) pasang kittub magnet, yaitu
kutub I, II, III dan IV. Kcempat kutub tersebtit
mempunyai harga berkisar dari 42.400 - 43.000
gamma dianggap scbagai anomali, karena
melebihi harga latar 42.300 gamma (ganibar 2).

Untuk melihat bentuk dtia dimcnsi dari tubuh
mineralisasi tersebut, maka dibuat model
matematis tubiih mineralisasi. Pcmodctan ini
menggunakan perangkat lunak Geosofil, Canada.

Dalam pcmodelan ini digunakan menu
MAGMOD3, dcngan parameter scperti gambar 3 :

Dari keempat kutub magnet yang dilcmukan,
ditarik garis yang memotong kutub. Garis-garis
tersebut melalui lintasan 16 dan 17.

Dari hasil pemodclan magnet lintasan 16
kutub II (gambar 4) didapat tubuh konduktor
berbentuk lempeng sheet pada kcdalaman 2,48 in.

lebar 19,28 m, tebal 8,31 m, strike N 120° E dan
kemiringan sub vertikal ke arah selatan

TABULAR

t H I I ItCTIBK

Ganibar 3. Parameter model untuk model tabular
(Koenigsberger, Geosoft Manual,
1993).
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Gambar 4. Model magnet lintasan 16 kutub II.

Dari hasil pemodelan magnet lintasan 16
kutub I (gambar 5), didapat tubuh kondukior
berbentuk lempeng (sheet) pada kedalaman 4,15
m, lebar 36,2 m, tebal 7,67 m, strike N 120°E dan
ketniringan sub vertikal ke arah sclatan.

Dari hasil pemodelan magnet lintasan 17
kutub II (gambar 6), didapat tubuh kondukior

berbentuk lempeng (sheet) pada kedalaman 2,47
in, lebar 24 in, tebal 20,3 m, strike N 120° E
dan keniiringan sub vertikal ke arah selatan.
Dari hasil pemodclan magnet lintasan 17 kutub I,
didapat tubuh konduktor lempeng (sheet) pada
kedalaman 3,30 m, lebar 28,2 m, tebal 94 m,
strike N 120° E dan kemiringan sub vertikal ke
arah selatan.
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: O.OR79 dr-(n|n1

Gambiir 5. Model magnet lintasan 16 kutub I.

Gambnr 6. Model magnet lintasan 17 kutub II.
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Giimbar 7. Model magnet liiiuisan 17 kutub I.

BAHASAN

Anomali medan magnet total yang diperoleh
pada peta kesamaan medan magnet total (Gambar
2), dikaitkan dengan geologi Itasil penelitian
sebelumnya, maka dapat diinterpretasikan balnva
anomali tersebut adalah suatu konduktör yang
bersifat magnet. Konduktör terscbut membentuk
suatu jalur yang berarah baratlaut-tenggara.

Disamping itu tampak däri peta kesamaan, bahwa
keempat kutub tersebut seperti telah mengalami
pergeseran. Pergeseran ini tercermin dan kutub-
kutub positif yang terpisahkan oleh kutub-kutub
negatif yang membentuk jalur berarah baratlaut-
tenggara. Pergeseran kutub ini jika dika«<W<o
dengan hasif pengamatan struktural, maka
mempunyai hubungan erat dengan adanya sesar
yang berarah N 120° E, N 60° E dan N 90° E.
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Gambar 8. Pcta gabimgan geologi dan magnet

Seperti yang telah dijelaskan di pcndaluiluan,
bahwa mineralisasi mengisi rekahan-rekahan.
Dari peta kesamaan incdan magnet total tainpak
jelas sekali kontras yang ditimbulkan dari hasi!
pengukuran sehingga dari peta ini dapat ditarik
suatu sesar (gambar 2).

Jika hasil pemodelan dan pcta kesamaan
medan magnet total ini dipadukan dengan peta
geologi sektor Bubu, maka diperoleh suatu jalur
favorable dengan Icbar + 25 meter dan
mempunyai arah baratlaut-lenggara. Jalur
favorable ini yang diperkirakan sebagai tempat
terperangkapnya mineralisasi U (gambar 8).
Dari peta gabungan terlihal balnva fahir favorable
berada pada litologi kuarsit dan filit. Sehingga
dapat disimpulkan balnva kebcradaan mineralisasi
U dikontrol oleh struktur.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan :
1. Dari hasil eksplorasi diperoleh jalur fm>orable

dengan lebar + 25 meter, kedalaman + 3.5

meter dan mempunyai arah Barat Laut-
tenggara.

2. Untuk kasus sektor Bubu, karena mineralisasi
mengisi rekahan, maka metoda magnetik
dapat pula digunakan untuk menentukan sesar.
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TANYA - JAWAB

1. Faizal Riza

• Metoda magnetik sangat baik dipakai untuk
menunjang explorasi U, selarna mineral
(logarn) bersifat magnit?. Apakali scbelumnya
metoda ini diterapkan, terlebili daluiiu
dilakukan penclitian sifat-sifat mineral yang
diizinkan? Bila tidak, metoda ini tidak ada
gunanya (tidak efisien) inohon penjclasannya
secara kronologis !

M. Murdin

• Sebelum dilakukan penclitian Geofisika
dengan inetoda magnetik, tcrlcbih dahuhi telah
dilakukan penelitian mineralogi pada lahun
1982 dan 1992. Dari hasil ini dijumpai
mineralisasi U berasosiasi dominan dengan
mineral magnetik, ilmenite dan pirit. Dari Tim
Prospeksi Sistematik ini menyarankan
dilakukan penelitian lanjutan dengan metoda
geofisika. Salah satu metodenya adalah metode
magnetik.

2. Dardjo

• Apakah hasil eksplorasi U dengan metoda
magnetik tersebut sudah divalidasi? Jika
sudah, divalidasi dengan apa?

• Batuan U itu fcrro magnit, fcrri magnit alau
jenis batuan apa ?

• Apakah Geosoft dapat dikembangkan menjadi
tiga dimensi? Misal sinyal magnetik tersebut
diolah dengan sinyal prosessing yang dapat
diolah dengan perangkat lunak Matlab
(Matrix Laboratory)

M. Nurdin

• Belum
• Ferro magnetik : magnetik alami, batuannya :

Kuarsit, Filit dan Metapelit
• Bisa, untuk taluin ini akan dicoba

dikembangkan dengan software GTS

3. Mainar Sjahminan

• Dalain abstrak disebutkan sasaran dan tujuan
eksplorasi ini adalah untuk mengetahui jalur
zona mineralisasi bahwa permukaan dan
kedalaman serta tebal dari tubuh mineralisasi,
kenapa tidak terlihat sasaran tersebut secara
matrik, misalnya kedalaman dan tebal

M. Nurdin

• Mcmang dalam abstrak tidak tercermin, tetapi
dalam makalah ada dimensi dari benda
magnetik tersebut.
Kedalaman
Lebar
Panjang

± 3 , 5 meter
25 meter
250 meter
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INVENTARISASI SUMBERDAYA V SEKTOR KAYUARA HULU
KALIMANTAN BARAT, TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK

Aldan Djalil, Rusmadi, Paimin, Priyo Sularto
Pusat Pengembangan Bahan Gal inn Nuklir ID0100053

ABSTRAK

INVENTARISASI SUMBERDAYA U SEKTOR KAYUARA HULU KALIMANTAN BARAT, TAHAPAN
PROSPEKSI SISTEMATIK. Berdasarkan hasil penelitian BATAN-CEA.tahun 1976 ditemukan beberapa lokasi
anomali radiometri singkapan dan bongkah, diduga mineral isasi bcrarah N 50°E. Tujuan penelitian ini untuk
mendapatkan pengetahuan tentang luibtingan pemincralan U, penyebaran serta kaitannya dengan kondisi geologi.
Metoda penelitian adalah pengukiiran radiometri soil, singkapan dan bongkah dengan sistem jaring-jaring pada arah
N S0°E berjarak 25 m dan N I4O°E berjarak 10 m, pengainatan geologi, elemen tektonik, mineralogi, dan analisis
kadar U total. Di beberapa lokasi dikupas dan satu lokasi dibuat park uji. Pemineralan U dijumpai berbentuk urat
dengan tebal milimetrik - cenlimetrik ynng mcngisi sebagian kekar terbuka pada jalur sesar berarah sekitar N 280°E,
N 150°E dan N 50°E, dan bebcrapa bongkah aktif di sungai.lembah kering dan punggungan bukit. Daerah penelitian
tersusun oleh batuan kuarsit scrisit dan filit. Mineral radioaktif adalah benipa uraninit, autonit, gummit dan monasit,
dengan kadar U total pada contoli batuan berkisar antara 36,5 - 7190 ppin. Pemineralan U tersebut terdapat spot-
spot, kecuali dibagian selatan agak mengclompok dan berasosiasi dengan mineral sulfida, sehingga disarankan
penelitian lanjutan dengan melhoda gcollsika IP untuk inengetaluii penyebaran vertikalnya.

ABSTRACT

"U" RESOURCE INVENTORY ON UPPER KAYUARA SECTOR. WEST KALIMANTAN, SYSTEMATIC
PROSPECTION. Based on prospection of BATAN-CEA, 1976, was discovered several out crop and boulder
radiometric anomalies. The mineralizations were estimated direction N 50°E. The aim of this prospection was to
understand the interconected between geological condition and mineralization distribute. The prospection method
used soils, out crops and boulders radiometric measurement as grid system with 25 m interval and 10 m with
direction N 50°E and 10 m to N 4<fE, the observation of geological aspect, tectonic elements, mineralogy, and
analysis of the total U grade. Test pit dissected out crop was made at several interesting anomalies. The
mineralization of uranium was found inside part of fault zone as vein shops with milimetric - centimetric thickness
with direction N280°E, N15(fE and N50°, and also several boulder anomalies founded at rivers, valleys and hill
crests. The area of prospection weres arranged by serisitic quarzite and fillite. The radioactive minerals were
uraninite, autonite, gumite and monazite. The total uranium grade at the rock samples were 36,5 ppm - 7190 ppm.
The mineralization of uranium was found spot, except in south of prospection area was accumulated and associated
by sulphate minerals, so it was suggested to continued prospection with IP geophysic method to understand the
vertical extension.

PENDAHULUAN

Daerah Kayuara, Kalimantan barat (Gambar
1) pernah diteliti pada tingkat dctil oleh BATAN-
CEA tahun 1976. Hasil yang diperolch benipa
anomali radiometri singkapan 200 - 9000 cps dan
bongkah 250 - 5000 cps, pada metapclit dan
metalanau'.

Untuk mendapatkan pcngetahuan tcntang
hubungan, penyebaran pemineralan U, serta
kaitannya dengan kondisi geologi maka perlu
dilakukan penelitian yang Icbih rinci yaitu
Prospeksi Sistematik. Ruang lingkup pcnclilian
meliputi pemetaan geologi dengan skala 1 :
5.000, pengukuran radiometri soil sistem
berjaring, pengukuran elemen tektonik dan
pembuatan kupasan (bila perlu). Di beberapa
lokasi kupasan dilakukan pengamatan geologi.

pengukiiran elemen tektonik dan radiometri.
Pengambilan data lapangan dilakukan dengan
peralatan geologi secara konvensional, dan SPP 2
NF untuk mengukur radiometri batuan dan soil.

Contoh batuan dianalisis mineralogi secara
pctrografi untuk mengetahui jenis, prosentase
mineral dan struktur (bila ada). Analisis
lnineragrafi untuk mengetahui jenis dan
prosentase mineral kedap cahaya, dan analisis
kadar U total.

HASIL DAN BAHASAN

1. Geologi
1.1. Morfologi

Daerah penelitian merupakan pcrbukitan
terjal, dengan kelerengan sekitar 40°, elevasi
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mencapai 700 m dari daerah terendah. Bentuk
lembah sungai relatip menyerupai hunif "V"
dengan aliran air cukup deras. Di beberapa tempat
dijumpai air terjun, sehingga dikatagorikan stadia
muda.

Gambar 1. Peta lokasi

1.2. Litologi

Filit, harga radiometri berkisar antara 100-
200 cps, tersebar selang-seling dengan kuarsit
serisit (lampiran 1). Struktur sisa perlapisan
kadang-kadang masih dapal dijumpai, jurus
berkisar antara N 55° - 97° dan kemiringan 33° -
45°. Di beberapa tempat dijumpai agregat mineral
kuarsa felspatik dan mineral mafik, tebal
maksimal tiga sentimeter. Jurus berkisar antara N
145° - 160° E dengan kemiringan 30°. Agregat
tersebut mengisi sebagian kekar terbuka akibat
tektonik.

Batuan ini termasuk mctamorfose tingkat
rendah yang dicirikan oleh fasies sekis hijau dan
munculnya mineral kor dierit (2).

Kuarsit serisit, harga radiometri berkisar
antara 110 - 15.000 cps. Struktur perlapisan
kadang-kadang masih dapat dijumpai dengan
jurus berkisar antara N 45° - 90° E dan kemi
ringan 40°.

Dalam batuan ini dijumpai beberapa agregat
kuarsa dan mineral mafik, yang sebagian
mengandung mineral radioaktif yang dilunjukkan
oleh nilai radiometri yang relatif tinggi yaitu
antara 200 hingga > 15.000 cps dan
autoradiografi positif.

Mineral radioaktif berupa uraninit, autonit,
gumit dan monazit, yang berasosiasi dengan
mineral sulfida (pirit, arsenopirit, molibdenit,

pirhotit, dan galena) dan mineral oksida
(magnetit, ilmenit, hematit, rutil).

Lamprofir, batuan ini berupa korok nilai
radiometri berkisar antara 50-80 cps. dengan
tebal maksimal 2 m, mengisi sebagian retakan
terbuka akibat tektonik. Batuan ini dijumpai pada
kuarsit serisit dan filit.

1.3. Struktur Geologi

1.3.1. Lipatan

Hasil analisis struktur sisa perlapisan (So)
dan foliasi (SI), daerah penelitian merupakan
puncak dari suatu sayap antiform yang cxindong
kearah selatan sebesar 20°.

1.3.3. Sesar

Penentuan jenis sesar didasarkan pada hasil
pengukuran fraktur, berupa gejala mikro gores
garis pada bidang kekar/ sesar atau dengan
distribusi kekar dan sebagian melalui kanvas wulf
hemisfer atas, sehingga sesar di daerah penelitian
dapat dibedakan menjadi sesar mendatar sinistral
dan dekstral serta sesar normal.

Sesar mendatar sinistral yaitu sesar mendatar
berarah N 280° E relatif lebih tua dan sesar
mendatar N 50° E relatif lebih muda, diduga
sebelumnya kedua sesar ini berpasangan, hasil
analisis foto udara kelurusan N 50° E mempunyai
nilai perbandingan antara panjang kumulatif
dengan frekwensi relatif mendekati satu, artinya
sesar N 50° E aktif kembali. Sesar mendatar
dekstral yaitu sesar mendatar berarah N 150° E
relatif lebih muda berpasangan dengan sesar N
50° E, sedangkan sesar normal yaitu sesar yang
berarah N 3° E.

Sebagian dari kekar-kekar terbuka akibat
pembentukan sesar tersebut terisi oleh agregat
kuarsa felspatik dan mi neral mafik, dan
diantaranya mengandung mineral radioaktif,
tenitama pada zona sesar N 280° E dan N 150° E.

2. Radiometri

2.1. Radiometri Soil Dengan Jaring-iaring (10 x
25) in

Hasil pengukuran radiometri soil berkisar
antara 40 - 200 cps, anomali berupa spot-spot dan
secara umum berarah N 40° - 50° E, N 140° -
160° E dan N 270° - 280° E (Lampiran 2). Arah-
arah tersebut relatif sama dengan arah sesar dan
kekar yang sebagian terisi mineralisasi U.
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2.2. Radiotnetri Soil Dengan Jaring-Jaring (1x11 m

Berdasarkan temuan pengukuran radiometri
soil yang relatif tinggi, tnaka dilakukan
pengukuran dengan jaring- jaring (1 x 1) m. Hal
ini dimaksudkan untuk mengetahui pola
penyebaran dan penyebab radiometri tinggi
tersebut.

2.2.1. Radiometri Soil KK.68

Dari hasil pengiikuran sebanyak 776 titik
pada daerah seluas 875 m2 diperoleh harga
radiometri berkisar antara 110 - 500 cps. Pola
penyebaran anomali radiometri benipa spot- spot,
namun secara umum memperlihalkan arah N 50°
E dan N 140°E, arah ini relatif sama dengan arah
radiometri singkapan dan urat mineralisasi.

2.2.2. Radiometri Soil AI.63

Dari hasil pengukuran sebanyak 342 titik
pada daerah seluas 304 m2 diperoleh harga
radiometri berkisar antara 80 - 350 cps. Anomali
radiometri dijumpai benipa spot-spot tanpa pola.
Pada daerah anomali radiometri linggi dilakukan
pengga lian dan dijumpai bongkah kuarsit serisit
dengan harga radio metri 250 - 1250 cps,
sehingga tingginya radiometri soil diduga
disebabkan oleh bongkah tersebut.

2.3. Kupasan Dan Parit Uji

2.3.1. Kupasan Anomali 1,20

Kupasan ini mencakup dacrah seluas 90 m2

pada batuan kuarsit serisit yang mengalami
tektonik, ditunjukkan fraktu rasi dan tcrjadinya
bukaan, terisi agregat mineral mafik yang
mengandung uranifer. Harga radiometri berkisar
antara 500 - > 15.000 cps. Isian terscbut berupa
urat dengan ketebalan milimctrik - centimetrik
berarah N 280° E dan N 50° E. Mineral uranifer
berasosiasi dengan pirit, arsenopirit dan
molibdenit. Pola penyebaran anomali pada
kupasan ini berarah N 280° E dan N 45° E
(lampiran 3). Kadar U batuan 7190 ppm.

2.3.2. Kupasan Anomali 442

Kupasan ini berada pada batuan kuarsit
serisit yang terkena tektonik. Harga radiometri
berkisar antara 150 - 5.500 cps. Anomali
radiometri terdapat pada jalur breksiasi, tcnitaina
pada perpotongan kekar antara N 50° E dan N
140° E. Mineral uranifer dijumpai bcnipa urat
ukuran milimetrik yang berasosiasi dengan pirit,
molibdenit, klorit, biotit dan turmalin. Pola

anomali radiometri memperlihatkan arah N 140°
E dan N 50° E (Lampiran 3). Kadar U batuan 54
ppm.

2.3.3. Kupasan Anomali 441

Kupasan ini seluas 90 m2 pada batuan
kuarsit serisit yang terkena tektonik, terjadi
bukaan terisi agregat biotit berbentuk urat setebal
17 cm dengan arah umum N 160° E dan N 50° E.
Pada bukaan kekar tersebut mengandung uranifer,
harga radiometri berkisar antara 3.000 - 4000 cps,
berasosiasi dengan pirit, biotit dan turmalin. Pola
penyebaran anomali radiometri berarah N 150° E
dan N 50° E (Lampiran 3).

2.3.4. Kupasan Anomali 438

Kupasan ini seluas 36 m2. Litologi adalah
benipa kuarsit serisit yang terkena tektonik,
dijumpai agregat mineral mafik mengisi sebagian
kekar terbuka akibat tektonik dengan arah N 40°
E dan N 160° E setebal 4 cm yang mengandung
uranifer. Harga radiometri berkisar antara 100 •
1.600 cps. Mineral uranifer berasosiasi dengan
turmalin, molibdenit, pirit dan kuarsa felspatik.
Hasil pengukuran radiometri kupasan ini
memperlihalkan pola anomali radiometri berarah
N 150° E dan N 40° E (Lampiran 3).
Kadar U batuan 101,50 ppm.

2.3.5. Parit Uii KK.68

Parit uji berarah N 55° E, panjang 320 cm,
lebar 100 cm dan ke dalam (50 - 200) cm pada
radiometri 380 cps. Hasil pengukuran radiometri
rata-rata 340 cps, tertinggi 700 cps. Pola
penyebaran anomali berarah N 50° E, didapatkan
beberapa bongkah dengan harga radiometri
berkisar antara 400 - 1.200 cps, berbentuk
menyudut tanggung. Parit uji tersebut mempu nyai
soil yang cukup tebal, sehingga belum dijumpai
singkapan dan didasarkan pada harga radiometri
soil yang meningkat tinggi, maka kemungkinan
dibawah permukaan dijumpai batuan
bermineralisasi U dengan arah berkisar N 50° E
dan atau N 160° E.

2.4. Bongkah radiometri Tinggi

Hasil pengukuran radiometri bongkah
berkisar antara 250 - > 15.000 cps pada batuan
kuarsit serisit, bentuk menyudut tanggung hingga
mernbundar tanggung dengan diameter (10 -120)
cm. Radiometri tinggi ini terdapat setempat-
setempat dan sebagian pada permukaan bidang
bongkah, dengan ketebalan milimetrik - sentimet-
rik, uinumnya berasosiasi dengan mineral sulfida
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(pirit, molibdenit, dan arsenopirit), baik secara
fisik maupun mikroskopik mempunyai kesamaan
dengan minerali sasi singkapan, iriaka diduga
bongkah tersebut berasal dari batuan sckitarnya.
Kadar U batuan mencapai 3630 ppm.

3. Mineralisasi U.

Pemineralan U diduga tcrbentuk minimal
dua periode pembentukan yang bcrasal dari
larutan hidrotermal mengandung U. Periode
pertama terjadi pada Jura Akhir yang (crdapat
pada sebagian zona sesar mendatar sinislral
berarah N 280° E dan periode kcdua terjadi pada
Tersier Awal (3) yang (erdapal pada sebagian
zona sesar mendatar dekstral bcrarah sekitar N
150° E. Hasil pengamalan mineragrafi
memperlihatkan bahvva uraninil terbcntuk relatif
lebih awal dari pada ilmenit, arsenopirit dan
galena, hal ini ditunjukkan oleh kctiga mineral
tersebut menginklusi uraninil, dan rclatif lebih
akhir dari pada molibdenit. Kadar U batuan 36,5
-7190 ppm.

SIMPULAN DAN SARAN

• Litologi terdiri dari kuarsit serisit dan filii
dengan mineralisasi U terdapat pada batuan
kuarsit serisit berben tuk urat, ukuran tebal
milimetrik - sentimetrik terdapat spot-spot pada
sebagian zona sesar berarah N 280° E dan N
150° E. Mineral radioaktif adalafi benipa
uraninit, autonit, gumit, dan monazit, yang
berasosiasi dengan mineral sulfida (pirit,
arsenopirit, molibdenit, pirotit, galena) dan
mineral oksida (magnetit, ilmenit, hematit,
mtil) dengan kadar U total berkisar antara 36,5
- 7190 ppm. Temuan bong kali radioaktif secara
fisik dan mikroskopik mempunyai kesa maan
dengan mineralisasi singkapan.

• Dengan mempertimbangkan urat mincralisasi U
dibagian selatan daerah pcnclilian agak
mengelompok dengan kadar U mencapai 7190
ppm, maka disarankan untuk dilakukan
penelitian lanjulan dengan mctodc geofisika IP
untuk mengctahui bentuk dan penyebaran
pemineralan U bawah pcnmikaan, sekaligus
kaitannya dengan pemincralan U discktor
Onsom.
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TANYA - JAWAB

1. Sucipta

• Dengan kondisi geologi, anomali-anomali
radiometri dan mineralisasi Uranium seperti
yang telah dijelaskan, bagaimana genesa dari
keberadaan Uranium di daerah tersebut ?

Aldan Djalil

• Terbentuk 2 periode pembentukan dari larutan
hidrotermal, yaitu :
Periode 1 : Pada zona sesor mendatar sinistrol
berarah N 280° E, benimur Jura akhir.
Periode 2 : Pada zona sesor mendatar
dekstral, berarah N 160° E, berumur tersiter
Awal.

2. Elma Marela

• Bagaimanakah caranya untuk mengetahui
kedalaman soil yang hams dikupas agar dapat
diukur dengan radiometri soil yang optimum?.

• Apakah kupasan soil bisa menjadi parameter
percobaan ?

Aldan Djalil

• Dikupas atau digali sampai ditemukan
singkapan, kemudian diukur radiometrinya,
pendataan geologi dan mineralisasinya.

• Bisa tetapi harus dilakukan dengan metode
yang lengkap seperti pengukuran radiometri
dan pendataan geologi yang lengkap, dan
kupasannya harus bersih, sehingga
mineralisasi teramati dengan jelas.

3. Dardjo

• Mengapa menggunakan parit uji? bukan
menggunakan logging, lalu dideteksi dengan
sumber 8 atau netron ?

• Dari tahapan prospeksi sistematik, apakah
sektor kayuwara hulu prospektif atau
ekonomis untuk ditambang tidak?. Apakah
ada standarnya untuk menentukan bahwa
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daerah lerlenlu adalah ekonomis difainbang? • Pcnelilian ini baru sampai pada tahap
(Misalnya berapa ppm U/m2? bcrapa ppm prospeksi sistematik, belum sarnpai pada
U/m3?). tahapaii pemboran evaluasi, sehingga belum

bisa mciientitkan daerah ini ekonomis untuk
Aldan Djaiil ditambang. Bclum ada standar tertentu berapa

ppm U/m3 ekonomis ditambang, scbab sangat
• Parit uji adalali tahap pcnclitian pcrmukaan (ergantung pada volume, artinya kalau seluruh

surface, sedangkan logging adalah pcnclitian volume tcrscbut mengandung U maka kadar
bawah permukaan {sub-surface) dari hasil ppm kccil pun (< 1%) Iayak ditambang.
pemboranjadi berbeda tahap pcncliliannya.
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INVENTARISASI SUMBERDAYA U DI DAERAH MENTAWA DAN SERUYAN
KALIMANTAN TENGAH TAHAPAN PROSPEKSI DETIL

Ramadanus, Sudjiman, Agus S.
Pusat Pengetnbangan Bahan Galian Nuklir ID0100054

ABSTRAK

Indikasi pemineralan U pada granit biolit dcngan radiometri 1.500 cps dan bongkah-bongkah metalanau 500 cps
- 15.000 cps tclah ditcmukan di S. Mcntawa. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi geologi dan
pemincralan U dcngan tujuan untuk mcmperoleh pengetahuan mengenai potensi sumberdaya U. Metode yang
dilakukan adalali pemetaan gcoiogi, pcngukuran radiometri dan peinbuatan kupasan pada lokasi anomali singkapan
terpilih. Pengambilan contoh batuan dari singkapan dan bongkah anomali, serta endapan sungai benipa lumpur dan
mineral berat. Penelitian ini juga didukimg oleh analisis laboratorium benipa analisis petrografi, mineragrafi,
autoradiograll, kadar U total dan kadar U mobil. Hasil penelitian ini benipa stratigrafi daerali penelitian terdiri dari
satuan sekis dan satuan tonatit. Singkapan pemineralan U yang dijumpai pada batiian sekis umumnya benipa uraninit,
mengisi bukaan berarah SSE-NNW miring subvertikal-vertikal. Pemineralan U pada bongkah berupa uraninit, gumit
dan autonit berasosiasi dcngan tunnalin. Pemineralan-peinineralan U tersebut dijumpai di S. Mentawa Satu dan Hulu
S. Rengka dengan luas pcnycbaran anoinali + 7 kin2.

ABSTRACT

Indication of U mineralization in granite biotite 1.500 cps and metasilt boulders 500 cps - 15.000 cps was
found in Mentawa River. This detailed examination was done with the aim to gather geological information and U
mineralization and to obtain knowledge about potential U resources. Methods used were geological mapping, the
radiometric measuring and peelly the chosen outcrop samples were taken from outcrop and anomaly boulders, and
stream sediment as mud and heavy minerals. This research was backed up with laboratory analysis in the form of
petrography, mineragraphy, (tutoradiography, total and mobil U content. The result of this research was stratigraphy
of Mentawa and Seruyan which consisted of schist and tonalite. Outcrop ofU mineralization was found in schist in
the form ofuraninite generally, filled up SSE- NN1V subvertical-vertical dipping. Boulder of V mineralizations was
found in the form of uraninit, gumite and autonite associated with turmaline. Those U mineralizations mentioned
were found in Mentawa Satu River and upper reaches of Rengka River with distribution width +. 7 km2.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lalar bclakang pcnclilinn ini bcrdasarkan
penemuan anoniali singkapan pada granil biotit
dengan radiomctri 1.500 cps dan bongkah-
bongkah metasilt dcngan radiomctri 500 cps -
15.000 cps oleh BATAN-CEA taluin 1977 ' .

2. Tujuan dan Sasaran

Penelitian ini bcrtujuan untuk mengkon-
firmasi keberadaan anomali radiometri yang telah
ditemukan ' dengan meningkalkan tahapan
prospcksi unumi kc tahapan prospeksi dctil dan
pcnclilinn ini juga dimaksudkan untiik
memperolch informasi gcologi dan pemineralan U
yang Icbih rinci scrta mengctahui karakleristik
pemineralannya di permukaan.

Sedangkan sasaran penclitian adalah untuk
memperoleh pcngctahuan mengenai polensi
sumbcrdaya U di daerah Mentawa dan Scniyan
Kalimantan Tcngah.

3. Lokasi dan Luas Daerah Penelitian

Secara administratif daerah penelitian
terletak di daerah Kecamatan Tumbang Manjul,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah. Secara geografis lokasi tersebut terletak
pada 0° 46' 10" LS - 0° 501 15" LS dan 112° 06'
54" BT -112° 11' 06" BT berdasarkan meridian 0°
yang dihitung dari Greenwich dengan luas 50
Km2.

4. Metoda Kerja

Metode kerja menggunakan pendekatan
sebagai berikut:

• Pemetaan geologi dengan cara pengamatan
geologi dan pengukuran radiometri pada setiap
singkapan yang dijumpai di sepanjang lintasan
prospeksi skala 1 : 10.000;

• Pengambilan contoh-contoh batuan yang
mewakili litologi yang dijumpai, endapan
sungai benipa lumpur dan mineral berat serta
bongkah aktif yang terpilih;
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Pembuatan kupasan pada lokasi anomali
radiometri singkapan terpilih dan melakukan
pemetaan radiometri secara sistematik
dengan jaring-jaring berjarak 0,5 m x 0,5 m
atau 0,25 m x 0,25 m untuk menentukan arah
zone anomali;
Analisis laboratorium yang dalam hal i ni terdiri
däri:
- analisis petrografi untuk mengctaluu nama,
komposisi mineral dan petrogenesis batuan,

- analisis mineralografi dan otoradiografi untuk
mengetahui jenis mineral radioaktifyang
terkandung,

- analisis kadar U total uiilnk mengetahui kadar
U total batuan,

- analisis kadar U mobil untuk mengetahui
kadar U mobil pada contoh mineral berat dan
lumpur,

- pengolahan data yang meliputi perhitungan
statistik kadar U mineral beral dan lumpur,
analisis tektonik serta inlerpretasi-inlerpretasi
geologi untuk menunjang suatu kesiinpulan
yang akan diluangkan ke dalam suatu laporan.

HASIL DAN BAHASAN

1. Geologi

l.A. Geomorfologi

Secara umura daerah penelitian dapat
dikelompokkan menjadi dua saluan geomorfologi,
yaitu:

• Satuan perbukitan berlereng terjal, inemanjang
dari barat - laut ke Tenggara dengan
ketinggian 300 m - 750 in di atas permukaan
laut, dengan kemiringan lereng 15° - 50°,
meliputi 35% dari seluruli luasan daerah
penelitian terdiri dari saluan baluan malihan.

• Satuan perbukitan landai, meliputi 65% dari
luasan daerah pcnelitian dengan ketinggian
200m - 250m di atas pernuikaan laut, dengan
kemiringan lereng 0° - 15° terdiri dari
terobosan tonal it yang tcrlapukkan sangat kuat.

Pola aliran adalah subparalel dengan
bentuk sungai luras di bagian hulu dan ber-
meander di bagian dekal muara. Di bagian hulu
banyak dijumpai air terjun dengan ketinggian 2 in
- 40 m. Karena erosi lateral lebih dominan
dibandingkan dengan erosi vertikal, tenitaina di
daerah tonalit, stadia gcomorfologi dacrah ini
adalah termasuk dewasa.

l.B Stratierafi

Berdasarkan sifat-sifat fisik batuan hasil
pengamatan di lapangan, ditunjang oleh hasil
analisis laboratorium, litosimiigrafi daerah
penelitian terdiri dari satuan sekis dan satuan
tonalit.

Satuan sekis terdiri dari perselang-selingan
sekis, kuarsit, sekis kuarsa biotit, sekis kuarsa
biotit silimanit, sekis kuarsa muskovit, sekis mika
kuarsa, kuarsit biotit dan kuarsit muskovit.

Pada umumnya batuan ini berfasies
amfibolit. Gejala alterasi pada satuan batuan ini
dicirikan oleh perubahan sebagian dari plagioklas
menjadi epidot atau mineral lempung, biotit
sebagian benibah menjadi serisit dan klorit serta
mineral opak. Secara regional satuan batuan ini
termasuk dalam Fonnasi Malihan Pinoh yang
berumur Trias - Yura 2

Hasil analisis otoradiografi mineral opak
pada batuan sekis kuarsa biotit dan kuarsit biotit
meminjukkan posilif dari uraninit dan berasosiasi
dengan sulfida (Ano 44A, 185 dan 237), se-
dangkan pada batuan sekis kuarsa biotit silimanit
dan sekis kuarsa feldspar menunjukkan negatif
dengan waktu papar 7 X 24 jam. Dengan
dijumpainya terobosan granit dan infiltrasi
mineral-mineral magmatik (Ano 237) serta
mineral molibdenit dan pirhotit, diperkirakan
pemineralan U berluibungan erat dengan proses
magmatik XA.

Satuan terobosan didominasi oleh tonalit
dengan terobosan-terobosan kecil dari granit,
granodiorit, diorit, mikro diorit dan kuarsa.
Kadang-kadang dijumpai puia xenolit batuan
malihan dalam batuan tonalit. Indikasi alterasi
dalam satuan tonalit dicirikan oleh adanya klorit
dan mineral opak sebagai ubahan dari biotit,
serisit, epidot dan mineral lempung sebagai
ubahan dari plagioklas. Hubungan satuan tonalit
dengan satuan sekis merupakan terobosan,
dicirikan oleh adanya xenolit batuan malihan
dalam batuan tonalit. Secara regional satuan
tonalit tcrmasuk dalam Formasi Sepauk yang
berumur Kapur 2

l.C. Struktur Geologi

Struktur geologi yang berkembang di daerah
penelitian adalah monoklin, sesar mendatar
dekstral NNE - SSW, sesar mendatar sinistral N -
S, dan sesar normal SSE - NNW.
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Gambar 1 Peta Geologi

Monoklin mempakan sayap Iipatan dengan
perlapisan berarah umum N 115° E miring 75°.
Gejala perlapisan dijunipai pada persclingan
antara sekis dan kuarsit. Foliasi dijunipai pada
sekis berarah umum N 320° E miring 70°. Dari
gejala tersebut diperkirakan monoklin menipakan
suatu sayap dari lipatan asimefris.

Sesar mendatar NNE-SSW, umumnya
subvertikal - vertikal, ditunjukkan oleli pelumsan
sungai, temtama berkembang pada satuan sekis.
Indikasi gejala sineinatik gerak dijumpai bempa
off-set dari pola aliran yaitu gerak dckstral. Scsar
mendatar N-S, umumnya snbvertikal-vcrtikal.
Indikasi gejala sinematik dijumpai adanya off-set
urat kuarsa pada satuan sekis.

Sesar normal SSE-NNW, unuimnya miring
74° ke arah NE. Indikasi gejala sinemalik pada
bidang-bidang fraktur adalah gores gerak
menunjam 80° ke arah NE.

Fraktur-fraktur SSE-NNW menipakan
bukaan yang potensial sebagai perangkap
pemineralan U produk proses magmatik, di mana

bukaan lerscbut lebih berkembang di bagian Utara
dari pada di bagian Selatan daerah ini.

Sintesa tektonik diawali terbentuknya lipatan
yang diperkirakan bersumbu WNW-ESE akibat
gaya NE-SW, diikuli dengan terbentuknya sesar
mendatar dekstral NNE-SSW. Pada periode
berikutnya adalah gaya utama berubah NW-SE
yang menyebabkan terbentuknya sesar mendatar
sinistral N-S yang berpasangan dengan sesar
mendatar dekslral SSE-NNW. Pada periode akhir
terbentuk sesar normal SSE-NNW yang diduga
mempakan perkembangan dari sesar mendatar
dekslral SSE-NNW (Gambar 1).

2. Radiomelri

Pengukuran radiomelri pada singkapan
batuan dilakukan dengan detektor sinar gamma
SPP 2 NF. Pada batuan malihan radiometri
membaca 70 cps - > 15.000 cps, sedangkan pada
batuan lonalit radiometri 30 cps - 300 cps. Dari
tiasil perhitungan statistik didapatkan anomali-
anomali radiomctri singkapan (Tabel 1). Anomali
radiomctri singkapan tersebut umumnya tersebar
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Gambar 2 Pcta Lokasi Anomali Singkapan

di sekitar cabang kanan S. Mcnlawa Salu dan
bagian hulu S. Rengka (Gambar 2).

Dari duabelas lokasi anomali tcrsebut,
dilakukan pengupasan pada lima lokasi anomali,
yaitu Ano 44A, Ano 44B, Ano 48, Ano 185 dan
Ano 237. Hasil pengolahan radiometri dan
geologi pada kupasan tersebul, memperlihatkan
penyebaran anomali radiometri SSE-NNW,
dikontrol frakturasi terbuka SSE-NNW
kemiringan subvertikal-vertikal (Gambar 3).

Pengukuran radiometri pada bongkah-
bongkah di sepanjang lintasan sungai menemukan
sebanyak 60 bongkah anomali dengan ukuran
kerakal-bongkah (6cm - 80 cm) dengan radiometri
500 cps - 15.000 cps, yang umunmya tersebar di
S.Mentawa Satu dan hulu S. Rengka. Penyebaran
bongkah umumnya terjadi di sekitar S. Meniawa
Satu dan S. Rengka (Gambar 4), bcrbentuk
menyudut, terdiri dari rombakan singkapan dan
sebagian dari breksi sesar.

3. Geokimia

Analisis gcokimia dilakukan untuk
mcngetaluii kelimpahan U total dari contoh
singkapan batuan dan bongkah anomali radiomet-
ri, serta analisis U mobil dari contoh lumpur dan
mineral beral untuk menentukan daerah tadah
penyebaran anomali kadar U endapan sungai.

Kadar U di daerah penelitian dalam batuan
malihan 13,25 ppm - 3855,0 ppm, sedangkan
dalam batuan tonalil adalah 9,25 ppm (Tabel
2).

Hasil analisis kadar U mobil lumpur dari
populasi 901 contoh, harga terendah 0,06 ppm,
harga tertinggi 4,53 ppm, rata-rata 0,63 ppm
dengan deviasi 0,44 ppm. Dijumpai anomali >
1,51 ppm sebanyak 53 lokasi. Hasil analisis kadar
U mobil mineral berat dari populasi 319 contoh,
harga terendah 0.15ppm, harga tertinggi
l68.50ppm, rata-rata 24,25ppm, dengan deviasi
12,55 ppm dijumpai anomali > 49,35 ppm
sebanyak 34 lokasi (Gambar 5).
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Tabel 1. Daftar lokasi anomali radiomelri

•••HHHMaai
mmmmmmmm

piH
illliil
»111

• • •mmmmmm

Ano 39 Kuarsil biolil 2.000 fraktur N 135° E/ 80° terisi mineralisasi
plagioklas berasosiasi dengan suifida

Ano
44A*

Sekis kuarsa biotit 6.000 fraktur N 320° E/ 65° berasosiasi dengan
suifida

Ano
48A*

Sekis kuarsa biotit
silimanit

2.000 fraktur N 140° E/ 80° berasosiasi dengan
suifida

Ano
48B*

Kuarsit 7.500 fraktur N 140° E/ 80° berasosiasi dengan
sul 11 da

Ano 123 Sekis kuarsa biotit 1.000 fraktur N 135° E/ 80° berasosiasi dengan
suifida

Ano 181 Sekis kuarsa biotit 1,000 fraktur N 155° E/ 85° berasosiasi dengan
suifida

Ano
185*

Sekis kuarsa biolit 7.000 fraktur N 295° E/ 68° terisi urat biotit
kuarsa

8. Ano 186 Sekis kuarsa biotil
silimanit

1.250 fraktur N 310° E/75°

9.

IF

Ano 240 Sekis kuarsa biotit 3.000 fraktur N 140° E/ 85° berasosiasi dengan
kuarsa dan suifida

Ano
237*

Sekis kuarsa biotit 15.00
0

fraktur N 144° E/ 85° terisi urat apatit biotit
pilblende

Ano 461 Sekis kuarsa biotit 750 fraktur N 260° E/ 85° berasosiasi dengan
kuarsa dan suifida

Ano 769 Sckiskuarsa biotit 2.000 fraktur N 260° E/ 85° berasosiasi dengan
suifida

4. Potensi Sumberdaya U

Dari uraian tersebut di atas, pcnyebaran
anomali baik anomali radiometri maupun anomali
geokimia dari singkapan batuan, bongkah dan
endapan sungai, tersebar di daerah yang sama,
yaitu terutama di S. Mentawa Salu, sekitar cabang
kanan S. Mentawa Satu dan Huhi S. Rengka.

Pemineralan U yang dijumpai umumnya
mengisi frakturasi yang terbuka SSE-NNW
miring subvertikal-vertikal, berasosiasi dengan
mineral suifida dan turmalin, sedang kondisi
geologi yang mengontrol pemineralan U terscbut
adalah proses magmatik 3>4.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, daerah
yang berpotensi mengandung sumberdaya U
diperkirakan + 7 km2 yang lerletak di sekitar S.
Mentawa Satu dan Hulu S, Rengka.

SIMPULAN

1. Geomorfologi daerah penelitian terdiri dari
perbukitan terjal ditcmpati oleh satuan sckis
dan geomorfologi pcrbukitan landai ditempati
oleh satuan terobosan tonalit.

2. Dijumpai duabelas lokasi anomali radiometri
singkapan dari 750 cps - 15.000 cps dengan
kadar U total 157.75 ppm - 3855.00 ppm pada
satuan sekis dan umumnya dikontrol oleh
frakturasi terbuka arah SSE-NNW miring
subvertikal - vertikal berupa uraninit, autonit,
uranil, monazit, sirkon, gumit dan mineral
opak beraosiasi dengan suifida dan turmalin.

3. Daerah yang berpotensi memiliki sumberdaya
U dipcrkirakan + 7 km2, terletak disekitar S.
Mentawa Satu dan Hulu S. Rengka.

SARAN

Dari kesimpulan tersebut di atas penulis
menyarankan agar dilakukan penelitian lanjut
pada daerah yang berpolensi mengandung U
tcrsebut.
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saudara Ngadenin, Pasti Sinulingga, Novan
Nikijuluw, Harnadi dan Setyo Darmono yang
telah banyak membantu dalam pendataan, begitu
juga kepada para laboran di Laboratorium
Mineralogi dan Geokimia Bidang Eksplorasi
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TANYA-JAWAB

1. Sucipta
• Apa perbcdaan antara tahap prospcksi

sistematik dengan prospcksi detil?.
• Mengapa metoda dan hasil yang dipcrolch

antara penyaji makalah A-5 dan A-6 hampir
sama, padahal tahap prospcksinya bcrbcda.

Ramadus

• Perbedaannya adalah :
a. Prospeksi dctil dengan

peta berskala

prospcks sistematik menggunakan peta
berskala 1:1000- 1:2500.

b. Pcrcontohan yang diambil pada prospeksi
detil bcrupa endapan sungai dan bahan
sepanjang lapisan prospeksi melewati
sungai, sedangkan percontohan pada
prospeksi sistematik pada umumnya
contoh tanah diikuti pengukuran dengan
metoda lain seperti geofisika dan Iain-
lain.

• Kalau diperhatikan makalah A-5 dan A-6
sangat berbeda.

2. Dardjo

• Pada kupasan dilakukan pengukuran
radiometri secara sistcmatik dengan interval
berjarak 0,5 m x 0,5 m atau 0,25 m x 0,25
m.Interval tersebut diambil dari standar apa ?.
Bagaimana jika intervalnya 0,10 m x 0,10 m,
apakah hasilnya lebih optimum (lebih baik)
untuk menentukan zona anomali radiometri?.

Ramadus

• Interval pengukuran yang dilakukan,
tcrgantung kondisi jarak dan lebar tipisnya
jalur mincralisasi yang diukur. Kalau jarak
mincralisasi lebih rapat, maka interval
pengukuran juga hams lebih rapat.

menggunakan
1:10.000, scdangkan
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Tabel 2. Hubungan radiometri dengan peinineralan U serta kadar U batuan singkapan dan bongkah

Drut

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

NOM0f

Ano
44A

Ano
48B

Ano
185

Ano
237C

Ano
237D

Ano
23 7E

Ano
237H

Ano
2371

*Ano
B.06
•Ano
B.21

*Ano
B.39

*Ano
B.48

JenJs
Mineral
Radtoaktif

uraninit

uraninit

uraninit

uraninit

monazit

mineral
opak

monazit

sirkon
dan
monazit
uranil

monazit

uranil,
gumit dan
autonit
mineral
opak

Ofcttadio

positif

positif

positif

positif

positif

positif

negatif

positif

positif

positif

positif

positif

Sekis kuarsa
biotit

Kuarsit

Sekis kuarsa
biotil

Apatit biotit
pikblcndc

Urat granit

Sekis kuarsa

Kuarsa halus

Sckis kuarsa
biotit

Mineralisasi
turmalin
Mineralisasi
kuarsa
turmalin
Mineralisasi
turmalin

Mineralisasi
lur-malin
plagioklas

mm

6.000

2.000

7.000

15.00
0

600

400

300

1.600

6.000

2.600

15.00
0

2.500

Kadar
U
dim
ppm .
157,75

365,00

3855,0
0

914,00

9,25

35,75

95,50

984,00

1110,0
0

2110,0
0

J&terangan. '

pemineralan U
berasosiasi dengan
sulfida
pemineralan U
berasosiasi dengan
sulfida
pemineralan U
berasosiasi dengan
turmalin
pemineralan U
berasosiasi dengan
m.opak dan sulfida
pemineralan U
berasosiasi dengan
sulfida
pemineralan U
berasosiasi dengan
mineral opak
pemineralan U
berasosiasi dengan
sulfida
pemineralan U
berasosiasi dengan
sulfida
berasosiasi dengan
turmalin dan sulfida
berasosiasi dengan
turmalin monazit dan
mineral opak
berasosiasi dengan
sulfida, mineral opak
dan turmalin
berasosiasi dengan
turmalin dan mineral
opak
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PROSPEKSI SISTEMATIK DI SEKTORII TANAH ME RAH KALIMANTAN BARAT
DALAM RANGKA PENCARIAN ASAL BONGKAH MONAZ IT MENGANDUNG U

Manto Widodo, Suhartadi, Sudarmadi, Anang Marzuki, Rahmat Iswanto
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir

ID0100055
ABSTRAK

PROSPEKSI SISTEMATIK LANJUTAN DI SEKTOR D TANAH MERAH KALIMANTAN BARAT DALAM
RANGKA PENCARIAN ASAL BONGKAH MONAZIT MENGANDUNG U. Hasil penelitian terdahulu oleh CEA-
BATAN (1977) dan Djawadi dkk. (1990), di daerah Tanah Merah didapatkan adanya bongkah-bongkah monazit
mengandung U yang terdapat pada sebaran batuan kuarsit dan metalanau. Berdasarkan data tersebut, maka perlu
dilakukan penelitian dengan prospeksi sistematik guna mendapalkan pengetahuan tentang asal bongkah monazit
mengandung U. Penelitian ini meliputi pemetaan topografi, pengukuran emanometri, radiometri dan elemen
struktural. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa daerah penelitian terletak pada sayap NW
(northwest) suatu sinform NE [northeast) - SW {southwest) subhorizontal yang dipotong sesar mendatar dan sesar
normal. Sesar mendatar mempunyai arali yang bervariasi, bersinematik sinistral maupun dekstral, sedangkan sesar
normal berarah NE - SW dengan blok tenggara tunin. Anomali emanometri, anomali radiometri pada soil dan
singkapan serta sebaran bongkah monazit - U mcnjalur sejajar dan berimpit dengan zona frakturasi WNW
(westnorthwest) - ESE (eastsoutheasi) yang termanifestasikan sebagai sesar mendatar dekstral. Diinierpretasikan
bahwa bongkah monazit-U berasal dari urat-urat yang mengisi zona frakturasi WNW - ESE.

ABSTRACT

EXPANDED SYSTEMATIC PROSPECT1ON TO DISCOVER THE ORIGIN OF URANIUM MINERAL BOULDERS IN
SECTOR II TANAH MERAH WEST KALIMANTAN. Result of the previous pros-pections at Tanah Merah area by
CEA-BATAN (1977) and by Djawadi et al (1990) has found the existence ofU-bearing monazite boulders, those
being found in the intercalation between quarzite and metasilt area. This current systematic prospection is done
based on the data of the previous prospection above and intends to get knowledge about the origin of those boulders.
This research consists of topographic mapping, emanometric, radiometric, and structural element measurements.
The results show that the area is located on the NW flank of subhorizontal NE - SW synform which is cut by strike
slip faults in various direction, as a dextral and sinistral tear faults, and NE - SW normal fault with SE block
downthrcnm. Emanometric and radio-metric anomalous zonas and the dispersion of the boulders are parallel and
follow the WNW - ESE fractures zonas. Finally, it can be concluded that U-bearing monazite boulders come from
veins in the WNW - ESE fractures.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Peneliti terdahulu yaitu CEA-BATAN, 1976'

menyatakan bahwa di daerah Tanah Merah
terdapat indikasi pemineralan U berkadar tinggi
(4,l-327oo) pada bongkah-bongkah. Pemineralan
tersebut merupakan asosiasi mineral uranium
dengan monazit dan apatit yang terdapat pada
daerah sebaran batuan kuarsit, dan metalanau.

Menurut Djawadi dkk (1989/1990)2 di
Sektor I dan II Tanah Merah terdapat sebaran
bongkah-bongkah mineralisasi monazit
mengandung U yang penyebarannya mengikuti
jalur anomali radiometri soil (200 - 500 c/s).

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan
penelitian guna mengetahui sumber/asal bongkah-
bongkah mineralisasi monazit-U dengan metode
prospeksi sistematik.

Makstid dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk
mendapatkan pengetahuan tentang pola sebaran
anomali emanometri dan radiometri soil pada
permukaan serta stmktur di daerah penelitian, dan
bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan
mengenai sumber/ asal bongkah monazit yang
mengandung U.

Lokasi Keria

Daerah penelitian bcrada di Timur Laut
Basis Efka dan terletak di sekitar Icmbah Jeronang
Hilir(Gambar 1).

METODE KERJA

Metode kerja yang digunakan
penelitian diuraikan sebagai berikut ini.

dalam
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Gambar 1. Peta lokasi daerah penelitian sektor II Tanah Merah

Pemetaan Topografi

Pemetaan topografi dilakukan untuk
tnendapatkan:
a. gambaran/bentuk rupabumi yang disajikan

dalam wujud Peta Topografi skala 1 : 1000
b. lokasi titik-titik pengiikuran emanometri dan

radiometri soil dengan interval 20 m pada
arah E - W dan 5 m pada arah N - S.

Pengiikuran Emanometri dan Radiametri soil

Pengukuran emanometri dan radiometri soil
dilakukan secara simuluin pada/di sekitar lokasi
yang telah ditentukan. Bila hasil pengukuran
emanometri pada suatu lokasi menunjukkan harga
anomali/relatif tinggi, maka dilakukan pengupas-
an guna mengetahui penyebabnya.

Pendataan Geologi

Pendataan geologi dilakukan baik pada sing-
kapan/kupasan maupun pada bongkah, khususnya
bongkah radioaktif, yang meliputi nama batuan,
gejala tektonik, radiometri dan mineralisasi.

Pengolahan Data

Data emanometri dan radiometri soil
diolah/dihitung dengan menggunakan melode
statistik, guna memperoleh harga latar (M),
simpangan baku (S), dan harga anomali. Dalam

perhitungan ini harga anomali diasumsikan lebih
besar daripada jumlah harga latar ditambah 2 kali
lipat simpangan baku, atau apabila dirumuskan:

Harga Anomali > M + 2 S

Keluaran dari pengolahan data di atas adalah Peta
Isoemanometri dan Peta Isoradiometri.

Data gejala tektonik/ frakturasi dan
stratifikasi diolah dan dievaluapi dengan
menggunakan alat bantu stereogram equal angle
dan dengan metode proyeksi polar Wulff
hemisfer atas. Setelah semua data frakturasi tiap-
tiap singkapan diolah dan dievaluasi, kemudian
dilakukan korelasi tektonik antar singkapan dan
keluarannya adalah struktur daerah penelitian,
disajikan dalam suatu Peta Geologi. Keluaran dari
pengolahan data terhadap semua aspek, ditambah
data jalur mineralisasi U serta sebaran bongkah
radioaktif khususnya monazit-U dievaluasi secara
terpadu untuk mendapatkan jalur mineralisasi dan
asal/ sumber bongkah monazit-uranium.

HASIL PENELITIAN

Geologi Daerah Penelitian

Daerah penelitian secara regional merupakan
bagian utara dari cekungan Kalan dan termasuk
dalam keloinpok seri bawah'
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Morfologi

Sektor II Tanah Merah merupakan lereng
dari suatu perbukitan dengan slope relatif tajam.
Lembah-lembah sungai yang dijumpai umumnya
membentuk pola aliran dendritis, sedangkan di
beberapa tempat berpola trelis atau subtrelis,
dengan penampang berbentuk V, sehingga dapat
diinterpretasikan bahwa daerah ini masih berada
dalam stadia erosi muda.

Litologi yang dijumpai di daerah penelitian
dapat dibedakan menjadi 4 macam/ satuan
(Gambar 3), yaitu;
l.metalanau, dijumpai di bagian selatan; batuan

ini benvarna kuning abu-abu, umumnya kurang
kompak dan sering dijumpai dalam kondisi
agak lapuk, ukuran butir lanauan terdiri dari
kuarsa, lempung, serisit, kadang-kadang
muskovit.

2.kuarsit muskovit, tersingkap di beberapa
tempat; benvarna kuning hingga kuning
kecoklatan, segar - agak lapuk, tersusun atas
mineral-mineral berukuran pasir sedang dan
terdiri atas: kuarsa, muskovit, serisit, kadang-
kadang biotit serta andalusit dalam jumlah
kecil.

3.kuarsit biotit, berwarna abu-abu kehitaman,
abu-abu, kuning kecoklatan, dijumpai dalam
kondisi agak lapuk - segar, granoblastik dengan
ukuran butir pasir halus-sedang, tersusun atas
kuarsa, biotit, kadang-kadang pirit, muskovit,
andalusit. Di beberapa tempat biotit atau
andalusit dijumpai mengelompok (segresi)
berbentuk membulat dengan diameter 1-2 mm.
Batuan ini disebut kuarsit leopard.

4. granit biotit, berwarna putih abu-abu, holo-
kristalin, fanerik sedang dengan ukuran 1-2
mm, terdiri atas kuarsa, feldspar, dan biotit.
Batuan ini menerobos kuarsit biotit.

Struktur Geologi

Dari pengolahan data struktur, baik
stratifikasi maupun frakturasi terhadap elemen-
elemen structural yang dijumpai di lapangan, di
daerah penelitian terdapat stniktur perlipatan dan
struktur sesar (Gambar 3).

Struktur perlipatan, hasil pengukuran
bidang-bidang stratifikasi pada beberapa lokasi,
dianalisis secara stereografis. Dapat disimpulkan
di sini bahwa bidang-bidang stratifikasi secara
umum berarah NE - SW miring lemah ke arah
NW atau SE yang dikontrol oleh sumbu-sumbu
subhorisontal hingga menunjam lemah ke arah

NE. Bila dikaitkan dengan sektor di sebelah
timurnya, daerah penelitian berada pada sayap
NW dari suatu sinform NE-SW subhorizontal3'4.

Struktur sesar, pengolahan data elemen-
elemen tektonik secara stereografis
menghasilkan jenis sesar mendatar dan sesar
normal.

Sesar mendatar terdiri atas:
1. sesar mendatar NE-SW, bersinematik sinistral
2. sesar mendatar WNW-ESE, bersinematik

deks-tral berpasangan dengan sesar mendatar
N-S, bersinematik sinistral.

Sesar normal berarah NE-SW, blok bagian
tenggara relatif turun.

Emanometri

Data hasil pengukuran emanometri diolah/
dihitung secara statistic menghasilkan harga
anomali > 29,40 c/s.

Peta Isoemanometri (Gambar 4)
menunjukkan pola penyebaran anomali
emanometri secara umum men-jalur dengan arah
NW - SE.

Radioimetri soil

Data radiometri soil diolah juga secara
statistik menghasilkan harga anomali >197 c/s.

Peta Isoradiometri soil (Gambar 5)
menunjukkan bahwa pola penyebaran anomali
radiometri mempunyai kecenderungan menjalur
dengan arah NW-SE.

Pemineralan Uranium

Pemineralan uranium di daerah penelitian
dijumpai pada beberapa singkapan/kupasan/galian
dan juga pada bongkah-bongkah yang terdapat di
lembah-lembah ataupun di punggung/lereng
perbukitan.

Pemineralan U pada Singkapan

Pemineralan U di lapangan ada yang
dikenali secara megaskopis terutama mineral
asosiasinya, tetapi ada pula yang hanya dapat
dikenali berdasarkan pada harga radiometri yang
relatif tinggi sehingga orientasinya ditentukan
dengan pembuatan peta isoradiometri.

Batuan induk adalah kuarsit yang teiah
mengalarni frakturasi, diterobos oleh urat yang
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mengandung mineral radioaktif (uraninit,
monazit, gumit dan autonit), berasosiasi dengan
mineral epidot, apatit, rutil, molibdenit, kuarsa
dan pirit serta mempunyai harga radiometri
berkisar antara 1000 hingga lebih dari 15.000 c/s.
Pemineralan U tersebut menempati bidang-bidang
fraktur yang berkedudukan N 120° - 135° miring
60°-85° SW, dan N 170°-10° subvertikal.

Pemineralan U Pada Bongkah/Bongkah Radioaktif

Bongkah radioaktif yang dijumpai di daerah
penelitian—berukuran antara 0.20 - 2.00 m,
beradiometri 400 15.000 c/s dan berbentuk
menyudut hingga membundar tanggung.
Bongkah-bongkah tersebut tersebar di lembah-
lembah (cabang kiri S. Jeronang), di
punggung/lereng bukit dari S. Jeronang. Dari
analisis mikroskopis, diketahui bahwa bongkah-
bongkah tersebut disusun oleh tiga mineral utama
yaitu ; monazit (radioaktif), epidot, apatit dan
mengandung mineral radioaktif berupa uraninit,
gumit, autunit, oksida besi. Berdasarkan pada
komposisi mineralogi serta teksturnya, bongkah-
bongkah radioaktif tersebut mempunyai kesamaan
dengan yang terdapat pada singkapan. Bila
diperhatikan penyebaran bongkah-bongkah
radioaktif (Gambar 2, Peta Singkapan Dan
Bongkah Radioaktif), secara umum terdapat pada
zona frakturasi yang berarah WNW - ESE,
terutama di bagian tengah danTimur Laut daerah
penelitian.

BAHASAN

Dari hasil penelitian yang diuraikan di depan
diketahui bahwa pola penyebaran/ jalur anomali
emanometri dan radiometri soil berarah NW -
SE. Kedua jalur anomali tersebut terletak pada
lokasi yang relatif sama, dengan demikian dapat
diinterpretasikan bahwa anomali-anomali tersebut
dihasilkan oleh sumber yang sama.

Secara mineralogi terdapat adanya kesamaan
antara bongkah-bongkah radioaktif dengan
singkapan yang menunjukkan anomali radiometri,
yaitu merupakan urat monazit (radioaktif), epidot,
apatit, yang mengandung mineral U primer
(uraninit) dan mineral U sekunder (gumit dan
autunit). Bongkah-bongkah radioaktif tersebut
tersebar terutama pada daerah/ zona frakturasi
yang berarah WNW - ESE, khususnya di bagian
tengah dan Timur Laut daerah penelitian, dan
pembundarannya bervariasi dari menyiidut hingga
membundar tanggnng. Bongkah radioaktif yang
terdapat pada punggung/ lereng bukit terorientasi
NW - SE, hal ini diinterpretasikan sebagai
orientasi awal yang merupakan pencerminan dari

orientasi sumbernya, karena posisi bongkah
radioaktif pada punggung/ lereng bukit masih
dapat dianggap insitu/ subinsitu.

Berdasarkan pada adanya kesamaan arah
dan lokasi dari jalur anomali emanometri, jalur
anomali radiometri soil, pola frakturasi yang
bermineralisasi U/ monazit U, serta penyebaran
bongkah-bongkah monazit-U dan dengan
mempertimbangkan pembundaran bongkah-
bongkah radioaktif (monazit-U) tersebut, dapat
disimpulkan bahwa bongkah-bongkah monazit-U
di atas. adalat insitu/subinsitu dan berasal dari
urat-urat yang mengisi fraktur-fraktur yang
berhubungan dengan fraktur WNW - ESE.

SIMPULAN

1. Daerah peneiitian merupakan sayap NW dari
suatu sinfonn NE - SW subhorizontal yang
dipotong oleh frakturasi-frakturasi yang
berarah: NE - SW bersinematik sinistral;
WNW-ESE yang berpasangan dengan fraktur
N-S dan fraktur NE-SW bersinematik normal.

2. Jalur anomali emanometri, radiometri soil dan
singkapan sejajar dan berimpit dengan zona
frakturasi WNW - ESE.

3. Bongkah-bongkah monazit-U tersebar pada
zona frakturasi WNW - ESE, bersifat
insitu/subinsitu dan berasal dari urat-urat yang
mengisi fraktur-fraktur yang berhubungan
dengan fraktur-fraktur WNW - ESE.
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INVENTARISASI SUMBER DAYA URANIUM
SEKTOR TEBALUNGKANG KALIMANTAN BARAT

TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK

Bambang Soetopo, Suripto, Boman, Sajiyo I D 0 1 0 0 0 5 6
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir

ABSTRAK

INVENTARTSASI SUMBER DAYA U SEKTOR TEBALUNGKANG KALIMANTAN BARAT TAHAPAN
PROSPEKSI SISTEMATIK. Prospeksi Sistematik sektor Tebalungkang, Kalimantan Barat dilakukan untuk
mengetahui karakter keberadaan mineralisasi U dan inventarisasi potensi sumber daya uranium. Penelitian ini
didasarkan pada adanya indikasi uranium benipa anoinali radiometri singkapan dan bongkah aktif 1000-7000 C/s.
Metode penelitian meliputi pengamatan geologi secara rinci dan pendataan peinineralan uranium benipa pengukuran
radiometri soil dan batuan pada kupasan secara sistematik serta didukung oleh analisis mineralogi dan geokimia.
Hasil penelitian menunjukkan bahvva sektor tersebut terdiri dari batuan metamorf yang diterobos oleh batolit granit,
diorit kuarsa dan korok-korok andesit, lampropir. Secara stniktural menipakan bagian dari sayap antiklin menunjam
30° NE-SW dan NNW-SSE yang dipotong oleh sesar normal NE-SW dan E-W serta sesar mendatar NW-SE dan
WNW-ESE. Pemincralan uranium terdapat dalam batuan sekis kuarsa yang terbreksikan dan quachitite (lamporpir).
Mineral radioaklif benipa torit dan monasit yang berasosiasi dengan nitil, ilmenit magnetit, hematit, pirit, kalkopirit,
tmiskovit, apatit, alanit, dengan kadar U total conloh batuan berkisar4,5 - 54,75ppm.

ABSTRACT

THE U RESOURCES INVENTORY AT TEBALUNGKANG SECTOR, WEST KALIMANTAN SYSTEMATIC
PROSPECTION STAGE. The systematic prospection at Tebalungkang sector. West Kalimantan was carried out to
characterize the occurence of U mineralization and to invent the potential U resources at the area. The investi-
gation was done on the basis of previous results, i.e. radiometric anomalous outcrops and boulders of 1000 -
7000 C/s. The method for the investigation was systematic geological mapping and radiometric measurements of
soil and tranced rocks and supported by mineralogicat and geochemical analyses. The results of the investigation
show that this area consists of metamorphic rocks, intruded by granite quartz-diorite batholites and dike of
andesite and lamprophvre. From geological structure this is 30° plunging from anticlin NE-SW and NNW-SSE, is
crossed by NE-SW and E-W normal faults and NW-SE and IVNW-ESE strike slip faults. Uranium mineralization
appears in quartz-schist brecciated and quachitite (lamprophyre). The radioactive minerals were thorite and
monazite, associated with mlile, ilmenite, magnetite, hematite, pyrite, calcopyrite, muscovite, apatite and allanite.
The U content from rock samples has been found to be 4,5-54,75 ppm U.

PENDAIIULUAN

Bcrdasarkan hasil penelitian prospeksi detil
BATAN - CEA 1976, di sektor Tebalungkang
(Ganibar 1) ditcmukan adanya indikasi
pemineralan uranium benipa anoinali radiometri
pada singkapan dan boulder dengan radiomctri
1000-7000 c/s pada baluan sckis niika ' .

Dari indikasi terscbut, dipandang pcrlu
adanya pengembangan' eksplorasi dengan
prospeksi sislcmatik yang bertujuan untuk
inventarisasi polcnsi sumbcrdaya U secara gcologi
dengan sasaran unluk mendapatkan pengctahuan
tcnlang keberadaan dan karaktcrislik mincralisasi
U serla kaitannya dengan kontrol gcologi dan
penyebaran pcmincralan U di pennukaan.

Boulder radiomclri tinggi banyak lerscbar di
S. Dongon dengan penu'neralan U yang mengisi
bidang frakturasi pada sckis mika, yang diduga

berasal dari singkapan anomali radiometri yang
terdapat di bagian hiilu sungai tersebut.

Ruang lingkup kegiatan meliputi
pengamatan geologi secara rinci, pendataan radio-
metri soil dan batuan dengan sistem jaring-jaring
25 x 25 in pada sektor lersebut, serta pengukuran
radiometri baluan sistem jaring-jaring 0,5 x 0,5 m
pada kupasan anomali. Pengambilan contoh
batuan dilakukan secara representatif untuk
analisis petrografi, mineragrafi, otoradiografi dan
kadar U total. Pendataan tersebut dilakukan
dengan alat kompas geologi, palu geologi, kompas
topochaix, clesimet SPP 2 NF dan meteran 50 m.

HASIL DAN BAHASAN

1. G e o I og i

1.1. Geomorfologi
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Berdasarkan atas kenampakan bentuk relief
topografi dan aspek-aspek geologi, daerah
penclitian menipakan perbukitan lerjal dengan
kemiringan lereng 30o-60°. Pola aliran yang
berkembang adalah paralis, sebagai pencerminan
litologi daerah yang telah dipengaruhi oleh
perkembangan frakturasi. Pada sungai utama,
lembah sungai menyempai bentuk "U", dan
cabang-cabang sungai dengan lembah curam
berbentuk "V".

Pelapukan berkembang inlensif, termasuk
dalam stadia dewasa.

1.2. Litologi

Batuan yang terdapat di daerah penelitian
meliputi:
- Sekis kuarsa biotit, nilai radiometri 90-100 c/s,

dengan indikasi mineral kuarsa, biotit,
andalusit, muskovit, kloril, epidol, apatit,
turmalin, kordierit, plagioklas, termasuk da lam
fasies sekis hijau, metamorfose tingkat rendah 5

. Urat kuarsa dan feldspar dengan tebal 0,05
mm diduga sebagai akibat dari proses
magmatik. Kadar U total 3,90-14,30 ppm yang
diduga berasal dari zirkon, apatit, epidot 6 .

- Kuarsit biotit, nilai radiometri 90-100 c/s,
dengan indikasi mineral kuarsa, plagioklas,
biotit, muskovit, andalusil, alanit, turmalin.
Batuan tersebut termasuk dalam fasies sekis
hijau, metamorfose tingkat rendah s , kadar U
total + 5,70 ppm, yang diduga bcrasal dari
monasit 6 .

- Sekis serisit, nilai radiometri 90-100 c/s, dengan
indikasi mineral kuarsa, muskovit, klorit, biolit,
wolastonit,turmalin, epidot, andalusit, kordierit.
Batuan tersebut termasuk dalam fasies sekis
hijau, metamorfose tingkat rendah 5 , dan
diterobos oleh lepidolit, muskovit, klorit, yang
diduga terjadi akibat magmatik tingkat tinggi 5

dan terdapat urat oksida besi tebal + 0,05 mm,
yang diduga akibat proses alterasi. Kadar U
total 1,40 ppm, yang diduga berasal dari zirkon,
monasit, epidot 6 .

- Sekis kuarsa feldpar, nilai radiometri 80 - 100
c/s, dengan indikasi mineral kuarsa, feldspar,
biotit, epidot, muskovit, klorit, (urmalin, batuan
tersebut termasuk dalam fasies sekis hijau,
metamorfose tingkat rendah. Dan terdapat
stuktur annealing yang diduga terjadi karena
pengaruh tektonik dan rekristalisasi mineral
kuarsa. Selain itu terjadi pula agregat oksida
besi tebal 0,025 mm dan agregat klorit kuarsa
tebal 0,325 mm, sebagai akibal dari proses
metamorfik 5 , kadar "U" total 9,70-14,30 ppm,
yang diduga berasal dari monasit, biotit 5 .

- Filit serisit, nilai radiometri 100-120 c/s, dengan
indikasi mineral kuarsa, serisit, klorit, biotit,
turmalin, epidot. Batuan tersebut termasuk
dalam fasies sekis hijau, metamorfose tingkat
rendah 5 .

Batuan beku :
- Granit memiliki nilai radiometri 100-200 c/s.

Batuan tersebut menerobos diorit kuarsa dengan
ditemukan adanya xenolit diorit kuarsa dalam
granit.

- Diorit kuarsa memiliki nilai radiometri 60 - 70
c/s. Batuan tersebut menerobos sekis serisit,
dengan indikasi xenolit sekis serisit dalam
diorit kuarsa.

- Andesit, berupa korok yang mengisi dalam
retakan terukur N 210°-275°E dengan tebal 1-
3 m dan nilai radiometri 90-100 c/s, dan
terdapat urat klorit dan urat ortoklas, kalsit
dengan tebal 0,10 mm dan diduga sebagai
proses hidrotermal 5 .

- Kersantit, berupa korok terukur N150°-N 160°E,
tebal antara centimetrik-metrik, nilai radiometri
90-100 c/s. Sebagian biotit berubah menjadi
klorit dan epidot, serta sebagian kuarsa berasal
dari batuan metamorfik sebagai xenolit dalam
kersantit.

- Quachitite (lampropir), berupa korok terukur N
120° E, nilai radiometri 200-700 c/s, sebagian
mineral monazit terdapat sebagai pleokroik halo
dalam biotit, dan terdapat urat oksida besi
dengan tebal + 0,01 mm, yang diduga sebagai
akibat dari proses alterasi 5 .

1.3. Struktur geologi

1.3.1. Analisis kelunisan foto udara

Hasil analisis nilai rasio frekuensi relatif
(FR) dengan panjang kumulatif (PK) lebih kecil
satu, dari kelurusan N 80°-90° diduga sebagai
kehirusan relatif muda menipakan fraktur-fraktur
yang berluibungan dengan sesar normal ENE-
WSW. Sedang nilai rasio frekuensi relatif (FR)
dengan panjang kumulatif (PK) sama dengan satu,
kelurusan N 120°-150° E sebagai kelunisan relatif
tua yang teraktifkan diduga menipakan fraktur-
fraktur yang berpotensi berkembang sebagai sesar
mendatar bersinematik sinistral 3 .

1.3.2. Stmktur geologi hasil observasi lapangan

Stniktur geologi yang teramati pada daerah
penelitian terdiri dari stratifikasi dan elemen
tektonik yang bempa foliasi dan sesar.

Stratifikasi dan foliasi
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Struktur sisa bidang stratifikasi (So) yang
didapatkan berarah ENE-WSW dengan
kemiringan 40 ° -50 ° ke arah NNW. Bidang
foliasi (SI) secara umum berarah NE-SW
dengan kemiringan 45 ° -60 ° kearah NW.
Berdasarkan analisis kedudukan struktur strati-
fikasi dan foliasi, daerah penelitian merupakan
bagian dari sayap 30 ° NE dari anliklin dan makin
ke utara berubah menjadi sayap 30 ° NNW akibat
sesar mendatar sinistral NW-SE.

Berdasarkan data sinematik, sesar yang
terdapat di daerah penelitian dapat dikelom-
pokkan sebagai :
- Sesar normal, berarah 175 ° -185 ° E, kemiringan

60 ° -75 ° pada S. Ronsom, S. Korop dan
punggung kiri S. Inau, sedangkan pada
punggung sebelah kiri S. Temedak sesar normal
tersebut berarah N 245 ° -250 °, kemiringan 60 °
-85 ° . Indikasi yang terdapat berupa gawir
sesar, bentuk morfologi yang tegak, dan
frakturasi yang berkembang intensif.

- Sesar mendatar dapat dikelompokkan sebagai
sesar mendatar dekstral berarah WNW-ESE,
terukur N 100 ° -120 ° E, dan kemiringan 80 °
yang terdapat pada S. Ronsom, S.Teba-
lungkang, S.Temedak dan S.Korop; sedang
sesar mendatar sinistral,terukur N150 ° - 170 °
E, dengan kemiringan 80 °. Sesar tersebut
terdapat di S.Tebalungkang dan S. Dongon.
Kedua sesar tersebut diduga saling
berpasangan yang pada umumnya memotong
sesar normal N-E dan dipotong oleh sesar
normal ENE-WSW dengan dicirikan oleh ada-
nya gores garis, breksiasi dan pelumsan sungai.

Berdasarkan analisis kelunisan dominan dari
foto udara, kelunisan berarah N 120 ° -150 ° E
merupakan kelompok kelurusan rclatif tua, yang
teraktifkan kembali. Pada daerah penelitian
dijumpai sebagai sesar mendatar bcrsinematik
sinistral dan tidak diketemukan adanya indikasi
sinematik yang acak (tumpang tindih).
Kemungkinan sesar tersebut merupakan gerak
original, sedang sesar mendatar bersinematik
dekstral berarah WNW-ESE pada daerah
penelitian tidak terlihat dalam diagram kelurusan
dominan.

Kelurusan berarah N 80 ° -90 ° E menipakan
kelompok kelurusan relatif muda, yang pada
daerah penelitian ditemukan sebagai sesar normal,
sedang sesar normal berarah N-E tidak terlihat
dalam diagram kelurusan dominan 3 .

2. Radiometri dan Mineralisasi

2.1. Radiometri tanah

Pengukuran radiometri tanah dilakukan pada
setiap jarak 25 m, absis N 260 ° E dan ordinat N
170 ° E. Dari hasil statistik menunjukan pola
penyebaran WNW-ESE dan NNE-SSW (Gambar
3). Luas zona anomali radiometri 26.275 m (3,94
% dari luas daerah penelitian).

2.1, Kupasan 502/I

Pengukuran radiometri kupasan dilakukan
dengan jarak 0,5m, ordinat N 0° E dan absis N
90°E pada singkapan sekis serisit yang terdapat
adanya pemineralan uranium dengan luas
cakupan 49m2, nilai radimetri tertinggi 2500 c/s.
Hasil statistik menunjukkan pola penyebaran
anomali radiometri N 250° -260°E (Gambar 4).

Pemineralan uranium pada kupasan Ano
502/1 berupa spot- spot dalam zona breksiasi N
260° E, Akibat gcjala tektonik, terjadi proses
rekristalisasi terbentuk batuan harts chiefer serisit.
Pada zone frakturasi terjadi terobosan thorit,
monazit, biotit, klorit, alanit, zirkon, epidot, rutil,
ilmenit, lepidolit dan turmalin. Dengan dicirikan
adanya alanit, epidot, rutil, ilmenit, turmalin dan
lepidolit diduga terjadi akibat proses hidrotermal
magmatik 2 . Dengan kadar U total 29,50 - 54,75
ppm, diduga pemineralan U berupa thorit dan
monasit 6 .

2.2.2. Kupasan 502/11

Pengukuran radiometri kupasan Ano 502/11
dengan ordinat N 0 ° E dan absis N 90 ° E, pada
singkapan sekis serisit, nilai radiometri tertinggi
3000 c/s dan luas kupasan 72 m2 . Hasil statistik
menunjukkan pola penyebaran anomali radio-
metri N 260 °E (Gambar 5).

Kedapatan pemineralan uranium di Ano
502/11 yang mempunyai kesamaan dengan Ano
502/1, kandungan mineral monazit. Akibat proses
metamorfisme mineral monasit tersebut
terlingkupi oleh klorit (pleokroik halo dalam inti
klorit) 4 . Kemudian terjadi sesar normal N 260 °
E. Pada frakturasi tersebut terjadi pengisian
mineral biotit, apatit, rutil, kuarsa, alanit, ilmenit,
thorit dan monazit (pleokroik halo pada inti
biotit). Dengan dicirikan oleh .adanya mineral
apatit, alanit, rutil, ilmenit diduga mineralisasi U
berhubungan dengan proses hidrotermal
magmatik 2 . Pemineralan uranium tersebut
diperkirakan kelanjutan dari Ano 502/1, yang
kemudian tergeserkan oleh sesar mendatar
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sinistral N 48 ° E/70 °. Kadar U total antara 17,75-
39 ppm, diduga berasal dari thorit dan monasit 6 .

2.2.3. Kupasan Ano KK38

Pengiikuran radiotnetri kupasan Ano KK38
terdapat pada batu dinding morfologi tegak
dengan arali N 80 ° E pada kuarsit biotit, dijumpai
nilai radiometri tertinggi 1000 c/s, dan hias
cakupan 90,5 in2. Hasil stalistik memmjukkan dim
pola penyebaran membentuk sudut 40 ° -50 °
terhadap bidang datar (Garnbar 6). Pemineralan
uranium pada kupasan Ano KX38 mengisi pada
breksiasi tenikur N 175° -185° E/29° -37° ,
ketebalan 5-15 cm, pembacaan radiometri 300-
1000 c/s, dan kadar U total berkisar antara 17,50-
32,25 ppm. Sedang isian dalain urat tenikur N
212° -220° E/35°-47° dengan pembacaan
radiometri antara 300- 600 c/s, kadar U total
berkisar antara 7,90-25,90 ppm.

2.2.4. Kupasan Ano R

Pengukuran radiometri kupasan Ano R
dengan absis N 0°E dan ordinal N 90°E, nilai
radiometri tertinggi 700 c/s, dan luas kupasan 65
m2. Hasil statistik menunjukkan pola penyebaran
arah N 120°E (Gambar 7). Kedapatan
pemineralan uranium sebagai spot-spot yang
terorientasi dengan arah N 120° E, yang terdapat
dalam batuan quachitite ketcbalan + 4 m, yang
menerobos batuan sekis serisit dan kuarsit
muskovit. Pemineralan uranium bempa thorit,
monazit dengan autoradiografi posilip yang
berasosiasi dengan mineral kuarsa, biotit, klorit,
apatit, pirit, magnetit, hemalit, kalkopirit. Dengan
dicirikan adanya mineral terscbul diatas,
pemineralan uranium diduga akibat proses
hidrotermal magmatik yang bersamaan dengan
pembentukan urat quachitite yang tnengisi fraktur
berarah N 120°E. Akibat perkembangan scsar
normal N 230°-240° E batuan tersebut
tergeserkan. Kadar U total antara 4,50 - 25,10
ppm, diduga berasal dari thorit dan monasit 6 .

3. Hubungan struktur terhadap pemineralan U

Pembentukan pemineralan U pada dacrah
penclitian berupa isian dalam scsar normal N
260°E yang berumur relatif tua terjadi pada
periode I (ANO 502). Kemudian scsar tersebut
tergeserkan oleh sesar mendalar sinislral N 48°E
dan terbentuk pula zona frakturasi N 175°-220°E
(ANO KK38) sebagai produk pembentukan sesar
periode II. Pada zona frakturasi tcrsebut baik pada
frakturasi N26O0 E maupun N 175° -220° E terjadi
isian mineral thorit, monasit, biotit, lepidolit,
alanit, apatit, epidot, nitil, ilmenit, kuarsa

feldspatik, yang diduga sebagai produk proses
hidrotermal magmatik 2 .

Pada periode III terjadi pembentukan sesar
utama , yaitu sesar mendatar sinistral N 150°-
170°E yang berpasangan dengan sesar mendatar
dekstral N 100°-120°E, serta sesar mendatar N
120°E (ANO R) yang merupakan sintetik dari
sesar mendatar dekstraJ N 100°-120°E. Pada zona
frakturasi N 120°E terjadi terobosan batuan
quachitit komposisi torit, monasit, biotit, klorit,
apatit, magnetit, hematit, pirit, kalkopirit yang
diduga sebagai proses hidrotermal magmatik.

Akibat pengurangan tenaga kompresi
terbentuk sesar yang berumur relatif muda, yaitu
sesar normal N 230°E dan N 260°E. Pada sesar
normal N 230°E memotong sesar N 120°E dan
sesar N l()0°-120°E, sedang sesar normal N260°E
memotong sesar mendatar dekstral N 150°-170°E
(Gambar 8).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa pemineralan uranium yang
berupa mineral torit (0,5 - 1,00 %) monasit (0,35-
3,75 %) mengisi bidang frakturasi N260°E, yang
diduga akibat dari proses hidrotermal magmatik.
Luas zona anomali radiometri 26.275 m (3,74 %
dari daerah penelitian). Untuk mengetahui
scbaran pemineralan U secara vertikal dan lateral,
perlu dilakukan prospeksi dengan metode
geofisika.
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TANYA-JAWAB

1. As Natio Lasinan
• Pada saran ditulis bahwa untuk mengetahui

detil tebaran uranium maka perlu dilakukan
pengujian dengan metoda geofisika. Metoda
yang bagaimanakah yang dimaksud ?.

Bambang Soetopo
• Dengan diketemukannya peinincralan

Uranium yang berasosiasi dengan magnetik,
print, kalkoprintkutil, uranil (pola terimbang)
metoda yang cocok adalah manfaatkan
kandungan sulfida kemagnitan ~ manfaatkan
kandungan magnit.

2. Manvoto
• Bagaimana cara menentukan umur sesar?.

Karena tadi disebutkan bahwa di daerah
penelitian ada sesar muda dan sesar tua.

Bambang Soctopo
• Dari kelurusan tektonik : dihitung panjang

kumulalif (PK) dan frekuensi relatif (FR). Jika
hasil penentuan umur relatif berdasarkan
minus: PK/FR adalah > 1 berarti berumur
muda; atau bila PK/FR < 1 adalah berumur
tim.
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Gambar 6. Isoradiometri Kupasan ANO-R

Ganibar 7. Isoradionietri Kupasan Gambar 8. Hiibungan struktur dan pemineralan

"U"
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Gambar 1. Peta Siluasi Ganibar 3. Peta Isoradiometri Tanah

Ganibar 2. Peta Geologi

Gainbar 4. Isoradiometri Kupasan Ano 502/1

Gainbar 5. Isoradiometri Kupasan Ano 502/11
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INVENTARISASI SUMBERDAYA URANIUM SEKTOR ONSOM-1NAU
KALIMANTAN BARAT TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK

Tugijo, Zainuddin Hamid, H. Suwardi, Subagyo ES
Pusal Pengembangan Bahan Galian Nuklir ID0100057

ABSTRAK

INVENTARISASI SUMBERDAYA URANIUM SEKTOR ONSOM-1NAUKALIMANTAN BARAT TAHAPAN
PROSPEKSI SISTEMATIK. Prospeksi ini didasarkan adanya anomali pada bahian metasedimen dan dimaksudkan
untuk inventarisasi sumberdaya U dengan sasaran mendapatkan data anomali, litologi dan struktur geologi yang jelas
dan kaitannya dengan pemineralan U. Metode penelitian meliputi pengamatan litologi, tektonik, radiometri batuan
dan tanah serta percontohan batuan. Luas daerah penelitian 1,5 km2, ditempati oleh batuan metasedimen dan batuan
beku. Terdapat tiga jents kelompok sesar, yaitu sesar normal NE-SW, sesar naik NNW-SSE dan sesar mendatar NW-
SE. Pemineralan U berasosiasi dengan pirit, molibdenit, turmalin magnetit dan kuarsa, dikontrol oleh struktur sesar
NW-SE. Kadar U total batuan berkisar 21,60 - 9291,66 ppm dan thorium total 26,86 - 561,04 ppm. Arah sebaran
anomali singkapan identik dengan arah anomali radiometri tanah, yaitu NW-SE. Berdasarkan dominasi anomali,
kontrol pemineralan U dan asosiasi mineral sulfida serta kadar U total, maka pada daerali seluas + 0,35 km2di sektor
Onsom perlu penelitian geofisika untuk mengetahui bentuk pemineralan U bawah pennukaan.

ABSTRACT

SYSTEMATIC PROSPECTION STAGE FOR THE URANIUM RESOURCES INVENTORY IN ONSOM-INAU
SECTOR WEST KALIMANTAN. The systematic Prospection based on the anomalies of metasedimen rocks was meant
to inventori U resources for getting anomalies data, litologies and geological structure by systematic method on the
relation to U mineralization. The examination method enclosed litology and tectonic observation, rocks and soil
radiometry and rocks sampling. The examination area as wide as 1.5 km3 was occupied by metasedimen rocks and
igneous rocks. There were three kinds of fault group that be could interpreted as normal fault group on NE-SW
direction, overthrust fault group on NNIV-SSE direction and conjugate wrench fault group on NW-SE direction. U
mineralization associates with pyrite, quartzmolybdenite, tourmaline magnetite and controlled by fault structure.
Total content of U were about 21,60 -9291,66 ppm and 26,86 - 561,04 ppm for thorium. The general direction of
outcrops anomalies distribution was equal with the general direction of soil anomalies, that was NW-SE. Based on
domination anomalies, distribution U mineralization which were controlled by faults and associated with sulfide
mineral and U contents, the area of 0.35 square kilometres in Onsom sektor was investigated geophysically for
understanding of uranium mineralization body form subsurface.

PENDAHULUAN

Prospeksi sistematik di seklor Onsom
Kalimantan Barat didasarkan adanya anomali
pada batuan metasedimen dari 200-8000 c/s SPP
2NF berdasarkan hasil prospeksi detail Tim CEA-
BATAN 1976. '

a. Pengamatan lapangan

Pengamatan lapangan meliputi pengumpulan
data litologi, struktur geologi, pengukuran
radioaktivilas batuan dan tanah dengan detektor
SPP 2NF serta pengambilan contoh batuan untuk
analisis Iaboratorium.

Penelitian ini dimaksudkan untuk
inventarisasi sumberdaya U bagi penyediaan
bahan galian nuklir dengan sasaran untuk
mengetahui karateristik anomali dan kontrol
pcmineralan U serta sebarannya secara lateral.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan secara sistematik
mencakup pengamatan data lapangan, analisis
laboratorium percontohan batuan dan pcngolahan
data lapangan serta data analisis laboralorium.

b. Analisis laboratorium

• Laboratorium mineralogi mencakup anaiisis
petrografi, mineragrafi dan autoradiografi.

• Laboratorium geokimia untuk analisis kadar
U dan Th.

HASIL DAN BAHASAN

A Geologi

1. Geomorfologi
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Daerah penelitian seluas 1,5 km2 terletak
pada 112°.54\42" - 112O59'.47" BT dan
O°.18'.48" - O°19'.50" LS, mempakan daerah
perbukitan yang sebagian besar dibentuk oleh
batuan tnetasedimen dan sebagian kecil lainnya
oleh batuan beku.

Sungai Onsom (cabang kiri S. Inau) bersama
cabang-cabangnya memperlihatkan pola aliran
dendritik rektangiilar (Gambar 1).

2. Litologi

Berdasarkan pengamatan lapangan, batuan
metasedimen menempati + 85 % dari luas daerah
penelitian dan 15 % lainnya ditempati oleh batuan
granitik. (Gambar2)

2.1. Batuan metasedimen

Dari sifat fisik, tekstur dan komposisi
mineral, batuan metasedimen ini dapat dibagi
menjadi tiga satuan sebagai berikut:
• Satuan kuarsit biotit : tersebar di bagian utara,

kontak dengan batuan granitik sebagian besar
berupa struktur sesar dan lainnya kurang jelas.
Variasi dalam satuan batuan ini benipa kuarsit
serisit.

• Satuan metapelit : tersebar di bagian tengah,
kontak dengan batuan granitik berupa sesar,
sedang dengan satuan kuarsit biotit tidak jelas.
Variasi dalam satuan batuan ini adalah
metalanau, kuarsit serta filit.

• Satuan sekis : tersebar di bagian selatan, kontak
dengan satuan metapelit kurang jelas dan
sebarannya menenis ke selatan sampai diluar
daerah penelitian.

Hadirnya mineral-mineral serisit, klorit,
muskovit dan biotit darihasil analisis petrografi
terhadap tiap contoh sat nan batuan di atas,
menunjukkan bahwa batiian metasedimen tersebut
termasuk metamorfosa fasies sekis hijau (green
schist). 2.

2.2. Batuan granitik

Berdasarkanpengamatanmegaskopis.batuang
ranitik ini termasuk jenis adamelit dan merupakan
batuan terobosan dalam. Di beberapa lokasi
batuanini diterobos oleh batuan mikrodiorit dan
dasit yang diinterpretasikan niuncul mclalui
bidang lemah berupa sesar.

3. Struktur geologi.

Struktur batuan metasedimen yang dijumpai
adalah foliasi/sekistositi (SI) dengan jurus

berkisar dari N 200°-N 270° miring 30°-62°,
perlapisan sisa (So) N 20°-N 85° miring 25°-42°,
liniasi dan lipatan kecil dengan plunging
(penunjaman) N 70730° ke timur. Dari data sudut
kemiringan SI yang secara umum lebih besar dari
sudut So, maka kedudukan batuan metasedimen di
daerah penelitian berada pada bagian sayap
normal atau stratigrafi normal. 3 Struktur
tektonik, antara lain berupa : kekar, breksi, sesar
mikro. Kenampakan morfologi berupa gawir, air
terjun, kelurusan dan atau pembelokan sungai
secara tajam diduga akibat tektonik.

Berdasarkan pada data unsur struktur di atas,
diperkirakan bahwa di daerah penelitian ada tiga
jenis kelompok sesar yang terbentuk dalam fase
yang relatif berbeda, yaitu :
- Kelompok sesar normal NE-SW, fase I.
- Kelompok sesar naik NNW-SSE, fase II.
- Kelompok sesar mendatar NW-SE, fase HI
sebagai sesar termuda. Gerak relatip dari ketiga
jenis sesar di atas merupakan hasil penafsiran
secara umum. (Gambar 1)

B Radiometri

Pengukuran radioaktivitas meliputi singkap-
an/bongkah batuan, tanah dan kupasan pada
lokasi anomali terpilih.

1. Radiometri singkapan dan bongkah batuan

Dari hasil pengukuran radioaktivitas
singkapan/bongkah batuan di daerah penelitian
didapatkan kisaran harga radiometri sebagai
berikut:
- Satuan kuarsit biotit 100-250 c/s, bongkah 100-

1250 c/s,
- Satuan metapelit 100-5000 c/s, bongkah 100-

13500 c/s,
- Satuan sekis 100-150 c/s, bongkah 100-175 c/s,
- Batuan granitik 90-2000 c/s, bongkah 100-500

c/s,
- Batuan mikrodiorit 75-100 c/s, dasit 60-100 c/s.

Dari data hasil pengukuran di atas, harga
terendnh dari batuan metasedimen dan batuan
granitik relatip sama. Harga ekstrem tinggi tidak
dijumpai pada satuan sekis, demikian pula pada
bongkahnya. Untuk mendapatkan harga anomali,
terlebih dalnilu mengeliminir harga-harga ekstrem
tinggi. Statistik data pengukuran radiometri
singkapan didapatkan harga tengah (M)= 147,30
c/s, harga simpangan (S)= 26,96 c/s dan harga
anomali > 201,22 c/s.

Berdasarkan harga anomali tersebut, maka
pada batuan metasedimen dijumpai sebanyak 17
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lokasi singkapan anomali yang berkisar dari >
200-5000 c/s dan pada baluan granitik dijumpai 2
lokasi anomali, dari > 1000-2000 c/s serta lercatat
273 bongkah aacmaH yang berkisar > 200-13500
c/s.

Khusus pada batuan melascdimen, pola
sebaran anomali pada singkapan beroricntasi NW-
SE, pada batuan granilik sebaran anomali bcrada
pada jalur sesar normal N 24078 1°, scdangkan
sebaran bongkah anomali mengikuti aliran sungai
Onsom dan cabang-cabangnya.

2. Radiometri kupasan anomali

Pembuatan kupasan dilakukan pada 13
lokasi anomali terpilih, 11 lokasi diantaranya
berada pada satuan metapelil dan 2 lokasi lainnya
pada batuan granitik.

Anomali radiometri hasil pcngukuran
sistematik jarak 50 cm , diperoleh pola sebaran
berorientasi NW-SE dan NE-SW.

Dari pengamatan megaskopis, pemineralan
U pada dap kupasan sebagian besar berasosiasi
dengan mineral-mineral : pirit, molibdenit,
turmalin, kuarsa serta magnetil dan secara
interpretatip dikontrol oleh stniktur sesar.

3. Radiometri tanah

Pengukuran radioaktivitas tanah, dilakukan
dengan sistem jaring-jaring jarak 25 m pada
daerah terpilih seluas ± 750 m2, arah NE-SW
(sesuai arah umum sebaran lokasi anomali temuan
CEA-BATAN), mencakup 1760 titik pengukuran
dengan radiometri berkisar dari 40-150 c/s.

Dari statistik data radiometri tanah,
diperoleh harga tengah (M)= 79,79 c/s, harga
simpangan (S)= 19,09 c/s dan harga anomali >
118 c/s.

Pada "Peta Sebaran Anomali Radiometri
Tanah" (Gambar 3) diinterpretasikan bahwa pola
sebaran anomali radiometri lanah berarah NW-
SE.

C Mineralogi

Berdasarkan data analisis contoh baluan dari
tiap lokasi kupasan anomali, pemineralan U yang
terkandung dalam mineral opak aktif dan
terbentuk bersamaan dengan proses mclamorfosa
regional (singenetik) sccara nukroskopss
berasosiasi dengan segragasi mineral-mineral
kuarsa, biotit, pirit dan turmalin.

Sebaran anomalinya pada hidang kupasan
relatif merata dan bcsfeiöiapok dengan arah
umum NE-SW, idenlik deugar» arah umurn
struktur foliasi (SI) dan stratifikasi (SO).

Pemineral U dalam mineral opak aktip yang
terbentuk akibat tektonik pada posmetamorfosa
regional (epigenetik) dan mengisi bukaan kekar
serta jalur breksiasi, berasosiasi dengan segragasi
mineral-mineral kuarsa, feldspar, biotit, apatit,
turmalin dan epidot. Sebaran anomali pada bidang
kupasan berbentuk menjalur dan relatif menerus
mengikuti struktur sesar yang diperkirakan.

Dari 18 contoh batuan yang terpilih, batuan
tersebut secara petrografis adalah : filit (12
contoh), kuarsit (6 contoh) dan sekis (1 contoh).

Mineral asesori yang dijumpai adalah :
zirkon (0,01-0,75 %), apatit (0,75-25,05 %),
alanit (0,23-1,60 %) dan epidot (0,78-12,10 % ) .

Mineral opak dijumpai pada semua contoh
batuan berkisar dari 0,05-6,38 %, sedangkan yang
radioaktip terditeksi pada 13 contoh, berkisar dari
0,08-5,20 %.

Analisis mineragrafi contoh batuan yang
sama menujukkan mineral uraninit berkisar dari
0,50-1,25 % dan gummit 0,50 %, berasosiasi
dengan nitil, hematit, ilmenit, magnetit,
molibdenit, kovelit dan apatit.

Hadirnya mineral molibdenit dan apatit pada
beberapa contoh batuan menunjukkan adanya
indikasi, bahwa mineral U pada lokasi contoh
bersangkutan ada hubungannya dengan proses
hidrotermal magmatik. A

D Geokimia

Hasil analisis kadar U dan Th serta ratio
Th/U dari 18 contoh batuan, diantaranya 6 contoh
berasal dari bongkah radioaktip dengan radiometri
1000-13500 c/s, kadar U total berkisar dari
1018,20-9291,66 ppm dan 12 contoh lainnya
berasal dari singkapan dengan radiometri 200-
5000 c/s, kadar U total berkisar dari 21,60-
3125,00 ppm.

Hasil analisis kadar Th total dari bongkah
anomali, berkisar dari 26,86-258,31 ppm dan ratio
Tlt/U berkisar 0,0088-0,2187. Sedang kadar Th
pada singkapan anomali berkisar 26,86-561,04
ppm dan ratio Th/U berkisar 0,0902-2,8168.Ratio
Tli/U tinggi (> 1), mcminjukkan bahwa mineralU
bcrhubungan dengan proses hidrothermal
magmatik, sedangkan angka ratio Th/U rendah
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(< 1), mineral U berhubungan dengan proses
hidrothremal metamorfik. 5

E Kaitan Pemineralan U dengan Elemen
Tektonik

Berdasarkan pengamatan lapangan,
diketahui bahwa dominasi temuan anoinali pada
singkapan dan bongkah, terdapat pada cabang kiri
1, 2, 3 dan bagian hulu S. Onsom. Pemineralan U
yang berkaitan dengan temuan anomali tersebut,
umumnya mengisi bukaan kekar, lebar
milimetrik, berasosiasi dengan pirit, pirhotit,
molibdenit, turmalin, kuarsa serla magnetit dan
secara interpretatif dikontrol oleh stniktur sesar,
utamanya yang berarah NW-SE (N 135°E).

SIMPULAN DAN SARAN

1. Sektor Onsomtersusun oleh baluan
metasedimen 85 % dan batuan bcku granitik
15 %.

2. Anomali singkapan dalam batuan
metasedimen berkisar dari 200-5000 c/s
dijumpai pada 17 lokasi, sedang pada batuan
granitik berkisar 1000-2000 c/s dijumpai pada
2 lokasi.

3. Jalur favorable dan pemineralan U berada
pada satuan metapelit berarah NW-SE
dikontrol oleh struktur sesar.

4. Hasil analisis kadar U total dari 12 contoh
singkapan anomali berkisar dari 21,60-
3125,00 ppin dan 6 contoh bongkah anomali
berkisar dari 1018,20-9291,66 ppm.

5. Berdasarkan hasil penelitian secara
keseluruhan, daerah menarik mcncakup luas
+ 0,35 km2 perlu penelitian geoflsika dengan
metoda IP dan atau geolistrik untuk
mengetahui bentuk tubuh pemineralan U
bawah permukaan.
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TANYA - JAWAB

1. Marwoto

• Apakah di sektor ONSOM, layak untuk
ditambang, mengingat ada batuan yang
mempunyai kandungan uranium sampai
dengan sekitar 9000 ppm. Kalau tidak, kira-
kira inasih berapa tahap lagi?

Tugijo

• Masih perlu penelitian geofisika dan pemboran
eksplorasi serta banyak faktor lain yang
diperlukan lagi.

2. Puguh Martyasa

• Mohon disebutkan jenis alat ukur yang
digunakan untuk mengetahui anomali
radiometri? Bagaimana kalibrasinya ?.

• Sebaran anomali (Isocount) yang diperoleh
apakah sudah memperhitungkan cacah 'back
ground'?

Tugijo

• Alat ukur yang digunakan adalah detektor
SPP2NF buatan Perancis. Kalibrasinya ada
spesial.

• Sudah memperhitungkan cacah back ground.

3. As Natio Lasman

• Pada penelitian di daerah ONSOM diperoleh
data tentang batuan granit. Sebuah pertanyaan
yang sangat awam : apakah batuan grafit
termasuk pula didalam batuan granit?

Tugijo

• Grafit bukan termasuk batuan, termasuk nama
mineral, jadi bukan termasuk batu granit.
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PERHITUNGAN DOSIS GAS RADON YANG TERHISAP OLEH SEORANG
PEKERJA UJUNG DEPAN DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR

Soedardjo
Pusat Penelitian Teknologi Keselamatan Reaktor ID0100058

ABSTRAK

PERHITUNGAN DOSIS GAS RADON YANG TERHISAP OLEH SEORANG PEKERJA
UJUNG DEPAN DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR Telah dipelajari perhitungan dosis gas Radon
yang terhisap oleh seorang pekerja ujung depan daur bahan bakar nuklir. Ujung depan daur bahan bakar
nuklir disini ialah penambangan bijih uranium pada tambang tertutup bawah tanah pada Terowongan
Ekplorasi Remaja Kalimantan Barat. Kegiatan penambangan yang dipilih antara lain pengeboran,
peledakan bidang mineralisasi, pengangkutan batuan mineralisasi serta penyanggaan terowongan.
Diasumsikan dalam sebulan seorang penambang uranium di Terowongan Ekplorasi Remaja Kalimantan
Barat mempunyai daur tugas pada 4 daerah kerja, yaitu di Terowongan Silang I, II, III dan IV. Kegiatan
untuk pemboran dilakukan selama 12 jam, setelah peledakan dilakukan selama 2 jam, pengangkutan
mineral selama 9 jam dan penyanggaan terowongan selama 8 jam. Hasil perhitungan yang diperoleh dari
model tersebut ialah, konsentrasi rata-rata gas Radon untuk Terowongan Silang I, II, III dan IV masih di
bawah ambang batas 300 pCi/l, dan perkiraan jumlah dosis maksimum setahun yang diserap oleh pekerja
tambang uranium tersebut sebesar 2,3 ,\ 102 p.Ci dan masih di bawah dosis maksimum yang diijinkan oleh
BATAN yaitu 7,3 x 102 jaCi.

ABSTRACT

CALCULATION OF RADON GAS INHALED BY A FRONT END WORKER OF THE
NUCLEAR FUEL CYCLES. The calculation of Radon gas inhaled by workers in a front end nuclear fuel
cycle has been studied. The cycle of front end nuclear fuel is underground uranium exploration on
Remaja tunnel West Kalimantan. The activities of mining consider of drilling, blasting, transporting
mineral and tunnel supporting were chosen. It is assumed that in one month, for a worker has four
assignments namely in tunnel I, tunnel II, tunnel III and tunnel IV. The activities in the mine are divided
into some categories, namely 12 hours of drilling, 2 hours of after blasting, 9 hours of mineral
transportation and 8 hours of tunnel support construction. The result of calculation shows that the
average Radon gas concentration on each particular location is still less than maximum permissible
concentration 300 pCi/l. The prediction of maximum dose inhaled by one uranium miner during a year is
2.3 x 102 /jCi which is less than BATAN regulation 7.3 x 102 jj.Ci.

Pendahuluan

Pengukuran dosis gas Radon pada
terowongan eksplorasi uranium Remaja
Kalimantan Barat untuk seorang pekerja ekplorasi
uranium, belum dilakukan secara terpadu, yaitu
yang meliputi pengukuran konsentrasi gas radon
untuk kegiatan pengeboran, peledakan dan
pengangkutan mineral radioaktif serta
penyanggaan terowongan penambangan atau
eksplorasi uranium. Walaupun namanya
terowongan eksplorasi, namun kegiatan di
terowongan tersebut dapat dikelaskan kedalam
kegiatan penambangan, karena kegiatan tersebut
melipud eksplorasi, pengeboran, peledakan,
pengambilan atau transportasi bijih uranium dan
penyanggaan terowongan 5. Biasanya pengukuran
gas Radon yang dilakukan pada eksplorasi

uranium di terowongan Remaja Kalimantan Barat
yaitu pada saat tidak ada kegiatan penambangan.
Maka cara pengukuran tersebut belum
mencerminkan konsentrasi gas Radon pada saat
kegiatan penambangan yang terpadu atau
menyeluruh.

Pengukuran-pengukuran yang menyangkut
gas Radon yang pernah dilakukan antara lain:
dengan alat LUDLUM 1000 untuk mengukur
kecepatan keluarnya (emanate) gas Radon dari
lubang bor Long Year (L.Y.) 65 ', tetapi masih
perlu perhitungan lebih lanjut untuk mengetahui
konsentrasi gas Radon sebenarnya. Pengukuran
kontaminasi interna radium karyawan PPBGN
BATAN juga sudah dilakukan dengan detektor
Radon elektrostatis model PMT-TEL-Pylon4,
namun pengukuran kontaminasi interna radium
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tersebut juga belum mcnggambarkan langsung
konsentrasi gas Radon pada kegiatan para
penambang atau eksplorator uranium vane
sesungguhnya.

yang

Untuk it» pada makalah ini akan dibahas
masalah yang menvangkut teknologi lingkunean
atau proteksi fisik terhadap bahaya mdiasi pada
kegiatan penarobangan bijih uranium, bempa
perhitungan dosis gas Radon yang tcrliisap oleh
seorang pekerja ujung depan daur bahan bakar
nuklir. Metode yang digunakan ialah, berdasarkan
pengalaman empirik yang dilakukan pada
tambang uranium bawah lanah di daerali Liinoge
Perancis, lalu dibuat perhitungan secara tcoritik
untuk Tambang Eksplorasi Uranium Remaja
Kalimantan Barat (TEUR). Scbagai bahan
tnasukan model tersebut ialah peraturan-peraturan
pada tambang uranium bawah lanah di daerah
Limoge Perancis, yang digabimg dengan
peraturan-peraturan dari BATAN. Proses model
tersebut menggunakan asumsi teoritik dari data
kegiatan penambangan yang dilaksanakan olck
seorang penambang atau eksploralor uranium
pada TEUR, serta asumsi konsentrasi gas Radon
di lokasi-lokasi tertcntu pada TEUR.

Hasil yang diharapkan ialah perhilungan
dosis gas Radon yang tcrhisap oleh seorang
pekerja ujung depaiv daur bahan bakar nuklir
secara sederhana, dan terpadu dari kegiatan
pengeboran, pclcdakan, pengangkutan
mineralisasi serta penyanggaan dinding dan atap
terowongan. Perhilungan yang sedcrhana Icrsebul
dengan maksud agar mudah diterapkan oteh
tcknisi di lapangan walau hanya dengan sarana
dan prasarana yang sangat terbatas di tcngah
lebatnya hutan Kalimantan Barat.

TEORI

1. Konsentrasi Gas Radon

92Uraniuin2;ii! mempunyai scri pclunihan
seperti ditunjukkan pada Gambar I. Nuklida hasil
peluruhan itu tcrbentuk sccara transformasi
spontan dengan disintcgrasi radioaklif, hingga
rnencapai elemen stabil. Transformasi spontan
tersebut diikuti oleh bcrbagai pancaran partikel,
misalnya alpha (a) dan beta (P). Partikel-partikcl
a mempunyai bahaya radiasi yang cukup besar
terutama bila unsur-unsur pemancaruya telah
masuk ke dalam tubuh manusia. Bahaya radiasi
interna yang utama berasal dari a, discbabkan
karena massa partikcl a cukup besar yang lerdiri
dari dua proton dan dua nctron, daya ionisasinya
tinggi dan daya tembnsnya kecil schingga begitu

masuk ke sistem paru-paru sulit untuk keluar dari
sistem paru-paru tersebut.

Pemancar a yang perlu diwaspadai tersebut
ialah gsRn222, 84P0218 dan 84Po?M. Radon atau
86Rn22\ mempunyai waktu paro 3,82 hari dengan
tenaga partikel a sebesar 5,49 MeV. Polonium
atau Radium A atau g4Po2'8 mempunyai waktu
paro 3,05 menit dengan tenaga partikel a sebesar
5,998 MeV. Polonium atau Radium C atau
g4Po2Mmempunyai waktu paro 1,64 x 1G"4 detik
dengan energi partikel a sebesar 7,683 MeV.
Walaupun waktu paro dari Radon, Radium A dan
C pendek, tetapi energi partikelnya yang
merupakan pemancar a cukup besar, sehingga
dapat nienyebabkan kanker paru-paru bagi pekerja
tambang uranium.

• r x

„TO-

• a-

i a

Gambar 1. Seri peluruhan Uranium.

Dari Tabel 1 6., dapat diketahui berbagai
macam nuklida seri Uranium (U238) beserta tipe
integrasinya, waktu paro dan energi partikel
dalam Mega elektron Volt (MeV)

Konsentrasi Tertinggi yang Diijinkan
(KTD) untuk gas Radon untuk pekerja radiasi
tcrmasuk penambang atau eksplorator uranium
ialah 300 pCi/liter 2. Tetapi Baku Tingkat
Radioaktivitas di Lingkungan, untuk 8sRn222

mempunyai KTD 4 x 10"1 Bq/1 atau setara dengan
108,108 pCi/l 3, sehingga KTD Baku Tingkat
radioaktivitas di Lingkungan untuk g6Rn222

adalah sepertiga lebih rendah untuk KTD pekerja
radiasi. KTD pekerja radiasi tersebut dapat
dikonversikan dengan jumlah cacah per detik
CPM {Count Per Minute atau Cacah Per Menit).

Secara empirik6 untuk botol cuplikan
konsentrasi gas Radon dengan volume 125 cc,
dapat dipersamaankan sebagai berikut:

CPM125 = l a x C x KTD x I,25 x DG125 x W (1)
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di mana :
Sa : banyakya zarah a, yjiilu 3 buah däri

86Rn222, 8,Po218 dan ^Po214 dalam
satuan buah.

C : definisi untuk 1 Curie = 3,7 x 1010

disintegrasi per dctik.
KTD : konsentrasi tertinggi yang diijinkan =

3x 10"10 Ci pemancar a per liter
udara.

Ins : isi botol ctiplikan 125 cc.
DGi2s : dayaguna botol cuplikan 125 cc

sebesar 60%.
W : waktu penghitimgan cuplikan selania

60 detik.

Däri persamaan (1) tersebut diperoleh
untuk batas konsentrasi Radon 300 pCi per liter
dengan botol cuplikan 125 cc, maka detektor
photomultiplier Ag Zn S akan mencacali sebesar
150 Cacah Per Menit (CPM). Runius (1) ini
digunakan untuk pengambilan cuplikan gas radon
di TEUR, pada kegiatan pcngeboran, peledakan,
pengangkutan batuan inineraliasi dan
penyanggaan terowongan. Hasil däri pengambilan
cuplikan tersebut, nantinya diinasukkan pada
Tabel 2 koloni 6.

2. Batas konsentrasi Radon untuk daerah
kerja penambangan uranium.

Berdasarkan aturan penambangan uranium
yang sudah mapan seperti di Perancis 6, untuk
konsentrasi gas Radon yang setimbang dengan
turunannya dan terhisap pckerja tambang uranium
selarna 264 häri kerja efcktif, dimana sehari
bekerja selarna 8 jam, tidak bolch melebihi
3 x 10'10 Curie pemancar a per liter udara 6.
Aturan tersebut sesuai dengan Konsentrasi
Tertinggi yang Diijinkan (KTD) unluk gas Radon
untuk pekerja radiasi termasuk penambang atau
eksplorator uranium ialah 300 pCi/liter 2.
Sehingga konsentrasi tertinggi yang diijinkan
(KTD) dipersamaankan sebagai:

1 KTD = 300 pCi per liter (2)

dimana:
KTD : Konsentrasi Tertinggi yang

Diijinkan dalam satuan pCi per
liter.

pCi : pico Curie = 10"'2 Citric

Di Perancis 6, untuk daerah kerja
penambangan tertentu dengan konsentrasi Radon
di udara melebihi KTD 300 pCi per liter atau
melebihi ketentuan persamaan (2) di ätas,
misalnya melebihi 100 x 10"'° Curie per liter
udara atau IO4 pCi per liter atau 33 KTD, maka

tanpa menunggu perintah resmi däri penyelia
tambang, para pekerja tambang uranium dilarang
bekerja di daerah kerja tersebut. Selanjutnya,
terowongan tersebut diberi tända merah dengan
tulisan bahaya radiasi (danger d'irradiation) atau
dilarang masuk (franchisement interdit). KTD
däri persamaan (2) tersebut, digunakan untuk
menganalisis apakah konsentrasi gas Radon hasil
perhitungan pada Tabel 3 kolom 8, sudah atau
belum melebihi KTD yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengalaman empirik dan
aturan penambangan di Perancis 6 daJam
seminggu pemantauan tingkat konsentrasi gas
Radon dilakukan tidak boleh kurang däri sekali
pemantauan untuk seluruh daerah kerja dan
tempat-tempat pergantian giliran kerja serta
pergantian daerah aliran ventilasi. Untuk beberapa
titik tertentu seperti pada daerah yang lama telah
dilinggalkan tidak untuk kegiatan penambangan
uranium lagi, yang biasanya kurang debit aliran
udara ventilasinya sehingga kosentrasi Radon
diduga akan meningkat, harus dilakukan
pemantauan tingkat konsentrasi gas Radon
sekurang-kurangnya 3 kali dalam waktu
seminggu. Daerah mineralisasi, yang merupakan
daerah kerja pengeboran, peledakan, pengambilan
atau transportasi mineral serta penyanggaan
terowongan, harus dilakukan sekali pengambilan
cuplikan konsentrasi gas Radon di udara untuk
setiap kali saat kegiatan pengeboran, setiap kali
setelah dilakukan peledakan mineral, setiap kali
saat dilakukan pengambilan atau pengangkutan
mineral tambang, serta setiap kali kegiatan
penyanggaan terowongan.

3. Konsentrasi rerata gas Radon dan
turunanya

Konsentrasi rerata Radon dan turunannya
pada daerah kerja tertentu i dalam sehari,
dipersamaankan sebagai:

K, - ((W6l x R6, + W u x Ru + W», x RA,+ W S , x R,0 x 300 pCi/liter) / 8 jnm (3 )

dimana:
K i : konsentrasi rerata Radon dan

turunannya pada daerah kerja ke i
tertentu, dalam satuan pCi/liter.

Wai : waktu bekerja saat kegiatan
pengeboran daerah mineralisasi,
dalam satuan jam.

WLi : waktu bekerja setelah peledakan
daerah mineralisasi, dalam satuan
jam.

WAi : waktu bekerja saat kegiatan
pengambilan atau pengangkutan
batuan mineral, dalam satuan jam.

Wsi ; waktu bekerja saat kegiatan
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penyanggaan lerowongan, dalam
satuanjam.

RAi : faktor kelipatan konsentrasi Radon di
daerah kerja pengeboran daerah
mineralisasi, tanpa satuan.

RLJ : faktor kelipatan konsentrasi Radon di
daerah kerja peledakan daerah
mineralisasi, tanpa satuan

RAJ : faktor kelipatan konsentrasi Radon di
daerah kerja pengambilan atau
pengangkutan batuan mineral, tanpa
satuan

Rsi : faktor kelipatan konsentrasi Radon di
daerah kerja penyanggaan
terowongan, tanpa satuan

8 jam : waktu makshnurn bekerja dalain
sehari bagi penambang uraniuin

i : daerah kerja ke I, tanpa satuan
(dimensionless)

Menurut BATAN 2, batas tuninan kadar di
udara dengan penyinaran 2000 jam per tahun
untuk gas Radon 86Rn222 kadar atau
konsentrasi nya sebesar 3 x 10"7 Ci/ni3.

Total dosis gas Radon dan turunannya
dalam keadaan setimbang atau TDR yang di scrap
olch paru-paru seorang pekerja tanibang uranium
ialah:

TDR = (4)

dimana:
11)11 : Total dosis Radon yang diserap

seorang pekerja tanibang uranium
untuk sctiap liter udara yang tcrhisap
ke dalam paru-paru penambang atau
eksplorator uranium, dalam satuan pCi

Bj : Banyaknya frekuensi kegiatan dalam
satu daur kegiatan penanibangan yang
dilakukan pada daerah kerja tertentu
tanpa satuan

Kj : Konsentrasi rerata Radon dan
turunannya pada daerali kcrja tertcntu i
dalam satuan pCi/liter

i : daerah kerja tcrtcntu tanpa satuan
(dimension/ess)

Menurut BATAN2, balas niasukan taluman
berbagai radionuklida berdasarkan faktor
kelarutan melalui pcrnafasan untuk pekerja
radiasi, dalam hal ini termasuk pekerja tambang
uranium, tertulis bahwa untuk gas Radon sfiRn222

dosisnya sebesar 7,3x103 (.iCi.
Diasumsikan pekerja lambang tersebut

dalam setahun bckcrja 11 bulan dimana I bulan

tidak bekerja untuk cud tahunan dan ijin-ijin
keperluan penting lainnya. Dalasn semenit, orang
bernafas 20 kali, dengan volume wdara yang
dihisap paru-paru sekitar 2 (dua) liter9. Menurut
H. Joffre 8, zat radioaktif yang diserap manusia
melalui paru-paru hanya i/8 bagian yang tinggai
di paru-paru, lainnya tinggal dikerongkongan,
aliran darah serta organ tubuh tertentu.

TATA KERJA

1. Diasumsikan bahwa seorang penambang atau
eksplorator TEUR bekerja selarna 4 (empat)
minggu dalam sebulan, datanya dimasukkan
ke Tabel 2 kolom 1, yaitu minggu I, II, HI
dan IV.

2. Diasumsikan lokasi kegiatan penanibangan di
terovvongan silang (TS)-1, II, III dan IV pada
terowongan eksplorasi uranium di Remaja
(TEUR) Kalimantan Barat, seperti pada
Gambar 2. Datanya dimasukkan ke Tabel 2
kolom 2, yaitu : TS - I, TS - II, TS - III dan
TS - IV.

3. Diasumsikan frekuensi bekerja (Bj) dari
seorang penambang atau ekplorator TEUR,
dengan data seperti pada Tabel 2 kolom 3.
Data ini nantinya untuk dikalikan dengan
konsentrasi rerata gas radon pada lokasi
tertentu (K() dari hasil perhitungan seperti
tertera pada Tabel 3 kolom 8.

4. Dicatal jenis kegiatannya serta lamanya
waktu bekerja (Wj) pada masing-masing jenis
kegiatan tersebut dari penambang atau
eksplorator TEUR dan datanya dimasukkan
ke Tabel 2 kolom 4 dan 5

5. Botol untuk mencuplik konsentrasi gas radon
bagian dalamnya berlapiskan AgZnS, dengan
volume 125 cc. Sebelum digunakan untuk
mencuplik gas radon, botol harus disemprot
bagian dalamnya dengan udara bertekanan
hingga bersih dari debu-debu yang
mengandung gas radon. Untuk mengetahui
botol -bolol tersebut sudah bersih, botol
dicacah dengan menggunakan alat
photomultiplier detektor a. Jika hasil cacahan
sudah inendekati 0 (nol) Cacah Per Menit,
maka botol dianggap sudah bersih dari debu-
debu yang mengeluarkan gas Radon.

6. Udara dihisap dari dalam botol cuplikan yang
ditutup dengan gabus karet pejal, sehingga
boto! menjadi hampa. Tingkat kehampaan
diatur sedemikian rupa sehingga secara
ekperi mental diharapkan udara daerah
penanibangan dapat mengalir masuk ke botol
melalui lubang tusukan jarum suntik pada
gabus karet penutup botol cuplikan.

92



Providing ''resentasi Hmiah Daur Bahan BakarNuklir
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19 Maret 1996

7. Dicuplik konsentrasi gas Radon dari setiap
lokasi kegiatan penambangan dimana seorang
penambang yang diamati bekerja pada saat
melaksanakan kegiatan penambangan. Cara
pencuplikan adalah dengan meiuisuk gabus
karet penutup botol dengan jarum suntik,
sehingga gas Radon di dalam terowongan
dapat masuk ke dalam botol cuplikan.

8. Dicacah konsentrasi gas radon setelah 3 (tiga)
jam dari waklu pengambilan cuplikan dari
lokasi tertentu dan kegialan penambangan
tertentu. Ketika konsenlrasi gas radon pada
waktu tersebut telah sctimbang dengan
turunannya 6, hasilnya dimasukkan ke Tabel
2 kolom 6.

9. Dihitung perkalian vvaktu dan konsentrasi
Radon beserta tumnannya dari Tabel 2 kolom
5 dan kolom 6 dan hasilnya dimasukkan ke
Tabel 3 kolom 7.

10. Dihitung konsentrasi rerata Radon pada
daerah kerja ke i atau K(i) dengan persamaan
(3) selama waktu tcrtendi. Hasilnya
dimasukkan ke Tabel 3 kolom 8.

11. Dihitung masing-masing dosis gas radon dan
turunannya yang terserap seorang penambang
atau eksplorator uranium, dari Terowongan
Silang (TS) I, II, III dan IV, yang merupakan
perkalian dari Tabel 3 kolom 3 dan kolom 8.
Hasilnya dimasukkan ke Tabel 3 kolom 9.

12. Dihitung dosis total gas radon atau TDR yang
terserap oleh pekerja tambang selama sebulan
dengan persamaan (4), yang merupakan
jumlah dosis dari Tabel 3 kolom 9. Hasilnya
dimasukkan ke Tabel 3 kolom 10.

13. Dianalisis perbandingan K; dan KTD dari
persamaan (2) berdasarkan peraturan
BATAN maupun COGEMA Pcrancis.
Hasilnya diuraikan pada Bab HASIL DAN
PEMBAHASAN.

14. Dianalisis apakah dosis gas Radon yang
diserap tersebut melebihi ambang batas dari
ketentuan BATAN untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

HASIL DAN BAHASAN

1. Hasil perkalian waktu (W;) dari Tabel 2
kolom 5 dengan konsentrasi Radon dan
turunannya (Ri) dari Tabel 2 kolom 6,
hasilnya dimasukkan ke Tabel 3 kolom 7.

2. Hasil perhitungan konsentrasi gas Radon dan
turunannya dalam sehari dengan
menggunakan persamaan (3), hasilnya
dimasukkan pada Tabel 3 kolom 8. Temyata
konsentrasi gas radon beserla turunannya
dalam sehari tersebut ada yang di bawah
KTD, yaitu pada Terowongan Silang (TS) - 1 ,
II dan IV, tetapi ada yang sedikil mclebihi

KTD, yailu pada TS - III yang besarnya 1,094
x KTD atau 328,2 pCi per liter.

3. Dosis gas radon dan turunannya yang terserap
penambang atau eksplorator TEUR dalam
minggu ke I, II, III, dan IV yang merupakan
perkalian dari Tabel 2 atau Tabel 3 kolom 3
dengan Tabel 3 kolom 8, hasilnya
dimasukkan ke Tabel 3 kolom 9.

4. Dosis gas radon dan turunannya yang terserap
penambang atau eksplorator pada TEUR
selama sebulan merupakan penjumlahan
seluruh data pada Tabel 3 kolom 9, dan
hasilnya dimasukkan ke Tabel 3 kolom 10,
yaitu sebesar 7,563 x 300 pCi.

5. Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah
diambil, bahwa penambang atau eksplorator
dalam setahun bekerja 11 bulan, dalam 1
(satu) menit orang bernafas 20 kali, dengan
volume udara yang terhisap paru-paru sekitar
2(dua) liter, dan zat radioaktif yang terserap
manusia melalui paru-paru hanya 1/8 bagian
yang tertinggal di paru-paru maka dalam
waktu 1 (satu) bulan gas Radon yang telah
terhisap oleh penambang atau eksplorator
TEUR ialah sebanyak 31 jam x 60 menit x 20
kali x 2 liter x 1/8 bagian = 9300 liter. Waktu
selain 31 jam dari perhitungan tersebut,
berasal dari Tabel 2 atau Tabel 3 kolom 5.

6. Dosis gas radon selama 1 (satu) tahun yang
diterima penambang atau eksplorator TEUR
ialah 11 bulan x 7,563 x 300 pCi/ liter x 9300
liter = 2,3 x 102 ^Ci. Dosis ini masih di
bawah batas masukan tahunan melalui
pernafasan untuk ggRn222 yang telah
ditentukan BATAN yaitu 7,3 x 102 nCi.

7. Jika daerah-daerah kerja TS - 1 , TS - II, dan
TS - IV dianalisis, ternyata konsentrasi gas
Radon di udara belum melebihi batas yang
ditentukan oleh BATAN. Sedang pada TS -
III sedikit melebihi, yaitu sebesar 328,2
pCi/liter.

SIMPULAN
Perhitungan konsentrasi gas Radon yang

terhisap oleh seorang penambang atau eksplorator
untuk kegiatan penambangan pada TEUR, yang
meliputi kegiatan pengeboran, peledakan,
pengambilan atau pengangkutan mineral, serta
penyanggaan dinding dan atap terowongan, telah
dilaksanakan seperti diuraikan di atas.

Dosis gas Radon yang terserap melalui
pernafasan pekerja tambang uranium, tergantung
pada jumlah kegiatan, lama kegiatan serta jenis
kegiatan penambangan uranium tertentu.

Dari perhitungan yang telah dilakukan di
atas, diperoleh konsentrasi gas Radon pada TEUR
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masih berada di bawah balas maksimum
konsentrasi gas Radon untuk pekerja radiasi yang
ditentukan oleh BATAN. Demikian pula, dosis
pekerja tambang uranium yang telah diuraikan
juga di bawali dosis batas maksimum yang telah
ditentukan oleli BATAN yaiu 2,3 x 102 nCi2.
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Tabcl 1. Seri Uranium (U23ii)'

Nuklida
TT238

92 U

90 i n
p-234

91 r a
TT234

92 U
T 1 230

90 111

P a 2 2 6

8 8 * ^

8 6 Ra 2 2 2

84Po218

P h 2 U

82^0At218
85AI

83Ö1
p_214

84rO

81 I»
pu2IO

R i 2 1 0

p n 2l0
81 rO

T-i206

pu206

Tipe Disintcgrasi
a
P
P
a
a
a
a

a,p
P
a

a,P
a
P
P
P
a

P
Stabil

Waklii Paro
4,5 x 109 tiihun

24,1 hari
1,18 menit

2,5 x 10s tahun
8,0 x 10" hari

1620 talnm
3,82 hari

3,05 menit
26,8 .menit

1,5 - 2,0 detik
19,7 menit

1,64 x 10"4 detik
1,32 menit
19,4 lahun
5,0 hari

138,3 hari
4,2 menit

Energi Partikel a (MeV)
4,20
0,19
2,32

4,768
4,68 milli elektron Volt

4,769 milli elektron Volt
5,49

a: 5,998
0,7

6,697
a: 5,51 milli elektron Volt

7,683
1,9

0,017
1,155
5,305
1,51

Sumber: COGEMA,
halaman 80.

"Guide de formation filicrc 191-192 la radioprotection," S.F.P. Limoges, 1985,

UTARA UJUNG BELAKANG
TEROWONGAN

Q TS-H-SAUS = 180 m3 / menit T U t

SIMPUL 1

SIMPUL 2
SIMPUL 3

KETKRANGAN

TIJ: Tcrowotipnu Ulania

CAMP REMAJA

UJUNG DEPAN
TEROWONGAN

Gambar 2. Lokasi kegiatan penambangan pacia terowongan eksplorasi uranium Remaja (TEUR).
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Tabel 2. Data kegiatan scorang pcnanibaiig atau eksplorator uranium pada terowongan eksplorasi uranium
di Remaja Kalimantan Barat.

Minggu

Ke:

1
I

II
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ABSTRAK

Upaya untuk mendapatkan tingkat-muat tinggi dengan bahan bakar uranium silisida U3Si2 dengan
teknologi fabrikasi yang telah dikuasai saat ini hanya akan mampu mencapai tingkat-muat sedikit diatas 5
gU/cm3 . Perolehan tingkat-muat di ätas äras itu tidak dimungkinkan oleh adanya keterbatasan
fabrikabilitas. Untuk menanggulangi barier fabrikabilitas itu difikirkan penggunaan bahan bakar dengan
basis uranium silisida U3Si2 saja. Kelebihan U ini diperoleh dengan mensintesis U3Si2 pada keadaan Si-
hipostoikiometrik, tanpa menerapkan heat treatment terhadap ingot yang diketahui akan dapat
menimbulkan U3Sj yang tidak dikehendaki. Kelebihan U diharapkan akan bereaksi dengan matriks Al
membentuk senyawa UA1X yang keberadaannya dapat diterima. Eksperimen unluk menjajagi
kemungkinan menyiapkan dan menggunakan campuran bahan bakar itu telah dilakukan dengan
melakukan sintesis campuran U3Si2-U pada komposisi kadar Si 3,7 % berat dan 3 % berat. Ingot dapat
diperoieh dan dijadikan serbuk dengan cukup berhasil dan kemudian difabrikasi menjadi pelat elemen
bakar eksperimental untuk diamati derajat intcraksi antara U bebas dan matriks Al selarna pengerjaan
panas yang berlangsung selarna perolan pelat elemen bakar. Penelitian masih akan diteruskan untuk
tahapan-tahapan lebih lanjut.

ABSTRACT

An attempt to obtain high uranium-loading in siiicade dispersion fuel element using the fabrication
technology applicable nowadays can reach Uranium-loading slightly above 5 gU/cm3. It is dijfcult to
achieve a higher uranium-loading than that because of fabricability constraints. To overcome those
difficulties, the use of uranium siiicade U£i based is considered. The excess of U is obtained by
synthesiting U3S12 in Si-hypostoichiometric stage, without applying heat treatment to the ingot as it can
generate undesired U3Si. The U will react with the matrix to form U Alx compound, that its presure is
tolerable. This experiment is to consider possibilities of employing the U^i2 as nuclear fuel element
which have been performed by synthesiting U3S12-U with the composition of 3.7 % weight and 3 % weight
U. The ingot was obtained and converted into powder form wich then was fabricated intmexperimental
plate nuclear fuel element. The interaction between free U and Al-matrix during heat-treatment is the
rolling phase of the fuel element was observed. The study of the next phase will be conducted later.

PENDAHULUAN

Pencarian bahan bakar untuk reaktor riset
stabil selarna iradiasi (dengan tingkat swelling
minimal) telah mengantarkan kepada penggunaan
uranium disilisida U3Si2, mcninggalkan upaya
untuk menggunakan U3Si yang memiliki densitas
lebih tinggi, akan tetapi kinerja selarna iradiasi
tidak baik' .

Pada bulan Juli 1988 US-NRC (US-Nuclear
Regulatory Commission) mengeluarkan
pernyataan bahvva, ätas dåsar riset pengembangan
yang menyeluruh, bahan bakar maju U3Si2 hingga
tingkat muat 4,8 gU/cm3 terbukti laik digunakan
sebagai bahan bakar tipe MTR (tipe pelat dengan
bahan bakar dispersi) 2 . Bahan bakar uraniutn-

disilisida, U3Si2( memiliki keunggulan relatif
sebagai berikut.

a. densitasnya 12,2 g/cm3, cukup tinggi
dibandingkan U3Og maupun U Alx

b. stabilitas sangat baik selarna iradiasi (tidak
membengkak/*we///flg berlebihan)

c. fabrikasi dan prosesnya relatif mudah.

Di Indonesia, penelitian penggunaan U3Si2

sebagai bahan bakar reaktor riset telah dinuilai
sejak 1988 dengan telah menguasai tahap sintesis
bahan bakar U3Si2,

3 dan selanjutnya dibuklikan
pula berhasil mencapai kerna mpuan berproduksi
bahan bakar dalam jumlah lebih besår dan
menyiapkan prototipe elemen bakar berisi dispersi
U3Si2-Al dengan tingkat muat 3.0 gU/cm3

97



Prosiding Presentasi Daur Bahan Bakar Nuklir
.rK"V-?/"'!,V, .'-hii-a 18-19Maret 1996

(setingkat-muat dengan yang digunakan di RSG-
GAS dalam bentuk elemen bakar U3O8-A1) untuk
uji iradiasi, dan membuktikan bahwa elemen itu
berkemampuan tetap stabil selama diiradiasi yang
kemudian tdah dibuktikan dengan uji
pascairadiasi pada tahun 1994.A Menyusul studi
produksi bahan bakar dan elemen bakar, studi
konversi teras RSG-GAS dari penggunaan bahan
bakar uranium oksida U3Og ke penggunaan U3Si2

juga sudah mulai dilaksanakan dan akan
direalisasikan pada Repelita VI ini, dalam rangka
meningkatkan kinerja RSG-GAS pada tingkat-
muat U lebih tinggi memanfaatkan densitas U3Si2

yang lebih kurang 50 % lebih tinggi dari densitas
U3Og s. Selanjutnya, selama Pelita VI pengem-
bangan bahan bakar U3Si2 dicanangkan bertarget
mendapatkan penguasaan teknologi bahan bakar
uranium silisida bertingkat-muat lebih tinggi
hingga mencapai sekitar 5,2 gU/cm3.6

Namun penggunaan bahan bakar U3Si2

tidak dapat menjawab permintaan tingkat-muat
dispersi lebih dari 5 gU/cm3 (daging),
dikarenakan keterbatasan fabrikabilitasnya. Batas
serupa menjadi alasan mengapa U3O8 yang hanya
8,3 g/cm3 tidak mungkin memiliki tingkat-muat
di atas 3,2 gU/cm3 (daging). Masyarakat
internasional yang telah dan akan menderita
kerugian unjuk kerja kerena mengubah bahan
bakarnya dari perkayaan tinggi >90 % menjadi
<20 % masih tetap belum puas dengan
penggunaan U3Si2 yang tidak dapat mencapai
tingkat-muat tinggi.

Untuk menjawab tantangan itu, difikirkan
penyiapan bahan bakar baru yang memiliki
densitas tinggi dan stabil selama iradiasi,
sehingga dalam bentuk dispersi dapat mencapai
tingkat-muat tinggi. Semula U3Si dipilih, tetapi
ternyata tidak memiliki sifat iradiasi yang baik.
Sekarang sedang dicoba U-nitrida walaupun
belum dibuktikan dapat memenuhi syarat sebagai
bahan bakar.

Penelitian ini dimaksudkan untuk merintis
kegiatan pengembangan ke arah pcrolehan
penguasaan teknologi paduan uranium-silikon
yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dan
memberikan kcmungkinan mendapatkan tingkat-
muat amat tinggi.

KONSEP BAHAN BAKAR BARU URANIUM
SILISIDA

Kandidat bahan bakar diasumsikan akan
berasal dari lingkungan famili uranium silisida
yang memiliki diagram fasa seperti ditunjukkan

pada Gambar I. Dihipote " l^a 11\\ a apabila
rasio atomik U/Si dibuat <; bib besar
dari pada 3,0 (3 adalah tej i i arenbuat
U3Si), lalu campuran ulci/Ui «u aikenai
pendinginan cepat, maka c can t t s paduan
U3Si2 bercampur dengau sisa < m (yang
berlebih) dalam bentuk U bebas

Sepanjang garis pembewtolcaR fasa U3Si
misalnya, yang dikenal memiUM densitas tinggi',
yaitu 15,2 g/cm3, dari daersh leburan (iikuidus)
hingga terbentuknya beberapa campuran paduan .
Apabila pendinginan berjalan cepat sekali, maka
tidak sempat terbentuk U3Si (atau U3Si yang
terbentuk pada pendinginan cepat sangat sedikit),
dan sebagai gantinya akan ada U3Si2 dan U bebas.
Karena pembekuan yang berlangsung cepat, maka
U3Si2 yang memiliki titik beku lebih tinggi akan
membeku terlebih dahulu membentuk dendrit dan
berikutnya sisa U akan membeku di rongga-
rongga antar dendrit tadi. Mekanisme ini sudah
terbukti untuk paduan U3Si2 maupun lainnya7'8 .

Bila campuran ini dibuat menjadi serbuk
dan dianggap sebagai bahan bakar, maka
diperkirakan kehadiran uranium bebasnya secara
drastis akan meningkatkan densitas campuran
yang terbentuk, yang pada gilirannya akan
memungkinkan mendapatkan tingkat-muat tinggi.
Terbentuknya U3Si akan sangat kecil mengingat
paduan ini terbentuk sangat lambat di bawah suhu
peritektoid, yaitu 925° C'

Namun keberhasilan mensintesis paduan
uranium-silikon dan menjadikannya serbuk calon
bahan bakar masih menghadapi pertanyaan :
bagaimana U bebas akan diizinkan dipergunakan
sebagai bahan bakar, mengingat sifat iradiasinya
sangat buruk. Untuk itu diperlukan studi
karakterisasinya untuk mengetahui sifat fisik
paduan dan kelakuan/interaksinya dengan bahan
lain yang menyusun pelat elemen bakar, terutama
dengan aluminium dan U3Si2 baik selama dalam
proses fabrikasi maupun selama diiradiasi.
Dipilihnya campuran bahan bakar ini disertai
harapan bahwa U bebas yang terdapat diantara
dendrit U3Si2 itu akan berintcraksi dengan bahan
lain, terutama matriks Al, membentuk paduan
UA1X yang diketahui stabil dalam iradiasi.

Difiisi U-Al terbukti berlangsung bahkan
hanya di antara dua permukaan logam yang saling
dilengketkan dengan tekanan pada pengaruh suhu
tertentu. Di dalam sistem dispersi yang diusulkan
nanti, bahan bakar campuran akan berbentuk butir
yang sebagian besar berukuran puluhan
mikrometer (40-125^.). Dengan demikian, maka
bagian dari butir yang memiliki U bebas akan
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berkesempatan berkontak langsung dengan
matriks Al. Diharapkan däri kontak itu akan
terjadi interdifusi yang inenghasilkan bahan bakar
lebih stabil UA1X.

PERLENGKAPAN DAN TATAKERJA

a. uranium terdeplesi (perkayaan 0,25 % -
0,30 %) dalam bentuk logam

b. silikon berkemurnian tinggi (derajat
semikonduktor)

c. bahan untuk pencucian kimia (pikling)
d. gas argon
e. bahan pengetsa cuplikan ingot dan

cuplikan pelat eleinen bakar
f. bahan pembentuk mould
g. bahan poles cuplikan metalografi

Peralatan

a. Timbangan elektronik
b. Tungku lebur vakum dengan busur listrik
c. Piranti pikling
d. Mesin gems, mesin ayak, mesin pengering

serbuk
e. Mesin pres inti elemen bakar
g. Peralatan penyiap cuplikan metalografi
h. Peralatan Uji : Mikroskop Optik dan

Mikroskop Elektron Scanning

Tatakerja Percobaan

Pembentukan campuran paduan

Logam uranium dan silikon, keduanya
dalam bentuk scrpih atau potongan kecil dilebur
bersama dan berulang-ulang untuk mendapatkan
kesempurnaan peleburan, dalam tungku busur
listrik vakum dalam lingkungan argon tekanan
rendah. Dengan komposisi berat Si antara 3,0 -
3,7 %, maka däri peleburan ini terbentuk
campuran paduan uranium silisida dan uranium
bebas berupa ingot berbentuk cakram.

Penyiapan pelat elemen bakar

Ingot berbentuk cakram itu kemudian
digerus menjadi serbuk, lalu dihaluskan dan
diayak untuk menghasilkan serbuk distribusi
ukuran yang dibutuhkan bagi fabrikasi, yaitu
antara 40-125 n.

Untuk memfabrikasikan serbuk menjadi
elemen bakar diikuti proses fabrikasi yang berlaku
bagi uranium trioksida. Pertama serbuk bahan

i -MS' ~im

t i i nu i I I i i
55 w S i w ra w » s i»touic ptncut sucm

Gambar 1. Diagram fasa sistem paduan U-Si

bakar dicampur dengan serbuk bahan matriks
(aluminium) dengan perbandingan tertentu dan
dipres menjadi keping cetak inti elemen bakar
(IEB). Keping cetak ini berupa cetakan dispersi
serbuk bahan bakar dalam serbuk bahan matriks,
sehingga bersama-sama mereka sering disebut
bahan bakar dispersi. IEB ini kemudian
dibungkus secara teknik picture and frame dengan
tiga lembar bahan kelongsong. Rakitan itu
kemudian dirol pada suhu tinggi (sekitar 420° C)
beberapa kali hingga memanjang sekaligus
menipis membentuk pelat elemen bakar (PEB). Di
dalam PEB ini serbuk bahan bakar tetap dalam
keadaan dispersi tetapi merata di luasan PEB
tersebut.

HASIL DANBAHASAN

Sesuai perencanaan eksperimen, peleburan
dilakukan dengan komposisi Si 3,0 % dan 3,7 %.
Komposisi 3,7 % sangat dekat dengan komposisi
atomik U3Si, sehingga dengan sendirinya
komposisi 3,0 % jauh lebih kaya dengan U bebas.
Peleburan berlangsung serupa dengan peleburan
U3Si2 : logam U pertama melebur dan Si yang
bertitik lebur lebih tinggi melarut di dalam
leburan logam U.

Ingot yang diperoleh memperlihatkan
mikrostruktur seperti terlihat pada Gambar 2a dan
2b dan Gambar 3a dan 3b. Perlu dicatat, bahwa
bagian yang berkesempatan bertahan pada suhu
tinggi dan bagian yang segera mendingin masing-
masing memperlihatkan mikrostruktur yang agak
berbeda. Kiranya, struktur dendrit lebih besår
terbentuk di bagian yang lebih lama bertahan
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a. mikrostruktur bagian luar ingot b. mikrostruktur bagian luar ingot

Gambar 2. Mikrostruktur ingot (Si 3,7%)
Gambardihasilkan dengan metalografi optik, perbesaran 1000 x

a. mikrostniktur bagian luar ingot b. mikrostniktur bagian luar ingot

Gambar 3. Mikrostruktur ingot (Si 3,0%)
Gambar dihasilkan dcngan metalografi optik, pcrbesaran 200 x
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a. Dispersi bahan bakar daging c. Citra SEM dari batas bahan bakar dan bahan
matriks

Gambar 4. Citra SEM däri pelat elemen bakar

ÉÄ.V?'Ä?L<i

b. Citra SEM dari butir bahan bakar

pada suhu tinggi, sehingga kesempatan
ntenumbuhkan kristal dendrit menjadi lebih
tersedia. Peran ukuran boleh jadi akan penting
artinya bagi fabrikasi karena dengan perbedaan
ukuran dendrit maka sebagai akibatnya ukuran
celah berisi U bebas akan berubah pula dan
kesempatan membentuk kontak dengan Al dan
saling mendifusi pun berbeda.

Proses fabrikasi yang diawali dengan proses
pulverisasi sedikit mengalami hambatan karena
ingot yang bersifat jauh lebih liat dari pada U3Si2

yang rapuh. Sebagai akibatnya, banyak fraksi
serbuk yang berujut serpih panjang dari pada yang
berupa butir bulat. Dikhawatirkan, proses
pulverisasi yang berkepanjangan ini akan
mengundang persenyawaan dengan oksigen yang
akan mengubah sebagian U bebas menjadi UjOg
yang stabil tetapi berdensitas relatif rendah.

Pengamatan terhadap irisan pelat elemen
bakar eksperimental seperti ditunjiikan oleh citra
mikrostruktur dengan Scanning Electron
Microscope (SEM) pada Gambar 4a, 4b dan 4c.
Gambar 4a menunjukan tebaran bufir bahan bakar
campuran (Si 3,7 %) di dalam matriks Al.
Gambar 4b memperlihatkan mikrostruktur dari
bahan bakar campuran di daiam sistem dispersi.
Kenampakan ini bcrbeda dengan kenampakan
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mikrostruktur dari bahan sama sebelum
difabrikasi (lihat Gambar 2a dan 2b). Mungkin di
bawah pengaruh suhu perolan dan tekanan roller,
maka bentuk dendrit berubah menjadi lebih
membulat. Gambar 4c memperlihatkan bidang
batas antara butir bahan bakar dan bahan matriks
disekitarnya.Untuk sementara ini belum dapat
diamaati adanya interaksi berupa munculnya fasa
"ketiga" sebagai hasil dari interdiffusion yang
diharapkan sudah mulai terjadi pada proses
fabrikasi (perolan) yang menggunakan waktu
lebih kurang 1 jam, suhu sekitar 425° C dan
tekanan rol yang cukup tinggi ( tetapi tidak
terukur).

Perlu dicatat disini, percobaan pembuatan
pelat eksperimental dengan bahan bakar berkadar
Si 3,0 % belum dapat dilakukan pencekan apa
yang terjadi dengan bahan bakar tersebut.

SIMPULAN

Pengusulan bahan bakar kandidat berupa
campuran U3Si2 dan U berlebih didesain akan
memberikan solusi akan kebutuhan bahan bakar
dengan densitas tinggi. Bahan bakar ini, pada
komposisi 3,0 % dan 3,7 % Si telah berhasil
disintesis dan telah pula dipulverisasi dengan
sedikit kesulitan karena sifatnya yang jauh lebih
liat daripada U3Si2. Penyiapan serbuk yang terlalu
lama dapat mengundang masuknya oksigen yang
berakibat pada susutnya densitas campuran karena
sebagian U bebas akan membentuk U3O8.

Mikrostruktur dari kedua bahan bakar
campuran menunjukkan kemiripan struktur, yaitu
didominasi oleh bekuan U3Si3 berbentuk dentritik
yang mudah sekali membesar ukurannya karcna
pemanasan dan waktu. Perubahan akibat waktu
dan pemanasan ini dapat memberikan keuntungan
dan kerugian terhadap kemungkinan
berlangsungnya reaksi interdiffusion antara U dan
Al yang diharapkan akan menyusut jumlah U
bebas, sehingga diduga akan menjadi faktor kuat
yang meningkatkan akscptabilitas bahan bakar
campuran. Hal serupa juga diharapkan dari proses
puiverisasi, di mana ukuran partikel dapat
menjadi faktor kuat yang menentukan laju reaksi
difiisi yang disebutkan di muka.

Dari percobaan penyiapan pelat
ekperimental ( baru dengan campuran bahan
bakar pada komposisi Si 3,7 %) belum berhasil
menunjukkan adanya reaksi interdiftisi yang
diharapkan. Ini barangkali memerlukan upaya
aniling lebih lama pada suhu lebih tinggi terhadap
pelat hasil rol, yang diharapkan akan memberikan
enhancement terhadap reaksi difusi itu. Upaya ini

akan menjadi salah satu program lanjut dari
penelitian ini.

Enhancement of diffusion by irradiation
boleh-jadi sangat menonjol apabila bahan bakar
dalam status terdispersi di dalam pelat diiradiasi.
Oleh karena itu program iradiasi juga akan
diadakan untuk mengamati keboleh-jadian
tersebut.

Jadi penelitian ini masih sangat perlu
dilanjutkan dengan melengkapi percobaan berkait
dengan campuran bahan bakar pada komposisi Si
3,0 % yang belum diselesaikan, dan kemudian
menambahkan pula progam aniling terhadap pelat
pada suhu lebih tinggi dan waktu lebih lama serta
mengadakan percobaan iradiasi mini pelat dari
kedua bahan bakar.
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TANYA - JAWAB

1. Eric Johncri

• Media apa yang digunakan dan berapa
volume media tersebut dalam proses quench
yang dilakukan. Karena hal tersebut akan
sangat berpengaruh terhadap fasa dan
perbandingannya. Dengan teknik quenching
serta media yang dipakai ada kemungkinan
sifat activity berkurang sehingga pulverisasi
bisa diatasi!.

Asmedi Suripto

• Quenching berlangsung dalam rongga tungku
induksi sendiri yang bersuasana sub tekanan
berisi argon. Sangat mengharapkan saran,
apabila ada, yang dapat membantu metoda
penyiapan ingot yang tidak lagi terlalu liat.

2. Mulyadi R

• Bila temperatur fabrikasi yang Saudara
lakukan rendah, maka menurut pendapat saya
tak mungkin terjadi reaksi UA1 (temperatur
melting U > 2000° dan Al > 600° C ).
Karena bila diharapkan terjadi difusi harus
diatas atau mendekati temperatur tersebut.

Asmedi Suripto

• Temperatur fabrikasi tidak terlalu rendah,
sekitar 420 - 500° C dengan waktu beberapa
jam dan dengan tekanan rol beberapa
ton/cm2. Jadi wajar mengharapkan terjadinya
hal itu mengingat penelitian sebelumnya
telah membuktikan adanya difusi tersebut.

3. Bambang Galung Susanto

• Kalau melihat dari hasil penelitian ini,
ternyata U bebas tidak bisa diharapkan
menjadi U Alx. Bagaimana pendapat Saudara
kalau pada penelitian ini arah dinibah sedikit

yaitu masing-masing dibuat paduan UALx
dan U3Si2 kemudian pada fraksi berat tertentu
digabung dengan matrix Al agar diperoleh
tingkat muat tinggi sekaligus U terikat
dengan Al.

Asmedi Suripto

o Penggabungan diluar berakibat densitas
campuran sangat rendah U3Si2 12,2 g/cc dan
UA13 5,4 g/cc. Untuk memasukkan campuran
kedalam pelat, akan ada kesulitan
fabrikabilitas yang terbatas pada 45 - 50 %
vol. bahan bakar.

4. As Natio Lasman

• Saya pernah mendengar, bahwa dari sisi
fabrikasi elemen bakar pelat dengan U3Si2

ternyata terdapat optimasi ekonomi
produksi/fabrikasi. Untuk densitas U-235 < 4
gr U/cc ternyata tidak/kurang ekonomis bila
dibanding dengan densitas ä 4 gr U/cc. Andai
pernyataan tersebut benar, mengapa dalam
rencana produksi U3Si2-Al yang dilakukan
digunakan kerapatan < 4 gr U/cc ?.

Asmedi Suripto

• Memang benar, bila dipandang dari kacamata
operator reaktor, karena densitas tinggi
(muatan-tinggi) akan : memperpanjang life
time -> less fabric cost/cycle, teras bisa
dengan # of fuel elements lebih sedikit. Tetapi
bila muatan terlalu tinggi, maka burnup tidak
dapat terlalu diharapkan membesar terus,
karena ketahanan bahan struktur yang
membatasinya. Semua diatas adalah dari
logika pikir fabrikator, menanggapi jalan
pikiran operator.

5. Gunandjar

o Pada keshnpulan disebutkan bahwa
pembuatan bahan baru (dengan konsep baru)
tidak sulit. Mohon dijelaskan tidak sulit
(tingkat kesulitan) tersebut relatif terhadap
bahan bakar U3Si2 atau terhadap U3Si ?.

• Dari segi waktu yang dibutuhkan untuk
pembuatan bahan bakar baru. Berapa waktu
yang diperlukan dan bagaimana jika
dibanding dengan U3Si (pada U3Si disebutkan
perlu waktu pemanasan selarna 3 hari setelah
pembekuan) ?.
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Asnicdi Suripto ini saya kurang tnengeiti peningkatan difusi
• Terhadap U3Si2, dan terlebih terhadap U3O8 dalam hal apa, apakah difiisi unsur atau difusi

yang sulit. U3Si belum pernah kita buat dan yang Iain. Untuk hal ini motion panjelasan ?.
coba.

• Sengaja untuk bahan bakar bani tidak ada
aniling, jads yang dipakai adalah hasil lebur as Asmedi Suripto
cast.

• Disini ditinjau interatomic diffusion saja
6. Sugondo dimana U dan Al diharapkan mengalami
• Dalam kesimpulan ada pernyataan interdifusi cukup berarti.

Irradiation Enhanced Diffusion, dalam hal
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ABSTRAK

PEMERIKSAAN PASCA IRADIASI ELEMEN BAKAR DISPERSI U3Og-Al TIPE PELAT. Telali dilakukan
pemeriksaan pasca iradiasi terhadap eleinen bakar (EB) dispersi UjOs-Al dengan nomor seri RIE 01 yang diiradiasi
dalain reaktor selama lebih dari 2 tahun dengan derajat bakar 51,04 %. Pemeriksaan mencakup pemeriksaan visual
dan dimensi, distribusi derajat bakar, uji usap dan analisis mikro struktnr dengan metalografi. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bnhvva elemen bakar dan beberapa pelat yang dikeluafkan dari rakitannya masih dalam kondisi yang
baik (tetap dalain integritasnya). Terlilial pula adanya penibahan warna pada sebagian besar dari permukaan pelat,
yang diperkirakan benipa lapisan oksida. Analisis gamma scanning untuk menentukan distribusi derajat bakar
menunjukkan bahvva derajat bakar paling tinggi berada pada posisi 30 cm dari bagian bawah pelat. Distribusi paling
merata ditemukan pada pelat paling dalam dari rakitan. Pada pemeriksaan pengukuran ketebalan pelat ditemukan
bahwa pertambahan tebal pelat mengiknti arali distribusi derajat bakar. Namun detnikian dapat disimpulkan bahwa
selunih perubahan yang terjadi masih dalam batas yang diizinkan ditinjau dari aspek keselamatan pemakaiannya di
dalam teras reaktor dan masih mungkin untuk meningkatkan derajat bakar diatas 51,04 %.

ABSTRACT

POSTIRRAD1AT1ON EXAMINATION OF U&s-Al PELATE TYPE DISPERSION FUEL ELEMENT.
Postirradiation examination of plate type spent fuel element RJE-01 has been carried out in order to observe its
physical changes and performance under irradiation in the reactor. The irradiation has been time more than two
years with a declared hnrriup of 51,04 %. The examination included visual and dimensional measurement,
measurement of burn-up distribution, wipe test and metallographic analysis. The results showed that all fuel plates
retained their integrity. The colour changes were occurred on most of the plates surfaces suggesting that it was
generated from the oxide layer formation. From gamma-scanning examination it could be deducted that the highest
bum-up distribution of the plate was at position of 30 cm from the bottom. A more homogeneous distribution was
found in the middle plate of the bundle. The increased plate thickness, as revealed by dimensional measurements as
in agreement with the bum-up distribustion pattern. Despite the changes observed it could be concluded that all
changes occured were still within the allowable limits and therefore it can recommended that an increase of the
burn-up level above 51,04 % is still quite possible.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1990 elemen bakar rcaktor riset
hasil produksi IPEBRR - Pusat Elemen Bakar
pada derajat-bakar (burn-up) 50 %. Dengan per-
timbangan ekonomisasi pemakaian bahan bakar
dan atas permintaan PRSG lelah dilakukan eva-
hiasi dan analisis melalui pengiijian-pengujian
baik secara teoritis inaupun laboratoris untuk
mengetaluii kemungkinan derajat-bakar dapat
ditingkatkan liingga 56 %. Analisis laboratorium
telah dilakukan melalui Uji Pasca Irradiasi (UPI)
di Instalasi Radiometalurgi PEBN. UPI yang
dilakukan mencakup pemeriksaan secara tidak
niemsak, yang incliputi pcineriksaan visual, les
usap, ukur kctcbalan pclat dan pemeriksaan
gamma scanning serta uji menisak imtnk analisis
slniktur mikro. Hasil UPI menunjukkan balnva
penggunaan elcmen bakar sampai dengan tingkat
derajat-bakar 51.04 % lidak menunjukkan adanya
deformasi /kemsakan yang bcrarti.

Nuklir (PEBN) telah mulai mengisi teras Reaktor
Serba Guna G.A. Siwabessy, namun izin
pemakaian yang diberikan oleh BPTA baru
sampai

BAHAN DAN TATA KERJA

Elemei) bakar bekas (EBB) yang digunakan
dalam pemeriksaan pasca iradiasi ini adalah
elemen bakar bekas dengan nomor seri RIE 01,
produk pertama Instalasi Produksi elemen bakar
reaktor riset, PEBN. Data teknis elemen bakar
tersebut diberikan pada Tabel I. Pemeriksaan
visual dilakukan terhadap elemen bakar utuh
(rakitan) dan terhadap 3 (tiga) pelat elemen bakar
(PEB) yang telah dikeluarkan dari rakitannya.
Pemeriksaan visual mengamati perubahan warna
dari PEB, goresan dan retak, erosi,
pembengkokan dan Iain-lain. Test usap dikenakan
terhadap PEB yang mengalami cacat retak,
tergores ataupun erosi dengan maksud untuk
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mengetahui kemungkinan terjadinya pelepasan
hasil fisi radioaktif dari lokasi cacat.

Pengukuran tebal pelat dilakiikan dengan
dial-micrometer serta dengan titik ukur yang
cukup rapal, rerata 30 titik ukur untuk setiap
pelat. Perneriksaan gamma scanning dilakukan di
dua tempat yang berbeda. Pemeriksaan terhadap
rakitan EBB niuh dilakukan di hot cell PRSG
sedang pemeriksaan terhadap PEB dilakukan di
hot cell IRM. Detektor yang digunakan untuk
kedua pemeriksaan ini adalah dari jenis Ge (Li)
serta radio nuklida yang diperiksa distribusinya
adalah Cs tM dan Cs137.

Analisis struktur mikro dengan mikroskop
optik /dälakukan terhadap PEB pada daerah
ekstrim yang ditentukan berdasakan analisis
distribusi derajat bakar. Cuplikan diambil di dua
tempat dari pelat No. 11 yang posisinya paling
tengah dalam rakitan elemen bakar, dengan
dimensi 3 x 3 x 1,33 mm.

HASIL PEMERIKSAAN DAN
PEMBAHASAN

Pemeriksaan secara visual terhadap :
Elemen Bakar Bekas Utuh

Tidak diketemukan kelainan-kelainan, baik
berupa bercak-bercak, perubahan warna, blister,
pitting corrosion , pembengkakan ataupun gores-
an-goresan pada permukaan pelat luar maupun
kerangka struktur elemen bakar

Pelat elemen bakar
Terjadi perubahan warna, dari warna abu-

abu ke warna putih pada sebagian besar
permukaan pelat, bahkan pada pelat no. 6 dan 11
terlihat bebe-rapa bercak-bercak berwarna coklat
kehitaman.

Test Usap
Hasil test usap terhadap bercak-bercak pada pelat
elemen bakar No.6 dan 11 yang dicurigai
berlubang ataupun pecah, ternyata tidak menun-
jukkan adanya kelainan. Hasil cacah cuplikan
terhadap radionuklida hasil fisi menunjukkan
nilai yang tidak jauh berbeda dengan cacah latar.

Demikian juga dengan hasil test dosis
radiasi terhadap cuplikan test usap yang
menunjukkan nilai yang sama dengan cacah latar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
tidak ada radionukHda produk fisi yang lepas dari
bercak-bercak yang diuji.

Pemeriksaan Gamma-Scanning
Pemeriksaan gamma-scanning terhadap

elemen bakar bekas utuh menunjukkan derajat-

bakar paling tinggi adalah pada daerah 20-35 cm
bagian bawah elemer! bsksr. Sementara
pemeriksaan gamma-scanning ierhsdap masing-
masing pelat menunjukkan derajat bakar yang
bervariasi antara ketinggian 15-45 dari bagian
bawah pelat.

Pelat yang posisinya ssmsaan ke dalam pada
rakitan mempunyai derajat-bakar yang semakin
merata. Pada pelat no. 11 (AAA001!) derajat-
bakar tertinggi terjadi pada posisi 15-45 cm dari
bagian bawah, pada pelat ke-6 (AAA0006), pada
posisi daerah 15-35 cm dan pada pelat no.2
(AAA0001) drajat-bakar tertinggi pada daerah
20-27 cm dari bagian bawah pelat.

Pengukuran Tebal Pelat.
Hasil yang ditunjukkan oleh pengukuran

tebal pelat pasca iradiasi pada Tabei 2, tidak
memberi gambaran yang akurat, terutama pelat
no. 2, yang menunjukkan pertambahan tebal
rerata yang cukup tinggi dibandingkan dengan
pelat no. 6 dan 11. Hal ini mungkin dikarenakan
oleh penggunaan alat yang berbeda. Hasil
pengukuran pelat no.6 dan 11 lebih dapat
dipercaya, karena alat yang digunakan masih baru
dan terkalibrasi. Ditinjau dari daerah terjadinya
penebalan pelat terdapat gambaran bahwa
penebalan pada:
- pelat no. 2 terjadi pada daerah 5 - 40 cm
- pelat no. 6 terjadi pada daerah 15 - 35 cm dan
- pelat no. 11 terjadi pada daerah 15 - 50 cm
masing-masing dari bagian bawah pelat. Jika
hasil pengukuran ketebalan ini dibandingkan
dengan hasil pemeriksaan gamma scanning maka
pelat no.6 dan 11 menunjukkan hasil yang
bersesuai, yaitu pada daerah yang sama, di mana
ditemukan derajat bakar yang tinggi, disitu pula
terjadi penebalan pelat bahan bakar yang lebih.
Hal ini dimungkinkan karena pada daerah derajat
bakar yang lebih tinggi dihasilkan energi yang
lebih tinggi yang dapat menimbulkan swelling,

Analisis Metalografi
Cuplikan metalografi diambil dari pelat No.

11 sebanyak dua cuplikan berjarak 300 mm dari
bawah yang diberi kode BE dan cuplikan yang
diambil pada jarak 135 mm dari atas diberi kode
TE. Pengambilan cuplikan didasarkan pada hasil
gamma scanning yang nantinya dilanjutkan untuk
pemeriksaan derajat bakar secara radio kimia.
Mikro struktur cuplikan tersebut dapat dilihat
pada Gambar 7 dan 8. Dari observasi fotografi
mikro struktur pada perbesaran 600x tidak terlihat
adanya scalling (lapisan A12O3. H2O boeh-mite)
pada permukaan kelongsong aluminium. Juga
tidak terlihat adanya microcrack pada
kelongsong maupun di dalam matriksnya. Pada
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perbesaran 600x tersebut terlihat adanya spot
yang tidak fokus. Spot tersebut adalah cekungan
bekas pore hasil fisi. Ukuran partikel bahan
bakar dievaluasi dengan mctode titik potong
{intercept). Pada cuplikan BE sebesar 44,4 îm
dan besar partikel pada cuplikan TE adalah 39,7
|im. Sedang butir kristal kelongsong aluminium
adalah 45,0 ^m.

SIMPULAN

Hasil pemeriksaan pasca irradiasi terhadap
elemen bakar bekas RIE 01 telah memberikan
informasi dengan suatu simpulan sebagai berikut:
l.Secara umum elemen bakar bekas RIE 01 ini

telah memberi tampilan yang baik sampai
dengan derajat bakar 51,04%.

2.Distribusi tingkat derajat bakar pada pelat
elemen bakar dipengaruhi oleh posisi pelat
elemen bakar tersebut pada rakitannya.

3.Pemuaian ataupun swelling bahan bakar akan
cenderung terjadt pada derajat bakar yang lebih
tinggi.

PUSTAKA

1.BELLE. J. Uranium Dioxide : Property and
Nuclear Apllication, AEC, Washington DC,
1961

2. SMALLMAN, RE, Modern Metallurgy Physics,
Fourth Edition, 1985

3. HROVAT. M, Basic Characteristic and
requirements of MTR Fuel, NUKEM GmbH,
1985

TANYA JAWAB

1. Eric Johneri
• Koreksi pada abstrak baris ke-4 dari bawah.

Sementara itu analisis metalografi dan
seterusnya Pernyataan ini menurut
hemat saya terbalik. Tentunya pada makalah
dalam kesimpulan perlu diperbaiki. Apakah
dike-luarkan tingkat distribusi/homogenitas
ini akan lebih dapat menjelaskan yang terjadi
selama pemakaian dan dapat membantu
menjelaskan fenomena yang terjadi.

Hasbullah Nasution
• Dalam abstrak aslinya tidak seperti dalam

panduan. Lihat makalah yang disampaikan
kepada panitia.

• Informasi yang penulis peroleh dari pabrikan
menyatakan bahwa pelat elemen bakar RIE-
01 cukkup homogen tanpa ada hal-
hal/kelainan yang luar biasa yang mungkin
merubah tampilannya dalam reaktor.

2. Hasnul Sofyan
• Apakah hanya pemeriksaan 3 PEB cukup

untuk menyimpulkan bahwa penampilan
radiasi EBB baik dan tanpa ada defreasil
kerusakan yang berarti untuk seluruh EB
yang digunakan pada saat bersamaan ?

• Sampai seberapa besar kerusakan EBB dan
perubahan ketebalan EBB yang dapat
dianggap masih layak ?

Hasbullah Nasution
• Sudan dijawab pada pertanyaan sebelumnya.
• Kelayakan suatu EB dipengaruhi oleh faktor

nuilai dari disain, kondisi pabrikasi dan
operasi reaktor.

3. Mulyadi R.
• Menurut yang Saudara sampaikan, semakin

bahan bakar terbakar, ukuran butir semakin
halus. Mohon penjelasan secara teoritis.

Hasbullah Nasution
• Bahan bakar yang teriradiasi akan

menghasilkan fisi dan energi yang juga
menghasilkan panas. Adanya energi dan panas
menyebabkan butiran mengembang, retak dan
pecah. Butiran yang pecah tersebut akan
menyebabkan pengurangan ukuran butir,
tetapi menambah volume zone bahan bakar.

4. Lily Suparlina
• Bila dalam masa penggunaan bahan bakar

dalam teras reaktor terdapat bercak-bercak
pada permukaan bahan bakar tersebut,
tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap
bercak-bercak tersebut dan apa arti bercak-
bercak tersebut ?

Hasbullah Nasution
• Yang perlu dilakukan : bercak-bercak tersebut

dikikis dan dianalisa secara kimia ataupun
dengan XRD untuk mengetahui unsiir apa
yang terkandung di dalam bercak tersebut.
Perlu diteliti air pendingin reaktor, apakah ada
pengotor yang mungkin dapat menempel pada
pelat bahan bakar.

Muh. Darwis Isnaeni
• Apa penyebab bercak coklat/kehitaman pada

pelat nomor6 dan 11.
• Saran : dalam pemeriksaan derajat bakar,

sebaiknya perlu diingat juga riwayat elemen
bakar tersebut sewaktu di reaktor.
Hubungannya dengan pelat nomor 2 yang
terletak ditepi EB, apakah terletak berhadapan
dengan Elemen Bakar yang lain, IP/CIP atau
reflektor Berilium. Dari sini akan terlihat jika
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pelat dekat dengan IP/CIP (pelat no. 2) akan
mendapat derajat bakar yang kurang merata
dibanding pelat no. 11 (yang terapit oleh pelat
bahan bakar). Atau sebaliknya dibandingkan
dengan peiat no. 10 atau 12.

Hasbuiiah Nasution
• Penyebab bercak perlu di teliti lebih lanjut

misalnya dengan analisa XRD.
• Evaluasi lebih lanjut däri tim RUTB RSG/

PEBN.Terima kasih atas sarannya. Data hasil
penelitian IRM dikirimkan ke PRSG untuk
infor-masi.

6. Sardjono
• Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dalam

penelitian Bapak, kenapa dalam kesimpulan
hanya menyebutkan baik/tanpa ada kerusakan
berarti ?

• Mungkinkah Bapak menyatakan bahwa tebal
clading plat bisa/masih memungkinkan
untuk lebih tipis dari 0,25 mm (spesifikasi) ?

Hasbuiiah Nasution
• Untuk menentukan layak tidaknya elemen

bakar dengan tebal plat yang telah 0,25 mm,
dan di pertipis sampai kurang lebih 0,08 mm
dari plat yang telah digunakan, perlu
diperhitungkan dan diteliti lebih jauh
dengan berbagai percobaan - percobaan.

7. Hilman Ramli
• Apakah sudah ada analisis atau komparasi

antara data derajat bakar RIE - 01 yang di
dapat dari RSG - GAS dengan data derajat
bakar yang di dapat dari hasil pengamatan /
eksperimen uji tak merusak maupun uji
merusak ?

• Data dari RSG-GAS adalah hasil perhitungan
yang memberikan harga fraksi bakar merata
di seluruh elemen bakar {fuel element)
dengan predilasi distribusi fruks di dalam
tesis. Diharapkan hasil eksperimen dapat
memberikan standar untuk memperkirakan
deflasi hasil perhitungan dan mungkin juga
untuk pengembangan computer code yang
memberikan hasil yang lebih presisi.

Hasbuiiah Nasution
• Data-data dari RMI dikirimkan ke PRSG

untuk diketahui dan di analisis bersama
dalam RNTB - RSG - PEBN.

• Data dari PRSG adalah data pengukuran.
Bahan data perhitungan (Lihat Gambar).

8. Gunandjar

• Spektrum gamma yang ditampilkan (3
sampel) menunjukkan adaraya puncak Cs -
137 dan hasil fisi yaag lain, Tetapi
disebutkan bahv/a fes usap pada daerah
bercak tersebut tidak menunjukkan adanya
pelepasan hasil fisi. Di sins data dan
pernyataan tersebut keiihatan kontradiksi.
Mohon penjelasan.

Hasbuiiah Nasution
• Tes usap dilakukan untuk mencek apakah ada

unsur fisi yang dapat lepas. Ini juga akan
membuktikan apakah bercak yang terlihat
secara visual itu benipa lubang atau cacat
retak. Sementara pemeriksaan spektrum
gamma untuk unsur Cs-1374 dan Cs-137,
untuk menentukan derajat bakar.

9. Amil Mardha
• Mohon dijelaskan soal perscanningan gamma

Apakah dilakukan secara horizontal /
vertikal atau jelasnya plat E.B diletakkan
berdiri (vertikal) / tidur (secara horizontal) ?

• Kenapa pemeriksaan hanya 3 plat saja,
sedangkan kita ketahui jelas plat E.B ada 25.
Apakah hasil dengan 3 buah plat saja sudah
menunjukkan nilai yang sama untuk plat-plat
yang lain.

Hasbuiiah Nasution
• Pemeriksaan dilakukan secara vertikal.
• Pemeriksaan uji-scanning dilakukan untuk

plat yang di anggap dapat mewakili yang
lain. Penetapan plat mana yang di ambil
didasarkan pada perhitungan-perhitungan
neutronik dan fisika reaktor. Pemeriksaan
tidak dilakukan untuk semua plat adalah
disebabkan sulitnya mengeluarkan plat satu
demi satu tanpa terjadi kerusakan, sehingga
tidak dianggap efisien.

10. Erian Dewita
• Berapa temperatur bahan bakar pada saat

iradiasi ?
Dalam abstrak Bapak menyebutkan bahwa
hasil pemeriksaan visual PEB menunjukkan
perubahaan warna disertai bercak-bercak
berwarna coklat kehitaman dan test usap
tidak meyakinkan tidak adanya pelepasan
hasil fisi.

Hasbuiiah Nasution
• Temperatur pada permukaan luar bahan

bakar 75-90 °C. Temperatur pada bagian inti
bahan bakar 150 °C.

• Tes usap dilakukan dengan bagian bercak
dengan kain ataupun kapas, lalu dicacah
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untuk melihat mesin flsi yang mungkin
terperangkap pada kain / kapas.

l l .Tukiran.S

• Apa alasannya mengambil 3 plat yaitu no.2,6
dan 11 ? Sedang jumlah platnya 21 buah.

• Dari ketiga plat ini mana kira-kira yang
paling banyak (besar) terbakar (burn-upnya).

Prosiding Presentasi Ilmiah Daur Bahan BakarNuklir
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19 Maret 1996

• Bisakah disimpulkan bahwa RIE-10 dengan
burn-up 51,04 % menunjukkan iradiasi yang
baik dengan hanya menguji 3 plat dari 21 plat

Hasbullah Nasution
e Lihatjawaban untuk Sdr. AmilMardha.
• Plat nomor AAA 0001 lihat grafik hasil

pemeriksaan.
• Bisa, karena di samping pemeriksaan PIE

juga dilakukan analisa-analisa secara teoritis
(perhitungan-perhitungan neuronis).

TABELI. DATA TEKNIS ELEMEN BAKAR RIE -01

Jenis Bahan Bakar Dispersi
Berat Uranium dalam elemen bakar
Perkayaan rerata
Berat U dalam elemen pra-iradiasi

Tingkat muat
Lama dalam teras reaktor
Declared Burn-up, %
Lamapendinginan
Aktivitas (0 detik)
Aktivitas setelah pendinginan
Kandungan Pu total
Kandungan Pu-239

U3Og-AI
1271,38 gr
19,79 %
251,60%
2,96gr'u/Cm3

3thn4bln21hr(5M
51,04 %

> 10,5 bl
2,261 x 106 Ci
1,407 x 104 Ci
9,2962 gr
6,9787 gr

t/90 s/d 30/8/93)

TABEL - 2. TEBAL PELAT ELEMEN BAKAR RIE 01 PASCA IRRADIASI

TITIK POSISI
PENGUKURAN (CM)

1,00
2,50
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
61,50

Tebai Pelat rerata
sesudah irradiasi

(mm)

Tebal pelat rerata
sebelum irradiasi

(mm)

A t relatif
(mm)

TEBAL PELAT RERATA
AAA0001

1,340
1,355
1,370
1,370
,370
,370

1,370
,370
,370
,355
,345
,350
,335
,330
.357

1,31

0,047
* ± 3,6 %

PER TITIK
AAA0006

1,300
1,320
1,325
1,335
1,345
1,335
1,345
1,345
1,335
1,335
1,335
1,330
1,315
1,305
1,33

1,33

0,000
« 0,0 %

PENGUKURAN (mm)
AAA0011

1,310
1,315
1,325
1,335
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,330
1,315
1,310
1,34

1,33

0,01
« 0,75 %

109



B

Prosiding Presentasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
FS3M-BATAN, Icäarta 18-19 Maret 1996

Keterangan:

A = Daerah pelat berwarna abu-abu (warna
AlMg)
B= Daerah pelat berwarna putifo, kasar
o = Bercak/lobang warna coklat kehitaman

Gambar 1. Pemeriksaan secara visual pada pelat No. AAA 0001

¥

0

i A

v
B

i

• j

Gambar 2. Pemeriksaan secara visual pada pelat Gambar 3. Pemeriksaan secara visual pada pelat
No. AAA 0006 No. AAA 0011

Angka band&g Cs-134/Ca-137
(pada plat e.b. däri bawah ke atai)

Keaktifan (cps) Nlabah C8-134/C8-137

• C-1ST tMI.M k«7

1 0 * • M • • W «0

Posisi jarak aksial dari baw.h (cm)

Gambar 4. Skåning gamma RIE01 pelat-2 (No. AA0001)
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Angka banding Cs-134/Cs-137
(pada plat e/b. dari tiawah ke atae)

Keaktifan (cps) Nislmh C8-134/C8-137
0.5

Katereuigsa:

• C»-137 :681,6« k«Y

0 4 3k C«~I34 :79S,e4 koT

X Xlsbah C B - ! 3 4 / C B - 1 3 ?

JO 20 30 40 50

Posisi jarak akBial dari bawali (em)
eo

Gambar 5. Skaning gamma RIEOl pe!at-6 (No. AA0006)

Angka banding Cs-134/Ca-137
(pada plat e.b. dari bawah ke atas)

7»
Keaktifan (cps) NlBbah C8-134/CB-137

" Cm-IST :6«I.M k»y

* C«-«34 :7P5,M k»?

X Hiibah Cs-1M/C«-137

10 ZO 30 40 50 «0

Posisi j a rak aksial dari bawah (cm)

Gambar 6. Skaning gamma RIEOl pelat-11 (No. AA0011)
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Y -' .'v

Gambar 7. Stniktunnikro U3O8 derajat bakar rendah, perbesaran 200 X

Gambar 8. Stniklurniikro U3O8 dcrajat bakar tinggi, perbesaran 200 X
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PENGARUH TEKANAN PENGOMPAKAN
TERHADAP KERAPATAN KOMPAKAN

DAL AM PROSES PELET1SAS1 U02

Widjaksana
Pusat Elemen Bakar Nuklir ID0100061

ABSTRAK

PENGARUH TEKANAN PENGOMPAKAN TERHADAP KERAPATAN KOMPAKAN DALAM PROSES
PELETISASI UO2. Tekai>an pengompakan serbuk UO2 dalam peletisasi secara umum akan mempengarulii kerapatan
kompakan. Banyak model korelasi yang tnenunjukkan pengaruh itu yang diturunkan baik dari fenomena dasar
maupun secara empiris, tetapi kebanyakan model tersebut mempunyai keterbatasan baik karena asumsi yang
digunakan maupun karena model yang kliusus untuk suatu bahan tertentu atau karena kondisi alat yang digunakan.
Atas dasar permasalahan itulah penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengaruh tersebut terhadap
kompakan serbuk UO2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua kelompok serbuk UO2 yang berbeda, yaitu
kelompok serbuk yang dihasilkan dari granulasi dengan tekanan pengompakan awal sebesar 2.5 MPa, dan 3 MPa.
Tekanan pengompakan divariasi dari 5 MPa sampai dengan 18 MPa sebanyak tujuh kali yang masing masing variasi
dikenakan pada replika sebanyak sepuluh kali. Pelet yang dihasilkan diamati keutuhannya dan diukur kerapatannya
secara geometris. Data yang diperoleh diolah secara statistik untuk membuktikan hipotesa penganih itu dan untuk
memformulasikan korelasinya. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara nyata penganih tersebut. Diperoleh pula
lima model korelasi yang secara umum menunjukkan korelasi yang cukup baik. Model korelasi 5 menunjukkan
korelasi yang lebih tepat dibandingkan dengan korelasi lainnya dan mammpu memberikan gambaran tentang
fenomena dalam pengompakan yang mungkin terjadi. Model ini merupakan pengembangan sendiri dari model 1 yang
mempunyai keterbatasan. Walaupun model ini cukup baik model ini tidak berlaku untuk daerah tekanan yang lebih
kecil dari 5 MPa dan lebih besar dari 18 MPa. Model korelasi 3 dan 4 mampu memberikan gambaran tentang
karakteristik mekanik bahan yang cukiip baik. Ini dibuktikan dengan berbagai komparasi dan kesejalanan dengan
fenomenanya. Karakteristik yang diperoleh adalah kekuatan balian {yield strength) dan faktor kompresinya.

ABSTRACT

The influence of compacting pressure on green pellet density in UO2 pelletizing process. Generally compacting
pressure on UOi powder in pelletizing process can affect the green density. There are many correlation models
presented this effect, derived from the basic phenomena and empiric (experiments) as well. In the other hand, those
correlation have many limitation on validation due to their assumptions, material conditions and equipments
conditions as well. Based on those limitations this research was performed. It was performed with utilizing two
different UO2 powder, i.e. UO2 powder resulted from granulation ofpre-compacted powder with the compaction force
of 2.5 tons, and the other with the compaction force of 3.0 tons. The compaction force was seven times variated
within the range between five tons up to 18 tons, with ten replication for each. The green pellets were visually
observed to see the defect and their density were geometrically measured. The data were statistically proceed to prove
the hypothess and to formulate the correlation. The result showed that the hypothess was accepted. It resulted five
correlations model formulas within the accepted range. Fifth correlation model showed better correlation than the
others, and was able to describe the phenomena of compaction process. It was a new model as an improvement on the
first model. Although, this model had limited validation. It was only valid for compaction force in the range of 5 to
18 tons. The third and fourth models were able to describe the mechanical characterisitic of material. It was prove by
various comparation, and it complied with their phenomena. The obtained characteristics were strength of material
and compressabity factor.

PENDAHULUAN

Suatu elemen bakar nuklir hasil fabrikasi
hams memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu
yang ditetapkan oleh pemakai. Pemenuhan akan
persyaratan itu banyak ditentukan oleh tahapan-
tahapan proses yang dilaluinya. Salah satu tahap
proses yang banyak menentiikan keberhasilan
terhadap pemenuhan itu adalah proses peletisasi.
Banyak publikasi telah membahas bahwa salah
satu tahap dalam proses peletisasi U02 adalah
pengompakan yang banyak berpengaruh terhadap

keberhasilan itu. Agar persyaratan-persyaratan
itu selalu dapat dipenuhi, perlu diketahui dan
dipahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
itu, dalam setiap tahapan proses termasuk yang
ada dalam proses pengompakan. Salah satu faktor
yang berpengaruh dalam proses pengompakan
adalah tekanan pengompakan itu sendiri.

Telah banyak publikasi yang menjelaskan
pengaruh itu terutama pengaruh terhadap densitas
pelet hasil kompakan. Secara umum publikasi itu
menunjukkan bahwa semakin besar tekanan
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pengompakan semakin besår pula densitas
peletnya, tetapi bila ditinjau dari formulasi yang
menyatakan hubungan pengaruh itu, baik
berdasarkan pendekatan teoritis maupun
berdasarkan eksperimen, masih banyak
perbedaan.

Jones W. D1 menyajikan formulasi dåsar
dari hubungan itu sebagai berikut,

D = k, + k2 P
m + k3P (1)

di mana D adalah densitas kompakan, dan k|. k2,
dan k3 adalah konstanta-konstanta yang
dipengaruhi oleh karakteristik bahan. Menurut
penjelasannya formulasi itu tidak berlaku untuk
tekanan yang sangat kecil dan tidak pula untuk
tekanan yang sangat besår. Selanjutnya Balshin
menurut Lenel2 telah menyajikan formulasi
sebagai berikut,

lnP = AV (2)

di mana A dan B adalah konstanta yang
tergantung pada karakteristik bahan dan V adalah
volume relatif kompakan. Keberlakuan formula
ini pun temyata terbatas. Formulasi ini telah
digunakan oleh Belle 3 dalam penentuan pengaruh
tekanan pengompakan terhadap densitas pelet
mentah U02. Heckel 4 menyajikan koreiasi ini
sebagai berikut,

= KP (3)

dimana K adalah konstanta yang tergantung pada
karakteristik bahan dan A adalah. konstanta yang
menyatakan densitas serbuk atau kompakan
sebelum dikenai beban. Selanjutnya German RM5

menyajikan formulasi yang mirip dengan
persamaan (3) yaitu sebagai berikut,

ln(6) = B-k ,P -k 2 P (4)

dimana B, ki, dan k2 adalah konstanta-konstanta
dan E adalah fraksi porositas. Selanjutnya Smith
menurut Goetzel CG6 menyajikan formulasi
sebagai berikut.

1/3
(5)

dimana p adalah densitas kompakan relatif dan pa

adalah densitas nyata serbuk.

Dari apa yang diutarakan di atas nampak
beberapa formulasi yang berbeda. Perbedaan itu
dapat säja terjadi karena beberapa hal antara lain
asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan

formulasi, kondisi bahan yang digunakan berbeda
dan/atau kondisi peralatan yang berbeda, serta
kondisi lingkungan yaag berbeda. Oieh karena itu,
dalam rangka pemahamar: paigasuh (°n atas, perlu
dilakukan penelitian tentang p&agaruh tekanan
kompakan ini terhadap density pelet mentah U02

termasuk kajiannyas karena psnyebab dari
perbedaan itu yang mendrika-n kebaradaan suatu
hal yang khusus untuk setiap jenis bahan, sistem
peralatan, dan kondisi lingkungan.

PERCOBAAN

Percobaan ini dilakukan dengan
menggunakan dua kelompok serbuk U02 yang
mendapatkan perlakuan awal yang berbeda.
Kelompok pertama adalah serbuk U02 yang
dihasilkan dari proses granulasi serbuk U02 yang
diteritna dari pemasok dengan pengompakan awal
sebesar 2.5 MPa. Serbuk ini mempunyai kisaran
ukuran butir antara 150 \x sampai dengan 800 \i.
Kelompok kedua adalah serbuk U02 yang
dihasilkan dari proses yang saina, tetapi dengan
pengompakan awal sebesar 3 MPa. Ukuran butir
untuk kelompok ini sama dengan kelompok
pertama.

Kedua kelompok serbuk itu selanjutnya
dikenai proses pengompakan dengan parameter
pengompakan yang sama. Tekanan pengompakan
divariasikan sebanyak 7 variasi dari 5 MPa
sampai dengan 18 MPa. Masing masing variasi
tekanan itu dikenakan pada replika proses
sebanyak 10 kali. Parameter lain dari
pengompakan ini dijaga tetap kecuali waktu
pengompakan yang divariasikan dua kali yaitu 0.1
dan 0.3 detik. Pelet mentah yang dihasilkan
selanjutnya diamati keutuhannya dan diukur
densitasnya. Pengukuran densitas dilakukan
berdasarkan pada densitas geometri. Hasil
pengamatan yang diperoleh selanjutnya diolah
secara statistik melalui ANOVA ( ANalysis Of
VArians) dan regresi untuk membuktikan
keberadaan pengaruh tersebut dan untuk
mendapatkan formulasi yang sesuai. Penyusunan
formula dilakukan dengan pemodelan baik yang
sesuai dengan pustaka maupun tidak. Pemihan
formula yang sesuai didasarkan atas besaran harga
koefisien koreiasi dan simpangan bakunya.
Kurva-kurva yang diperoleh juga dibandingkan
dengan kurva yang ada di pustaka, walaupun
kondisinya mungkin berbeda. Data yang
dihasilkan dari percobaan ini ditunjukkan dalam
Tabel 1.
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Tabel 1. Data Pengamatan

No.
Replika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rerata
1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

rerata

Pawal
(MPa)
2,5

3

Densitas pelet mentah (g/cc)
5
5,520
5,671
5,695
5,624
5,660
5,671
5,697
5,710
5,693
5,786
5,673
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
5,559
5,787
5,702
5,717
5,669
5,662
5,636
5,635
5,650
5,675
5,669
5,413
5,839
5,772
5,880
5,863
5,855
5,867
5,914
5,893
5,903
5,820

8
5,684
5,781
5,703
5,744
5,790
5,736
5,769
5,739
5,731
5,710
5,739
5,920
5,949
5,907
5,933
5,857
5,897
5,827
5,864
5,835
5,835
5,882

10

5,639
5,657
5,662
5,756
5,726
5,674
5,725
5,738
5,711
5,679
5,697
5,836
5,894
5,854
5,921
5,847
5,852
5,832
5,805
5,848
5,832
5,852

12

5,728
5,712
5,676
5,673
5,646
5,645
5,565
5,664
5,671
5,613
5,659
5,812
5,843
5,828
5,832
5,809
5,879
5,837
5,819
5,810
5,821
5,820

14
5,714
5,704
5,710
5,713
5,714
5,707
5,725
5,720
5,715
5,725
5,715
5,856
5,825
5,857
5,828
5,792
5,814
5,805
5,820
5,825
5,823
5,825

16
5,895
5,867
5,854
5,863
5,857
5,871
5,865
5,87 i
5,867
5,867
5,868
5,857
5,867
5,862
5,936
5,878
5,908
5,937
5,908
5,926
5,952
5,903

18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,022
6,066
6,009
6,014
6,006
5,997
5,983
5,993
6,014
6,030
6,007

Ket.

utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh
utuh

BAHASAN

Dari pengolahan data yang dihasilkan
diperoleh bahwa, harga F untuk pengamh waktu
pengompakan sebesar 0.01827 yang lebih kecil
daripada harga F dari Tabel (4.03 - 4.00) untuk
batas kepercayaan 95 %, dan harga F untuk
pengaruh tekanan pengoinpakan sebesar 31.40613

Tabel 2. Persamaan Korelasi Untuk Berbagai Model

yang lebih besar daripada F dari Tabel (2.29 -
2.25) untuk batas kepercayaan 95 %. Harga-harga
ini tnencirikan bahwa waktu pengompakan tidak
berpenganih terhadap hasil kompakan sedangkan
tekanan pengompakan sangat berpengaruh. Oleh
karena itu formulasi yang disusun hanya didasari
atas pengaruh tekanan. Dari formulasi model
model korelasi diperoleh formula sebagai berikut:

Model
1
2
3
4

5

Kelomrjok -1
p = 6.399-0.53P05 + 0.096P
l /p= 1.99-0.032 ln(P)
ln(I/(l-D)J=0.72 + 0.0022P
p = 5.41+0.145 P w

p = 145.87 - 231.68P05 +
150.66P-48.18Pl5+7.58P2

- 0.47P2 5

Kelompok - 2
p = 6.784 -0.63P05 + 0. 104P
l/p= 1.94-0.031 ln(P)
ln(l /(1 -D)l= 0.74 + 0.0020P
p = 5.55 +0.143 P"3

p = 47.79-72.71P°-5 +48.81P-
15.90Pl5 + 2.52P2-0.16P25

Data Pustaka
p = 4.371+0.3IP0 5- 0.004P
1/p = 2.67 - 0.242 ln(P)
In(l/(I-D)) = 0.75 + 0.0026P
p =3.742 +0.713 P"3

p=3.31 + 0.75P05 - 0.06P +
0.002PI5+0.0001P2

-5.8E IOP25

Tabel 3. Parameter Korelasi
MODEL

1
2
3
4
5

KESALAHAN BAKU
KEL1

0.058349
0.021124
0.011576
0.062827
0.003269

KEL2
0.049077
0.01896
0.011058
0.058969
0.00549

PUST
0.027371
0.005443
0.024914
0.029412
0.000587

KOEF1S1 EN KORELAS1
KEL1
0.7504
0.5849
0.6483
0.6058
0.9998

KEL2
0.8058
0.5796
0.6578
0.6060
0.9995

PUST
0.9996
0.9995
0.9941
0.9994

1
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dimana P adalah tckanan pengompakan, p adaiah
densitas kompalran dalam gram/cc.s adaJah fraksi
porositas dan D adalah densitas relatif. Adapun
harga-harga koefisien korelasi dan simpangan
baku untuk rrasing masäng mode! ditunjukkan
pada Tabei 3 berikut ini.

Dari persamaan korelasi dan harga harga
simpangan baku dan koefisien korelasinya tampak
bahwa semua model mempunyai korelasi yang
cukup baik. Korelasi model 5 mencirikan suatu
korelasi yang paling baik dengan koefisien
korelasi yang mendekati harga 1 dan dengan
kesalahan baku yang paling kecil. Korelasi yang
dihasilkan dari data pustaka mencirikan
keberlakuan korelasi untuk berbagai model,
walaupun kondisi serbuk yang memberikan data
itu tidak diketahui. Korelasi dari data yang
diperoleh dari pustaka masih tetap dapat dijadikan
pembanding..

Selanjutnya bila korelasi dari model-model
itu dinyatakan dalam grafik, maka akan tampak
ada beberapa hal yang menjadi perhatian.
a. Gambar 1, 2, 4 dan 5 menunjukkan posisi

kurva yang sama , yaitu kurva 1 bcrada di
tengah , kurva 3 berada di bawah dan kurva 2
berada paling atas. Sedangkan Gambar 3
menunjukkan posisi kurva 1 paling bawah dan
kurva 2 berada ditengah. Posisi tersebut
tampaknya tergantung pada besaran besaran
koefisien dari suku-suku persamaan dan
konstantanya. Kurva 3 dari semua Gambar
tampak mirip, sedangkan Gambar 2 dan 4
menunjukkan arah kurva yang mirip untuk
ketiga kurva. Gambar 6 dan 7 menunjukkan
perbandingan dari model-model korelasi untuk
masing-masing bahan kelompok 1 dan
keloinpok 2. Berdasarkan penurunan
persamaan, menurut' koefisien suku-suku
persamaan itu mengandung besaran
karakteristik mekanis yaitu besaran tegangan
maksimum sebagai respon akibat gay a. Sudah
tentu ini berlaku untuk korelasi model pertama.
Sedangkan menurut " besaran koefisien suku
pertama dari korelasi model 3 mencirikan
kekuatan bahan (yield strength) dengan
formulasi sebagai berikut:

20238.07 psi. Lmtd'. i
kekuatan in.» sejalaR do»
karena serbisk kelomj.o
pengompskan awai dei j .
besar daripada tekasta» t«

i dan 2,
' baSiannya
• »engalami
^ ang lebih

r vloitipok

= 2.08x 0.320(l/ao)

dimana ao adalah kekuatan bahan dalam satuan
psi. Bila persamaan itu digunakan untuk ketiga
bahan, maka akan diperoleh kekuatan bahan
kelompok 1 adalah 24512.01 psi, kekuatan
bahan kelompok 2 adalah 26685.51 psi dan
kekuatan bahan dari data pustaka adalah

1. Hal ini diperkuat pula A" , r ' seperti yang
ditunjukkan pada Gambit ,?a Jidasarkan
atas korelasi model i ^»unbar 8 ini
menunjukkan perbandin' sni ^en^-wh tekanan
terhadap kerapatan xo up i >i onlvk U02

dengan penganuli itu unluii logarn yang
mempunyai sifat mekanik yang lebih ulet.
Menurut6 koefisien suku yang ada pada
persamaan model 4 mencirikan faktor
komprcsibilitas. Dalam hal ini bahan yang lebih
kuat pada umumnya akan mempunyai faktor
kompresibilitas yang lebih rendah. Oleh karena
itu, koreiasi model 4 ini menunjukkan bahwa,
besaran faktor kompresibilitas untuk serbuk
kelompok 1 adalah 0. 145, untuk serbuk
kelompok 2 adalah 0. 143 dan untuk serbuk dari
data pustaka adalah 0.713. Besaran ini
memberikan arti bahwa, serbuk kelompok 2
lebih kuat dibandingkan dengan kelompok
pertama dan sebuk dari data pustaka, dan
serbuk dari data pustaka menunjukkan serbuk
paling lemah sehingga lebih mudah
dikompresikan. Kesimpulan ini sejaian dengan
kesimpulan menurut4.

b. Gambar 1 pada dasamya mempunyai keter-
batasan yang cukup besar karena asumsi yang
digunakan dalam penurunannya. Hal itu
nampak dari besaran kesalahan baku dan
konstantanya, walaupun besaran koefisien
korelasinya cukup besar. Menurut' persamaan
korelasi itu diturunkan dengan berbagai asumsi
yang menunjukkan bahwa, gaya gaya yang
diperhitungkan hanya berada pada satu bidang,
dan gaya gaya yang terjadi menimbulkan
deformasi plastis. Sudah tentu pada kenya-
taannya tidak demikian, karena keheterogenan
ukuran butir dan sifat mekanik butiratt serta
kekasaran permukaan dan ketidakberaturan
susunan butir dapat mengakibatkan efek ruang.

c. Gambar 5 nampaknya mencirikan suatu
kesesuaian dengan fenomena yang mungkin
terjadi. Gambar ini dikembangkan dari kore-
lasi model pertama dengan membebaskan
penambahan suku-suku tekanan untuk meng-
alokasikan efek ruang. Bila ditinjau dari
besaran kesalahan baku dan koefisien korelasi
serta sebaran datanya tampak bahwa, korelasi
ini lebih mendekati data atau data lebih banyak
berada pada kurvanya. Hal ini mencirikan
ketepatan korelasi, ietapi model korelasi ini
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tampaknya tidak berlaku untuk tekanan yang
sangat kecil (mendekati nol). Hal ini ditun-
jukkan dengan harga konstantanya.

Memurut 4 dan beberapa pustaka lainnya,
ternyata ada tiga fenomena umum dalain proses
pengompakan, yaitu pengompakan pada saat
pcngisian wadah (dies) dilanjutkan dengan
pengompakan, karena pergerakan butiran secara
individu dan proses penyusunan ulang butiran,
dan pengompakan karena butiran secara merata
mengalami deformasi. Pengompakan pada saat
pengisian wadah akan memberikan kerapatan
serbuk yang kira-kira sama dengan kerapatan
ketuk serbuk. Pada saat ini kekuatan kompakan
belum ada atau kecil sekali. Pengompakan
selanjutnya menghasilkan kenaikan kerapatan
yang terjadi akibat pergerakan butiran dan
penyusunan ulang. Pada saat ini sebagian
butiran mengalami deformasi yang mengaki-
batkan daerah kontak antar butir menjadi besar.
Pada beberapa bagian butiran dapat pecah
membentuk buliran yang lebih kecil yang
selanjutnya mengalarni penyusunan ulang. Hal
itu dapat mengakibatkan terjadinya pengikatan
antar butir dan penguncian mekanik (mechanical
locking) juga mungkin terjadi. Keadaan itu
meng-akibatkan kompakan mempunyai kekuatan.
Pada saat ini bila tekanan ditambah, maka
kekuatan pun bertambah. Sejalan dengan itu
akan ada pula apa yang disebut dengan
pemulihan elastis (elastic recovery) yang akan
mengakibatkan kompakan mengembang bila
beban ditiadakan atau pada saat kompakan
dikeluarkan dari wadah. Fenomena ini meng-
akibatkan kenaikan kerapatan kompakan pada
saat dikeluarkan mulai mengecil sampai kondisi
tertentu, kemudian bahkan mungkin akan terjadi
penurunan kerapatan sarnpai suatu kondisi yang
mcncirikan deformasi plastis telah homogen
disemua tempat. Bila kondisi ini tercapai, maka
kerapatan kompakan akan terus naik sampai
batas tertentu sedemikian hingga penambahan
tekanan tidak lagi menambah kerapatan. Pada
saat ini karakteristik kompakan mendekati
karakteristik bahan pejal yang sama. Bila
fenomena itu digambarkan dalam grafik antara
kerapatan dengan tekanan, maka tampak kurva
yang terjadi seperti yang ditunjukkan dalam
Gambar 5. Sudah tentu tidak semua bahan akan
mengalami hal itu tergantung pada karakteristik
bahan itu sendiri dan besar tekanan awal yang
digunakan. Pustaka3 menunjukkan bahvva, pada
umumnya pengompakan serbuk U02 untuk
peletisasi di atas 30 MPa seperti data yang
digunakan untuk kurva pembanding. Pada
kondisi ini, fenomena pertama dan kedua tidak

tampak terjadi, karena dengan tekanan yang
cukup besar itu kondisi itu terlewati.

Dari uraian tersebut nampak bahwa,
meskipun model-model korelasi mencirikan
korelasi yang cukup baik, namun keberlakuan
korelasi-korelasi itu masih tetap terbatas pada
daerah tekanan tertentu saja. Walaupun demikian
korelasi-korelasi ini masih tetap mampu
memberikan gambaran pengaruh tekanan terhadap
kerapatan kompakan yang akan bermanfaat untuk
menentukan daerah operasi atau parameter
operasinya.

SIMPULAN.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa:
1. Secara umum dan berdasarkan pembuktian

secara statistik, tekanan pengompakan secara
nyata berpengaruh terhadap kerapatan
kompakan. Pengaruh itupun telah dapat
ditunjukkan dengan berbagai model korelasi.

2. Korelasi yang disusun didasarkan atas model-
model korelasi yang sudah ada dan berdasarkan
pengembangannya. Berdasarkan parameter
statistik pada umumnya model model itu
memberikan korelasi yang benar, namun
keberlakuannya masih terbatas. Korelasi model
5 menunjukkan model korelasi yang lebih baik
dibandingkan dengan model lainnya akan tetapi
masih terbatas.

3. Korelasi model 3 mampu memberikan
gambaran sifat mekanik bahan yang
dikompakkan yaitu kekuatannya (yield
strength). Serbuk kelompok 1 berdasarkan
korelasi ini mempunyai kekuatan sebesar
24512,01 psi, serbuk kelompok 2 sebesar
26685,.51 psi, dan serbuk dari data pustaka
sebesar 20238,07 psi.

4.Besaran-besaran itu sejalan pula dengan sifat
kompresibilitasnya yaitu faktor kompresibilitas
yang diperoleh dari korelasi model 4, yaitu
serbuk kelompok 1 mempunyai faktor
kompresibilitas sebesar 0. 145, serbuk
kelompok 2 sebesar 0, 143 dan serbuk dengan
data pustaka sebesar 0,713.

5. Kesimpulan 3 dan 4 diperkuat pula dengan
bukti pembandingan pengaruh tekanan
pengompakan terhadap kerapatan kompakan
untuk bahan logam yang lebih ulet.

6.Korelasi model 5 lebih banyak mencirikan
fenomena yang terjadi pada proses
pengompakan, walaupun korelasi ini tidak
berlaku untuk tekanan menuju harga nol.
(tekanan sangat kecil).

7.Harga-harga koefisien dari suku-suku tekanan
pada semua model korelasi pada umumnya
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mencirikan karakteristik bahan yang
dikompakan.

8. Korelasi-korelasi yang diperoleh pada dasamya
dapat dijadikan sebagai bahan untuk
mempertimbangkan parameter operasi
peletisasi.
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TANYA JAWAB

1. Nita S.
• Kenapa anda mamilih tekanan pengompakan

antara 5 Mpa s.d. 18 Mpa
• Kenapa model yang anda gunakan tidak

berlaku untuk tekanan pengompakan lebih
kecil dan 5 Mpa dan 8 Mpa.

• Apakah ukuran butir juga dapat mempe-
ngaruhi kerapatan kompakan ?

Widjaksana
• 5 Mpa adalah batas terendah hingga serbuk

dapat mengompak, sedangkan 18 Mpa
didasarkan atas pengalaman yang telah
dilakukan sebelumnya.

• Sebelumnya bukan 8 Mpa akan tetapi 18 Mpa
yang menunjukkan daerah psrcobaan dan
kenyataan setelah diekstrpoiasi dan inter-
polasi. Di luar daerah itu penyimpangannya
menjadi besar.

• Ya, bisa, akan tetapi selain itu juga tergan-
tung pada distribusinya.

2. Mulyadi R.
• Bagaimana pengaruh tekanan dan ukuran

butir terhadap kekuatan bahan ?

Widjaksana
• Pengaruh tekana terhadap kekuatan bahan

adalah bahwa senakin besar tekanan, maka
kekuatan bahan akan meningkat sampai
suatu batas tertentu tergantung pada rongga
dan kandungannya pada saat dikompakkan.

• Ukuran butir pada dasarnya akan
berpengaruh pada luas kontak butiran yang
pada saat dikompakkan memungkinkan
pengikatan yang lebih banyak. Ukuran itu
sendiri tidak berpengaruh pada kekuatan,
akan tetapi kompakan pada suatu kondisi
akan mempengaruhi kekuatan

3. Sugondo
• Dalam membuat korelasi antara tekanan

pengompakan dengan kerapatan kompakan
pelat mengapa tidak disinggung suhunya atau
pengertian fisi, mohon penjelasan

Widjaksana
• Pada kondisi makro, temperatur dapat

dianggap konstan, karena proses yang
dilakukan ada pada kondisi dingin (cold
pressing). Tetapi pada kondisi mikro ada
perubahan/perbedaan temperatur akibat
gesekan dan butiran, Perbedaan/perubahan
temperatur itu mampu memberikan daya
gerak pada difusi atomik di permukaan
anatar butir.

4. Gunanjar
• Disebutkan tekanan pengompakan antara 5

MPa s.d. 18 MPa yaitu 50-180 kg/cm2 (1
MPa=10 kg/cm2). Orde tekanan tersebut
mengapa relatif kecil, padahal biasanya
digunakan dalam orde ton/cm2. Mohon
penjelasan.

Widjaksana
• Ukuran yang ditunjukkan pada dasarnya

bukan ukuran MPa (Pascal) tetapi ukuran
skala tekanan yang kesannya sama dengan
skala penunjukkan.
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ABSTRAK

Telah dilakukan studi banding analisis silikon di daiam bahan bakar uranium silisida dengan metoda
spektrofotometri dan gravimetri. Pengujian dengan metoda spektrofotometri meliputi: metoda spektrofotometri serapan
atom dengan bahan bakar nitres oksida - asetelin pada panjang gelombang 251,6 run dan metoda spektrofotometri UV -
VIS dengan pengompleks amonium hepta molibdat dan reduktor SnCh pada panjang gelombang 757,5 nm, sedangkan
metoda gravimetri menggunakan pereaksi HCIO4 dan HNO3. Dari studi banding analisis tersebut, didapatkan hasil
sebagai berikut: metoda spektrofotometri serapan atom mempunyai ketepatan analisis sebesar 96,37 % ± 0,24 % dengan
batasan daerah konsentrasi analisis sampai 300 ppm dan tingkat ganggiian analisis sangat kecil, metoda spektrofotometri
UV - VIS mempunyai ketepatan analisis sebesar 138,60 % ± 0,43 % dengan batasan daerah konsentrasi analisis sebesar
0,1-1,5 ppm dan tingkat gangguan analisis besar, sedangkan metoda gravimetri mempunyai ketepatan analisis sebesar
51,13 % ± 0,58 % dengan batasan daerah konsentrasi analisis minimal 1 gram dan tingkat gangguan analisis juga besar.

ABSTRACT

THE COMPARISON OF SILICON ANALYSIS FOR THE URANIUM S1LICIDE FUEL USING
SPECTROPHOTOMETRICAL AND GRAVIMETRICAL METHODS. The analysis comparison of silicon content in
the uranium silicide fuel using spectro-photometrical and gravimetrical methods have been performed. The nitrous
oxide-acetylene was used in the atomic absorpion spectrophotometry (AAS) on the -wave length of 251.6 nm, and the
mixture of ammonium hepta molybdate complexes and SnCh as reductor were applied during analysis by UV-VIS
spectrophotometry (UV-VIS) on the wave length of 757.5 nm. The reagent of HCLO4 and HNO3 were used for
determining Si content by gravimetrical method. The results of this comparison is as follows : the accuracy result is
around 96.37% ± 0.24% for the Si concentration up to 300ppm (the AAS) , is 138.60% ± 0.43%for the Si concentration
range between 0.1-1.5 ppm (UV-VIS), and is 51.13% ± 0.58% for 1 gram of Si (gravimetry). The results also show that
the lowest analytical error is obtained by the AAS method.

PENDAHULUAN

Pengembangan teknologi pembuatan bahan
bakar uranium silisida (UxSiy) di Pusat Elemen
Bakar NukJir BATAN telah dilakukan sejak awal
pelita V dan diharapkan pada akhir pelita V telah
mendapatkan teknologi fabrikasi dan data
penunjang lainnya guna mendukung kelaikan pakai
bahan bakar tersebut. Bahan bakar uranium silisida
diharapkan dapat menggantikan bahan bakar
uranium oksida dalam unjuk kerjanya di dalam
reaktor riset, hal ini disebabkan oleh besarnya
densitas serta kapasitas muat bahan bakar tersebut
di dalam pelat elemen bakar reaktor. Untuk
mendukung program pengembangan teknologi
pembuatan bahan bakar uranium silisida tersebut
perlu disertai dukungan suatu uji kualitas, yang
mana salah satunya adalah kadar silikon di dalam
bahan bakar uranium silisida (UxSiy).

Kadar silikon di dalam bahan bakar uranium
silisida sangat diperlukan untuk diketahui
jumlahnya secara keselunihan, karena dari jumlah

unsur silikon kita dapat mengetahui bentuk dari
bahan bakar uranium silisida (UxSiy) yang telah
dibuat. Uranium silisida (UxSiy) ada beberapa jenis
diantaranya U3Si2, U3Si, dan USi serta masih ada
jenis lainnya (lihat lampiran IV).

Bahan bakar uranium silisida yang
diproduksi/dibuat oleh Instalasi Produksi Elemen
Bakar Reaktor Riset saat ini adalah U3Si2, pada
pembuatannya U3Si2 yang diperoleh tidaklah
murni, akan tetapi masih tercampur dengan jenis
uranium silisida yang lain. Oleh karena itu perlu
untuk mengetahui kadar silikon dengan benar,
guna mengetahui jenis dari bahan bakar yang telah
dibuat tersebut. Untuk mendapatkan metoda
analisis yang dapat diandalkan, maka perlu
dikembangkan suatu metoda analisis silikon yang
mempunyai ketelitian, ketepatan, kepekaan,
kecepatan dan daerah konsentrasi yang memadai
serta sesuai untuk bahan bakar uranium silisida.

Penentuan kadar silikon didalam bahan bakar
uranium telah banyak dilakukan oleh peneliti
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pendahulu dengan metoda yang berbeda-beda 9.12,13

Pada penelitian ini dilakukan studi banding
analisis silikon di dalam bahan bakar uranium
silisida dengan metoda analisis spektrofotometri
serapan atom dengan nyala (AAFS), metoda
analisis spektrfotometri UV-VIS dan metoda
gravimetri. Dari ketiga metoda tersebut diharapkan
ada salah satu metoda yang paling teliti, cepat,
tepat dan mempunyai kepekaan yang baik.

TATA KERJA

Bahan-bahan yang digunakan.
1. Serbuk uranium silisida (U3Si2) dan U3Og

buatan PEBN-BATAN
2. Kristal LiBO2> C4H6O6 (as. tatrat) bertanda L+,

KNO3, dan Na2CO3 buatan E. Merck
3. Larutan Baku Si 2000 ng/ml, HNO3 pekat,

HCIO4 pekat,TBP, dan Hexan buatan E. Merck.
4. Larutan amonium hepta molibdat 10 %, asam

asetat 10 %, Na2SO3 15 %, H2SO4 25 % dan
larutan SnCl2 1%.

5. Air bebas mineral.

Alat-alat yang digunakan.
1. AAS varian 1475. Spektrofotomctrik UV-VIS

ShimadzuUV-160A
2. Tungku pemanas fmnfle furnace), cawan

platina, cawan teflon dan alat-alat gclas
3. Peralatan dari policfilen, kluisus untuk inetoda

spcktrofotomclrik UV-VIS.
4. Pemanas, neraca analitik, corong gelas dan

peinisah, dan oven.

Cara kerja.
A.Pelamtan cuplikan uranium silisida.
1. Dilimbang 0,2 gram cuplikan uranium silisida

dalam cawan platina, kemudian ditambalikan 1
gram LiBO2 dan dicampur, lalu dipanaskan di
dalam tungku pemanas pada suhu 950 °C
selama 30 menit

2. Setelah dingin kemudian dilarutkan dengan
menambah 2 gram C4H6O6 (asam tatrat) L+
bebas Si, dan 3ml HNO3 pekat serta air bebas
mineral secukupnya.

3. Setelah larut kemudian dimasukkan dalam
cawan teflon dan dibiarkan selama 24 jam pada
suhu 150 °C, lalu disaring kemudian filtratnya
dimasukkan dalam labu ukur 250 ml dan
ditepatkan volumenya.

B. Analisis dengan spektrofolometri serapan atom
1. Larutan cuplikan hasil pelanitan diencerkan 2

kali dengan larutan HNO3 kemudian diekstraksi
dengan larutan TBP-Hesan (7 : 3) hingga

larutan menjadi jernih dan kemudian fase
airnya dipisahkan

2. Dari larutan baku 2000 ppm silokon diambil
masing-masing 0; 0,1; 0,25; 0,38; 0,5; 0,75;
1,25 ml dan dimasukkan kedalam labu ukur 5
ml.

3. Kemudian pada masing-masing labu ukur
ditambahkan 2 ml fase air hasil ekstraksi dan
kemudian volumenya ditepatkan 5 ml dengan
air bebas mineral.

4. Dilakukan pungukuran absorbansi dengan
menggunakan AAFS. Kondisi AAFS untuk
analisis silikon adalah sebagai berikut:

- panjang gelombang = 251,6 nm
-celah =0,2;
- anis lampu = 10 mA
- gas asetilen = 27; gas N2O = 64

C. Analisis dengan spektrofotometer UV-VIS

a. Pembuatan standard larutan Si (Silikon)
- Ditimbang 1 gram LiBO2 (litium borat) dalam

cawan platina, kemudian ditambahkan U3O8

0,236 gram dan dicampur lalu ditambahkan 2,5
ml 2000 ng/ml larutan baku silikon.

- Dipanaskan pada suhu 950 °C selama 20 tnertit,
setelah itu didinginkan kemudian dilarutkan
dengan menambah 2 gram C|H6O<; (asam tatrat)
L+ bebas Si, dan 3 ml HNO3 pekat serta air bebas
mineral secukupnya.

- Setelah larut kemudian dimasukkan dalam cawan
teflon dan dibiarkan selarna 24 jam pada suhu
150 °C, lalu disaring kemudian filtratnya
dimasukkan dalam labu ukur 250 ml dan
ditepatkan volumenya.

- Dari larutan ini kemudian diencerkan dua kali
dengan menambahkan HNO3 6 M, lalu
diekstraksi dengan TBP - Hcsan ( 7 : 3 ) hingga
jernih.

- Kemudian fase airnya dipipet 0; 1; 2; 3; 4; dan 5
ml lalu dimasukkan dalam labu takar 100 ml.

- Ditambahkan 2 ml Hcl 1:1 dan 5 ml amonium
hepta molibdat 10 %, kemudian dikocok dan
didiamkan selama 30 menit

- Ditambahkan 15 ml H2C2O4 10 %, 2 ml Na2SO3

15 % dan 5 ml H2SO4 25 % kemudian dikocok
dan didiamkan selama 5 menit.

- Ditambahkan 1 ml SnCl2 1 % dan ditepatkan 100
ml.

- Diambil salah satu larutan tersebut (0,5 ngr/ml)
untuk menentukan panjang gelombang mak-
simuinnya.

- Kemudian masing-masing larutan diukur
absorbsinya pada panjang gelombang maksi-
mumnya yang telah diperolch.

b. Pengukuran cuplikan.
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- Dari larutan cuplikan (hasil pelanitan) dilakukan
pengenceran dua kali dengan larutan HNO3 6 M,
kemudian diekstraksi dengan TBP-hexane (7:3)
hingga larutan menjadi jernih.

- Kemudian fass airnya dipipet 0,4; 0,5; 0,65; 0,8
dan I ml, keniadian dimasukkan dalam labu
ukur 100 m!.

- Ditambahkan 2 ml HC1 1:1 dan 5 ml Amonium
hepta molibdai 10 %, ketnudian dikocok dan
didiamkan 30 menit.

- Ditambahkan 15 ml H2C2O4 10 %, 2 ml Na2SO3

15 % dan 5 nil H2SO4 25 % kemudian dikocok
dan didiamkan selarna 5 menit.

- Ditambahkan 1 ml SnCI2 1 % dan ditepatkan 100
ml.

- Ditentukan absorbansi masing-masing larutan
pada panjang gelombang yang telah ditentukan.

Tabel 1.: Hasil analisis Si dalam uranium silisida
dengan mengunakan AAFS

No

1
2
3
4

6
7

Konsentr
asi

stan dar
addisi
(ppm)

0
40

' iöö
, »52 ,

200
300
500

rata-
rata

Abs.

0,00675
0,02950
0,06750
0,09975
0,12825
0,17925
0,24650

Konsentrasi
Si adalam

1 am tan
cuplikan
(ppm)

.
11,87
11,11
11,03
11.11
11,74

KÖS***
11,37±
0,339

Kadar Si
dalani
HxSiy

(%)

.
7^3

' 6,87
6,82
6,87
7,25

8,70'•'
7,03 ±
0,242

(*) tidak dipakai,
garis lurus

karena sudah tidak berada dalam

D. Analisis dengan gravimetri.
• Ditimbang ± 1 gram U3O8 dalam cawan

platina dan ditambahkan 10 ml larutan 2000
^r /ml Si, kemudian dipanaskan 800 °C
selarna 5 menit.

• Setelah dingin ditambalikan 1 gram KNO3 dan
1 gram Na2CO3, kemudian ditambaiikan 20 ml
HNO3 pekat dan 15 ml HCIO4. (metoda yang
lain dilakukan dengan cara menambahkan 15
ml HC1O4 sebagai pengganti HNO3)

• Kemudian larutan dididihkan 10 menit, setelah
itu disaring, dicuci dengan air bebas mineral
dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105 °C
dan tiap 15 menit ditimbang hingga berat
konstan.

m . HASIL DAN BAHASAN

A. Analisis dengan AAFS

Untuk rnenghitung konsentrasi silikon dalam
uranium silisida sebagai hasi! analisis digunakan
cara analisis standard addisi dengan rumus sebagai
berikut:

Ao
(1)Cx = ( Cadd )

Aiotal - Ao
dengan :

Cx = Koiiseutrasi Si di dalam larutan cuplikan
hasil pengukuraii (ppm)

Ao = Absorbansi cuplikan
Atoiai = Absorbansi cuplikan + absorbansi addisi

Cadd = Konsentrasi Si addisi
untuk menentukan kadar Si (%) digunakan rumus :

Kadar Si (%) =
Cx .fp . 10 •* . v

berat cuplikan (gr)
(2)

dengan fp = faktor pengenceran dan v = volume
larutam cuplikan mula-mula (ml).

Konsentrasi Si di dalam larutan cuplikan,
selain dapat dihitung dengan rumus (1), dapat pula
ditentukan dengan ekstrapolasi pada kurva
absorbansi versus Cadd sebagai berikut : (gambar
1).

Dari tabel 1 dan gambar 1. pada lampiran I,
maka dapat disimpulkan bahwa kadar silikon
dalam bahan bakar uranium silisida dengan
menggunakan metode AAFS adalah : (7,03 ±
0,242) %.

Pada pengukuran kandungan silikon dalam
bahan bakar uranium silisida dengan menggunakan
spektrofotometri serapan atom ini digunakan
metoda analisis standard addisi, sebab :
1. Uranium, merupakan unsur yang paling

dominan dalam bahan bakar uranium silisida,
adanya uranium ini sangat mengganggu dalam
analisis silikon dengan AAFS. Hal ini dapat
dibuktikan dari tabel 2. Dari tabel 2. dapat
dilihat bahwa untuk larutan cuplikan yang
tanpa perlakuan ekstraksi U dengan TBP-
Hexana, hasil pengukuran absorbansi silikon
tidak akan mengalaini perubahan walaupun
konsentrasi Si dinaikkan (tetap sama dengan
latar).

2. Kemungkinan adanya asam borat, sebab dalam
pelarutan cuplikan digunakan LiBO2 sehingga
ada kemungkinan sebagian LiBO2 telah
berubah jadi asam borat, sedangkan asam borat
akan menurunkan absorbansi pada analis
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silikon. Oleh karena itu untuk mengatasi
gangguan uranium maka uranium tersebut
hams dipisahkan dengan cara ekstraksi
menggunakan pelarut TBP-Hcxana, sedangkan
untuk mengatasi gangguan matriks (yaitu
adanya U yang tersisa, boron atau asam borat,
dan unsur/senyawa lain), maka pada analisis
silikon dalam bahan bakar uranium silisida ini
digunakan metoda standard addisi. Dengan
menggunakan metoda ini maka baik standard
maupun cupiikan berada pada kondisi yang
sama.

B. Analisis dengan Spektrofotometri UV-VIS.

1. Penentuan panjang gelombang maksimum.

Sebelum meiakukan analisis dengan spektro-
fotometri UV-VIS maka perlu dilakukan pemilihan
panjang gelombang maksimum, hal ini
dimaksudkan agar pada saat pengukuran
absorbansi cuplikan nanti bisa didapat absorbansi
yang maksimum, sehingga kepckaan yang
diperoleh maksimum. Hasil penentuan panjang
gelombang maksimum dapat dilihat pada label 3
dan gambar 2.

Tabel 2.: Pengukuran absorbansi dengan AAFS
untuk larutan uranium silisida tanpa
ekstraksi.

'"No"
1
2
3
4
5
6
7

Rons.
"sTftpm)""

0
24
48
64
80
96

cuplikan

I

..Ml!..
0.028
0,024
0.020
0,010
o.oii 1

ABSOS

0,014
0.020
0,026
0,023
0,022
0,017
0.012

.BANSI£

0,013
0,023
0,029
0,026
0.021
0,013
0,008

1 •<
0.018
0.023
0.027
0,030
0.022
0,018
0,009

(*) Larutan yang diukur mengandung uranium
sebesar 3200

Terlihat bahwa panjang gelombang
maksimum untuk penentuan silikon dalam bahan
bakar uranium silisida dengan menggunakan
metoda spektro-fotometri UV-VIS adalah 757,5
nm.

Tabel 3 : Penentuan panjang gelombang
maksimum untuk analisis silikon dengan
spektrofotometri

No.

1
2
3
4

i

X
769,1
764,7
760,2
757.5
754,4

i"
•
:
i
:

;

Puncak tertinggi
ABS.
0,198
0,208
0,210
0,218

o.ni

767,1
762,4
759.2
755.2
752,3"

ABS.
0,124
0,163
0,203
6.168
0.145

2. Pembuatan kurva kalibrasi.

Untuk keperluan analisis dengan spektro-
fotometri UV-VIS terlebih dahulu dibuat kurva
kalibrasi.

Tabel 4 : Pembuatan kurva kalibrasi untuk analisis
silikon dengan spektrofotometri UV-VIS

No. j LaruUn tunggat ! Larutan U-Si.(*J
I K O N S T " I " ABS" 1 RONS. i ABS."

M OfiO -0,000 i 0,00
2 i 0.10

0,000
0,10 : 0,003

3 j 0,20 ^ 0,087 t 0,20
4 : 0,30 0,131
5 i 0,40 | 0,177 I 0,40
6 j 0.50 0,230

0.30

0,50

0,007
0,020
0,027
0,035

(•) dibuat dari larutan standard silikon 20 ngr/ml.

Dari tabel 4 dan gambar 3 pada lampiran HI
terlihat bahwa adanya uranium
menyebabkan tcrjadinya penurunan absorbansi
pada pembuatan kurva standard kalibrasi kadar Si.

3. Penentuan silikon.
Dengan menggunakan kurva kalibrasi

tersebut maka dapat ditentukan konsentrasi silikon
dalam larutan yang diukur setelah diketahui
absorbansi masing-masing larutan. Selanjutnya
untuk menghitung % Si dalam cuplikan hasil
analisis dengan metoda spek-trofotometri UV-VIS
dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Kadar Si% = -
C.fp.lO-*.V

x 100 %
berat penimbangan UjSi2 (gram)

(3)

dengan:
fp = faktor pengenceran
C = konsentrasi Si hasil pengukuran pada larutan

cuplikan (|igr/ml)
V - volume larutan cuplikan mula-mula (ml).

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka
dapat dibuat tabel perhitungan sebagai berikut
(tabel 5):

Tabel 5 : Hasil analisis silikon dalam bahan bakar
uranium silisida dengan metoda spektro-
fotometri UV-VIS.

No.

1
2
3
4
5

cuplikan
(ml)
0,40
0,50

I 0,65
0,80
1.00

KONS. Si
(Hgr/ml)

0,16

o,.?!. ....,
. 0,28

0,31
0,40

Rata-rata

kadar Si
(%)
9,89
10,44
10,68
9,62
9,93

10,11 ±0,434
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Dari tabs! 5 dapa* ailih&i bahwa kadar Si rata-rata
dalam bahan bakar uranium silisida hasi3
pengukuran dengan metoda spektrofotometri UV-
VIS adalah:
(10,11 ±0,434)%.

C. Analisis dengaa metoda gravimetri.
1. Pcngujsasi) prasedwr.

Karena antak analisis silikon dalam bahais
bakar uranium silisida dengan raenggunakam
metoda analisis gravimefri ini ierdapat dua macam
cara, maka harus dipilih salah satu metoda yang
paling baik/effisien untuk dikerjakan. Dari hasil
analisis yang diiakukan maka hasilnya dapat dilihat
pada tabel 6.
Dari tabel 6 tersebut diatas maka dapat
disimpulkan bahwa untuk pengeringan endapan
cukup diiakukan selarna waktu minimal 60 menit.
Namun agar nantinya benar-benar didapat endapan
yang konstan/endapan yang benar-benar kering
maka untuk analisis cuplikan pengeringan
diiakukan selarna 2 jam.

Tabel 6 : Hasil pengamatan pemilihan metoda
gravimetri untuk analisis silikon dalam
uranium silisida.

NO.

1
2

.....3.
4

waktu
pengeringan

(menit)

0
15

. ..30
45

3 i 60
6 i 75

Berat endnpan (gram)
Pengendapan

dengan HCIO4
(SiOs)
2,7506
0,5013
0,1761
0,0315
0,0194
0,0193

Pengendapan
dengan HNOj

(SiO2)
2,6889
0,3985
0,1002
0,0236
0,0202
0,0202

Untuk menghitung berat silikon yang dapat
diendapankan, maka dapat digunakan minus :

Berat atom silikon
Berat Si = x berat endapan (4)

Berat molekul endapnn

Sehingga:
1. Berat Si yang dapat diendapkan dengan pereaksi

HCIO4.
28,09

= 0,0193 ( ) = 0,00902 gram.
28,09 + 2(16)

Kesempurnaan analisis = ( berat Si yang diperoleh
/berat Si awal dalam larutan ) xl00%.

= 0,00902/0,02 x 100 % = 45,1 %

2. Berat Si yang dapat diendapkan dengan pereaksi
HNO3.

28,09
= 0,0202 ( ) = 0,00944 gram.

28,09 + 2(16)

Kesempurnaan analisis ;
= 0,00944/0,02 x mo % = 47,2 %

Dari hasil pengujiao prossdur analisis silikon
dalam bahan bakar uranium silisida dengan
menggunakan ke dua pereaksi di SÉMS membsrikan
hasil yang kurang baik (kesaiahannya sangat
besar). Of eh karena itu untuk analisis silikon dalam
bahan bakar uranium silisida dengan menggunakan
metoda gravimefri snasih memerlukam penelitian
ssbih Sanjut untuk mendapatkan prosedur kerja
yang mantap. Untuk analisis silikon dalam
cuplikan bahan bakar uranium silisida pada
penelitian ini digunakan pereaksi HNO3, sebab dari
hasil perhitungan dengan menggunakan pereaksi
HNO3 memberikan hasil yang lebih baik dibanding
menggunakan pereaksi HC1O4.

2. Analisis cuplikan uranium silisida dengan
pereaksi HNO3.

Untuk menghitung berat Si yang terendapkan
digunakan persamaan 4,sedangkan untuk
menghituag kadar silikon dalam cuplikan sebagai
hasil analisis gravimetri digunakan rumus :

Berat Si
Kadar Si (%) = x 100 % (5)

Berat cuplikan

Hasil analisis silikon dalam uranium silisida dapat
dilihat pada tabel 7

Tabel 7 : Hasil analisis silikon daJam bahan bakar
uranium silisida dengan inetoda
gravimetri.

No. i berat
j cuplikan
j (gram)

1 ; 0,3491
2 ] 0,4500
3 : 0,8212
4 i 1,0887

berat
endapan
(gram)
0,0229
0,0337
0,0686
0,1033

Si
terendapkan

(gram)
0,0107
0,0157
0,0321
0,0483

kadar Si
dalam

cuplikan ('/•)
3,07
3,50
3,91
4,44

Dari tabel 7 tersebut nampak bahwa hasil
analisis silikon dalam bahan bakar uranium silisida
dengan metoda gravimetri hasilnya sangat kecil,
kemungkinan karen adanya endapan yang terbuang
selarna proses analisis, sedangkan jumlah uranium
silisida yang digunakan sebagai cuplikan hanya
sedikit sehingga kehilangan endapan walaupun
kecil namun sangat berarti. Ini terbukti dari hasil
perhitungan % Si dalam cuplikan yaitu semakin
banyak cuplikan yang dipakai maka % Si yang
didapat semakin besar. Sehingga untuk analisis
gravimetri ini seharusnya dipakai cuplikan yang
cukup banyak (ä 5 gram).
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Kadar silikon rata-rata dalam bahan bakar uranium
silisida sebagai hasil analisis dengan gravimetri
adalah sebesar: (3,73 ± 0,58) %.

D. Perbandingan analisis Si dalam uranium silisida
dengan metoda AAFS. Spektrofotometri UV-
VIS dan Gravimetri.

Untuk mengetaluii hasil perbandingan
analisis kadar silikon dalam uranium silisida
dengan menggiinakan metoda AAFS,
Spektrofotometri UV-VIS dan gravimetri dapat
digunakan persamaan 6, 7 dan 8.

Ketelitian analisis dapat dihitung dari harga
standard deviasi (SD) menggunakan persamaan 6.

2 (Xi-X)a m

SD = (6)
n-1

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan
persamaan 6 diperoleh kadar Si didalam cuplikan
sebagai berikut:

1. Metoda AAFS = 7,03 0 0,24%
2.Metoda Spektrofotometri UV-VIS = 10,1 ID

0,43 %
3. Metoda Gravimetri = 3,73 D 0,58 %

Ketelitian relatif yang pada umumnya
dinyatakan sebagai harga "Standard Deviasi
Relatif' (%RSD) dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan 7.

SD
(7)%RSD = x 100%

X
Hasil perhitungan % RSD adalah :
1. Metoda AAFS = 3 , 4 9 %
2. Metoda UV-VIS = 4,32%
3. Metoda Gravimetri = 15,65 %

Ketepatan analisis {accuracy) dari ketiga
metoda tersebut dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan 8.

B
Ketepatan (accuracy) = x 100 % (8)

A
A = Kadar bahan sesungguhnya dalam cuplikan

(7,295%)
B = Kadar bahan hasil analisis

Ketepatan anlisis ( accuracy ) dari ketiga
metoda di atas dengan menggiinakan persamaan 8
adalah sebagai berikut:

1. Metoda AAFS = 96,37%
2. Metoda UV-VIS = 138,60 %
3. Metoda Gravimetri = 51,13 %

Hasil studi banding analisis Si di dalam
uranium silisida secara rinci dapat dilihat pada
label 8

IV. SIMPULAN

Dari pengkajian yang telah dilakukan untuk
memilih/menentukan metoda analisis silikon dalam
bahan bakar uranium silisida yang paling memadai
dan layak dilakukan, maka dapat dibuat suatu
kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis silikon dalam bahan bakar
uranium silisida dengan metoda
spektrofotometri nyala serapan atom,
spektrofotometri UV-VIS dan gravimetri
masing masing memberikan ketelitian 3,49 %,
4,32 % dan 15,65 % dan ketepatan 96,37%,
138,60 % dan 51,13 % pada daerah
konsentrasi sampai 300 ppm,0,l-l,5 ppm dan
minimal 1 gram.

2. Uranium merupakan bahan pengganggu untuk
seniua metoda analisis yang dikaji. Untuk
metoda spektrofotometri nyala serapan atom,
gangguan uranium diatasi dengan cara
ekstraksi dan standard addisi.

3. Prosedur kcrja analisis silikon dalam bahan
bakar uranium silisida dengan metoda
spektrofotometri nyala serapan atom telah
mantap dan dapat dipakai dalam analisis sehari-
hari. Dua metoda yang Iain (spektrofotometri
UV-VIS dan gravimetri) masih perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut.
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TANYA JAWÅB

1. Deddy Lutil Amin
• Mengapa penyaji menarik kesimpula bahwa

metode AAS lebih baik untuk analisis silikon
padahal batasan konsentrasi yang dipakai
berbeda dengan UV-VIS dan gravmetri.

• Bagaimana ketelitian dengan metode AAS
apabila batasan kensentrasi analisnya 0,1-1,5
ppm.

Purwadi K.P.
• Kesimpulan hasil penelitian ditarik berdasarkan :

a). Hasil analisis yang diperoleh
b). Simpangan baku serta ketelitian analisis
c). Metoda yang digunakan lebih sederhana

dan membutuhkan waktu relatif singkat
• Untuk batasan konsentrasi 0,1-1,5 ppm hanya

dapat digunakan dengan metode
spektrofotoretri UV-VIS, sedangkan AAS tidak
mungkin dapat menentukan kadar silikon
sebesar 0,1-1,5 ppm, akan tetapi batasan yang
paling baik adalah 300 ppm.

2. Aslina Br. Ginting
• Mohon dijelaskan, apakah mungkin suatu

analisa mempunyai ketelitian lebih dari 100%,
mengingat dari ketiga metoda tersebut hasil
ketelitiannya lebih dari 100%
AAS = 96,50 + 3,67%
UV-VIS = 95,65 + 38,61%
Gravimetri = 84,35 + 48.91%

Purwadi K.P.
• Nilai 96,50 + 3,67 %, 95,65 + 38,61 % dan

84,35 + 48,91% adalah masing-masing metode
dengan simpangan baku/ terdapat adanya
analisis bukan ketelitian analisis.
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Tabel 8 : Perbandingan hasil analisis silikon dalam bahan bakar uranium silisida dengan
metoda AAFS, spektrofotometri UV-VIS, dan gravimetri.

No i
!

l. !
2. i
3. !

..„.....,

5.

"T~
7. I

Parameter

Ketelilian analisis
Ketepatan analisis
Tingkat kesulitan
Tingkat ganggiian
Daerah konsenlrasi

Kecepatan analisis
(waktu yang diperlukan)
Selcktivilas

AAFS
3,49 %
96,37 %
relativ sukar
kecil
300 mgr/1
(maks)
4hari

selektiv

METODA ANALISIS
UV-VIS |
4,32 %
138,60 %
sukar
besar
0,1-l',5
(mgr/1)
6hari

kurang !

GRAVIMETRI
15,65%
51,13%
mudah
besar
1 gram (minimal)

3 hari

kurang

Gambar 1. Kurva absorbansi versus Cadd untuk analisis kadar silikon dalam UxSiy dengan metoda AAFS

'0.30

0.0!
A/CivJ

AIV
\

mop

r

J \ r

Gambar 2. Kurva spektmm serapan larutan komplek silikon imtuk penentuan panjang gelombang
maksimum dengan spektrofotometri UV-VIS
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EFEK PENGERJAAN TERMO-MEKANIK PADA PADUAN ALMG2

M.Husna Al Hasa
Pusat Elemen Bakar Nuklir ID0100063

ABSTRAK

EFEK PENGERJAAN TERMO-MEKANK PADA PADUAN ALMG2. Pengerjaan termo-mekanlk berupa
proses perolan panas dan annealing telah dikenakan kepada pelat AlMg2. Perolan panas pelat paduan AlMg2
dilakukan pada temperatur 400°C dengan deformasi bertahap, dan proses annealing berlangsung selama 1 jam pada
temperatur 425°C. Pengamatan mikro-struktur dilakukan dengan metalografi-optik, pengujian kekerasan dilakukan
dengan metoda Vickers dan pengukuran kondukti vitas panas dilakukan dengan menggunakan konduktometer.
Petigamatan secara metalografi-optik dan pengujian kekerasan dengan metoda Vickers menunjukkan adanya
perubahan struktur mikro dan kekerasannya. Hasilnya menunjukkan bahwa perolan panas mengakibatkan bentuk
butir berubah dari equiaxial menjadi pipih-memanjang dan bersifat lunak. Kekerasan mencapai sekitar 58,5
Kg/mm2 untuk tingkat deformasi 18 % , 41 % dan 76 % serta 66 Kg/mm2 untuk terdeformasi 133 %. Annealing
selama 1 jam pada 425°C temyata menyebabkan penurunan kekerasan menjadi sekitar (41 - 42) Kg/mm2 untuk
derajad deformasi 18 % , 41 % dan 76 % serta menjadi 39 Kg/mm2 untuk derajad deformasi 133 %. Disamping itu
diamati pula bahwa bentuk butir kembali menjadi equiaxial dan ukuran butirnya lebih besar. Hasil pengukuran
dengan konduktometer pada paduan AlMg2 sebelum dan sesudah perolan panas memperlihatkan terjadinya penurun
harga konduktivitas termal dari 143 W/m°C menjadi 140 W/m°C.

ABSTRACT

EFFECTS OF THERMO-MECHAN1CAL TREATMENT ON A1MG2 ALLOY. Thermo-mechanical treatment
consisting of hot rolling and annealing process has been applied to AlMg2 plate. The AlMg2 plate was adressed by
hot rolling process at 400 °C with step deformation, and the AlMg2 plate was then annealled at 425"Cfor one-hour.
The observation on the microstructure was performed by using optical metallography, the hardness test was
performed using Vickers method, and thermal conductivity was measured using conductometer. Thermo-mechanical
treatment generates changes in AlMg2 microstructures and mechanical properties. The changes have been identified
using optical metallography and Vickers micro hardness test. The treatment transforms the AlMg2-equiaxial grain
to elongated grain and the alloys hardness is still relatively soft. The hardness reaches about 58,5 Kg/mm2 after
deformation of 18 % , 41 % and 76 % and 66 Kg/mm2 after deformation of 133 %. An one-how annealing
treatment at 425"C caused decreasing of the hardness to about (41 - 42) Kg/mm2 for 18 %, 41 % and 76 % defor-
mation and to about 39 Kg/mm2 for 133 % deformation. This treatment makes the form of the grain equiaxial and the
site of the grain larger. The results of the measurements using conductometer on the original AlMg2 alloy and it was
addressed by hot rolling indicate that the thermal conductivity of 143 W/m'C to 140 W/m°C.

PENDAHULUAN

Aluminium adalah logam lunak dan ulet
mem-punyai struktur kubus pusat muka (FCC).
Aluminium juga merupakan logam ringan yang
mempunyai sifat tahan korosi, sifat penghantar
listrik dan panas yang baik'.

Paduan Aluminium-Magnesium memiliki
kekuatan yang cukup memadai dan sifat termal
yang baik. Paduan AlMg tidak bisa dikeraskan
dengan perlakuan panas. Penguatan dan
peningkatan kekerasan diperoleh melalui pem-
bentukan larutan padat substitusional dengan
mengganti kedudukan atom AJ oleh atom Mg
yang mengakibatkan distorsi kisi kristal logam
induk yang selanjutnya menimbulkan medan
tegangan disekitar atom yang tersubstitusi2

Penguatan dan pengerasan paduan AlMg dapat
pula diperoleh dengan cara pengerasan akibat
regangan {strain hardening) yang dicapai mela-

lui proses perolan. Selain itu, deformasi perolan
mengakibatkan ketidak teraturan pada kisi dan
menimbulkan cacat kisi berupa kekosongan atom.
Kondisi yang demikian menye-babkan terjadinya
perubahan sifat mekanik dan sifat termal, seperti
konduktivitas panas. Konduktivitas panas
menurun karena kecepatan gerakan elektron
berkurang dan aliran panas terisolasi atau
terhambat akibat adanya kekosongan atom.

Perolan panas dilakukan pada suhu di atas
tempertur rekristalisasi logam yang diproses.
Temperatur rekris-talisasi sangat dipengaruhi
oleh besarnya derajat deformasi pada logam.
Semakin besar deformasinya, temperatur rekris-
talisasinya akan semakin rendah. Deformasi
diatas temperatur rekristalisasi akan disertai
dengan peristiwa pelunakan yang melibatkan
mekanisme recovery , rekristalisasi dan
pertumbuhan butir 3. Besarnya pelunakan dari
masing-masing mekanisme tersebut tergantung
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pada jenis logam, temperatur dan kecepatan
proses deformasi atau Iaju regangannya.

Bila logam dengan energi salah tumpuk
{stacking fault energy) rendah, bila didefonnasi
pada tem-peratur tinggi, uniumnya akan
mengalatni rekristalisasi selama berlangsungnya
proses deformasi. Proses rekristalisasi yang
demikian disebut dengan rekristalisasi dinamik
sedangkan bila rekristalisasi terjadi setelah proses
deformasi disebut dengan rekrislalisasi statik.
Rekristalisasi dinamik terjadi karena pnda logani
dengan energi salah tumpuk rendah mekanisme
recovery tidak banyak peranannya dalam proses
pelunakan, sehingga energi pendorongnya cukup
besar untuk menyebabkan lerjadinya proses
rekristalisasi3.

Aluminium mempunyai energi salah
tumpuk cukup tinggi sekitar 200 erg/cm2

sedangkan baja tahan karat 304 sebesar 20
erg/cm2 4 Aluminium dan paduannya karena
memiliki energi salah tumpuk tinggi, mcskipun
didefonnasi pada temperatur tinggi sering kali
mempunyai bentuk butir memanjang dan tidak
mengalami rekristalisasi. Meskipun demikian
sifatnya relatif masih lunak karena pcningkatan
kekerasannya relatif kecil. Hal ini disebabkan
oleh begitu besarnya peranan pelunakan oleh
mekanisme recovery , khususnya recovery dina-
mik sehingga energi pendorongnya rendah dan
tidak cukup mampu untuk mendorong terjadinya
rekristalisasi dinamik.3.

Dalam penelitian ini, perolan pelat AlMg2
dilakukan diatas temperatur rekristalisasi yaitu
400°C dengan deformasi perolan bertahap yaitu
18 % , 41% , 76 % ,133 % dan proses annealing
berlangsung selama 1 jam pada temperatur 425
°C. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini
ialah mengamati pengaruh pengerjaan termo-
mekanik terhadap perubahan mikro-struktur, sifat
mekanik dan sifat termal paduan AlMg2.
Pengamatan mikro-struktur dilakukan dengan
metalografi-optik dan pengujian kekerasan
dilakukan dengan metoda Vickers dan peng-
ukuran konduktivitas panas dilakukan dengan
menggunakan konduktometer.

TATA KERJA

Bahan percobaan yang digunakan adalah
pelat AlMg2 dengan unsur pemadu utama : Mg
1,7 - 2,4 %, dan unsur lainnya seperti Si < 0,3 %,
Cr <0,3 %, Mn <0,3 %, Fe <0,4 % dan Ti <0,1%5

Proses perolan dilakukan pada pelat AIMg2
yang telah mengalami pemanasan pada 400°C

selama 30 menit dengan deformasi total, yaitu :
18 % , 41 % , 76 % dan 133 %.

Perlakuan panas terhadap cuplikan pelat
AlMg2 yang telah dirol panas dilakukan di
dalam tungku sirkulasi udara selama 1 jam pada
temperatur 425°C.

Permukaan spesimen hasil perolan panas
dan proses anil dietsa dengan larutan kimia yang
terdiri dan 50 ml reagen Pulton dicampur dengan
25 HNO3 dan 40 ml larutan 3 gram asam kromik
per l0mlH 2 O 6

Pengamatan perubahan mikro struktur untuk
setiap tahapan deformasi dilakukan dengan
mikroskop optik. Pengukuran kekerasan
dilakukan dengan metoda Vickers pada beban
200 gram terhadap pelat AlMg2 awal, pelat
AIMg2 hasil pengerolan panas dan pelat AlMg2
setelah di anil. Pengukuran konduktivitas panas
pelat AlMg2 sebelum dan sesudah perolan panas
dilakukan dengan menggunakan alat
konduktometer.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil pengamatan dengan mikroskop optik
pada spesimen AlMg2 awal, spesimen hasil
pengerolan panas dan spesimen AlMg2 setelah
dianil pada 425°C selama 1 jam untuk berbagai
derajad deformasi ditunjukkan pada gambar 1, 2
dan 3. Pengaruh deformasi perolan pada
kekerasan paduan AlMg2 setelah dirol pnas dan
setelah di anil pada 425°C selama 1 jam di-
tunjukkan pada gambar 4 dan 5. Hasil peng-
ukuran konduktivitas panas dengan konduk-
tometer pada paduan AlMg2 sebelum dan
sesudah perolan panas diperlihatkan pada
Gambar 6.

10» /•.«

Gambar 1. Strukturmikro paduan AlMg2 awal
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Gambar 1 memperlihatkan bahwa
mikrostruktur padua AlMg2 avval sebelum
dikenai perolan panas memiliki struktur butir
yang berbentuk equaxial dan sifat kekerasannya
yang relatif lunak serta rendah yaitu sebesar 42
Kg/mm2 (Gambar 4).

Gainbar 2. Struktur mikro hasil perolan pada 400°C
a. deformasi 18 % b. deformasi 41 %
c. deformasi 76 % d. deformasi 133 %

Mikro struktur paduan AlMg2 yang telah
mengalami perolan panas pada berbagai
deformasi ditunjukkan pada gambar 2, yang
menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Pada gambar 2a terlihat bahwa mikro-
struktur dengan deformasi 18 % memiliki ukuran
butir relatif masih kecil dan tampak mulai terjadi
perubahan dari bentuk equiaxial menjadi pipih.
Gambar 4 memperlihatkan bahwa sifat keke-
rasannya mengalami peningkatan. Peningkatan
kekerasan ini disebabkan karena bahan
mengalami pengerasan oleh regangan.

Dari gambar 2b, 2c dan 2d menunjukkan
bahwa struktur mikro dengan deformasi 41 % ,
76 % dan 133 % tampak terjadi pembesaran butir
dan bentuk butir yang memanjang. Hal ini
menunjukkan bahwa pada deformasi tersebut
terjadi proses pertumbuhan butir dan butir tidak
mengalami rekristalisasi karena paduan AIMg
memiliki energi salah tumpuk yang tinggi.
Gambar 4 dapat diamati bahwa peningkatan
kekerasan tidak dialami oleh spesimen dengan
deformasi 41 % dan 76 % dan harganya relatif
sama dengan kekerasan yang dipunyai oleh
spesimen dengan deformasi 18 %. Disini
menunjukkan bahwa peranan pelunakan oleh
mekanisme recovery masih dominan khususnya
recovery dinamik. Pada deformasi yang lebih
tinggi yaitu pada 133 %, kekerasan paduan
AIMg2 terlihat mengalami peningkatan. Hal ini
disebabkan karena pada deformasi yang lebih
besar, butir-butir hasil deformasi memiliki energi-
dalam tinggi, yang disebabkan oleh tingginya
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kerapatan dislokasi pada tingkat deformasi
tersebut. Akibatnya terjadi pertumbuhan inti-inti
baru yang lebih banyak dan akan rnemberUuk
butir yang banyak. Dengan demikian akan
memperbanyak batas butir yang merupakan
rintangan terhadap gerakan dislokasi. Disamping
itu pembcntukan fasa kedua dipercepat dengan
makin besaniya derajad deformasi. Kehadirannya
akan pula menghambat gerakan dislokasi
sehingga memberikan kontribusi pada kenaikan
kekuatan dan kekerasannya.

Gainbar 3. Struktur mikro hasil perolan pada 400 °C
dan dianil selama I jain pada 450 "C .
a. defonnasi 18 % c. deformasi 41 %
c. defonnasi 76 % d. deformasi 133 %

Mikrostruktur paduan AlMg2 setelah dianil
pada temperatur 425°C terlihat bahwa butir-butir
pipih-memanjang hasil perolan panas kembali
kebentuk semula yaitu equiaxial dengan ukuran
butir lebih besar dari pada spesimen AlMg2 awal
seperti ditunjukkan pada gambar 3a, 3b, 3c dan
3d. Hal ini menunjukkan bahwa spesimen
mengalami rekristalisasi dan pertumbuhan butir.
Dengan demkian diperoleh butir-butir baru bebas
regangan dan bebas dislokasi sehingga
pergerakan dislokasi selanjutnya tidak mengalami
hambatan. Akibatnya kekuatan dan kekerasannya
turun seperti diperlihatkan pada gambar S.

o.o o.e
Deformasl total \

Gambar 4. Pengaruh deformasi perolan panas
pada kekerasan paduan AlMg2.
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Gambar 5. Pengaruh deformasi perolan panas
pada kekerasan paduan AlMg2
setelah dianil selarna 1 jam pada
450 °C
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Gambar 6. Konduklivitas panas paduan
AlMg2 sebclum dan sesudah
perolan panas

Pada Gambar 6 ditunjukkan bahwa harga
konduktivitas panas paduan AlMg2 hasil
pengukuran pada berbagai temperatur cenderung
meningkat pada temperatur yang semakin tinggi.
Hal ini dikarenakan pada temperatur lebih tinggi
vibrasi kisi dan gerakan elektron-elektron bebas
semakin meningkat, sehingga panas yang
berkondukst dalam benda padat seinakin cepat.
Selain itu, semakin tinggi temperatur keteraturan
kisi meningkat dan kedudukan atom-atom pada
kisinya akan lebih sempurna sehingga cacat kisi
berupa kekosongan atom semakin berkiirang dan
dan gerakan-gerakan elektron dapat dengan
mudah berpindah melalui kisi. Konduktivitas
panas paduan AlMg2 sebelum dan sesudah
dikenai perolan panas diperlihatkan pada Gambar
6. Dari Gambar 6 tampak bahwa harga

konduktivitas panas terjadi penurunan setelah
dikenai perolan panas. Hal ini ditunjukkan seperti
pada titik pengukuran 100 °C, yaitu harga
konduktivitas panas AlMg2 segar sebesar 143
W/m°C dan setelah mengalami perolan panas
menurun menjadi 140 W/m°C. Hal ini dikare-
nakan deformasi perolan panas mengakibatkan
terjadi peningkatan dislokasi yang ditandai
dengan kenaikan kekerasan bahan, seperti
ditunjukkan pada Gambar 4. Kondisi seperti ini
semakin meningkatkan ketidakteraturan kisi atau
menimbulkan cacat kristal (kisi) seperti
kekosongan atomlni menyebabkan terjadinya
perubahan aliran panas konduksi menjadi aliran
panas secara konveksi pada daerah yang
mengalami kekosongan atom, sehingga per-
pindahan panas menjadi terhambat atau menurun.
Dengan kata lain, bahwa aliran panas dalam
benda padat terisolasi atau terhambat akibat
adanya kekosongan atom. Selain itu, keti-
dakteraturan pada kisi akibat deformasi perolan
menyebabkan berkurangnya mobilitas kecepatan
gerakan elektron, sehingga mengakibatkan terjadi
penurunan konduktivitas panas.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik
beberapa kesimpulan berikut.

1. Paduan AlMg2 hasil perolan panas
mempunyai bentuk butir pipih memanjang
karena tidak mengalami rekristalisasi. Hal ini
disebabkan karena besarnya peranan
mekanisme recovery , khususnya recovery
dinamik.

2. Kekerasan paduan AlMg2 hasil perolan
panas pada deformasi 18 % , 41 % dan 76 %
adalah relatif sama, tidak mengalami
kenaikan. Pada deformasi 133 % harga
mengalami peningkatan , karena kerapatan
dislokasinya tinggi dan kemungkinan
terbentuknya fasa kedua yang akan
menghambat gerakan dislokasi.

3. Proses annealing pada 425°C selarna 1 jam
menyebabkan penurunan kekerasan paduan
AlMg2 hasil perolan panas. Hal ini karena
pada proses anil logam mengalami
rekristalisasi dengan ter-bentuknya kristal
bam yang bebas regangan dan bebas
dislokasi.

4. Konduktivitas panas paduan AlMgl
berkurang setelah dikenai proses perolan
panas. Hal ini dikarenakan paduan AlMg2
mengalami pe-ningkatan kerapatan dislokasi,
sehingga terjadi ketidakteraturan kisi atau
cacat kisi berupa kekosongan atom.
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TANYA JAWAB

1. HARINI SOSIATI

• Apakah faktor yang paling dominan yang
menghasilkan kekerasan yang hampir
(relatif) konstan untuk tingkat deformasi
18%,41%, dan 76% pada AlMg2 ?

• Apakah ada batas maksimum tingkat
deformasi yang menyebabkan butir AlMg2
tetap berbentuk
pipih pada waktu di rol panas ?

• Mohon dijelaskan bagaimana korelasi
densitas dislokasi dengan electron moving
dalam kaitannya dengan sifat konduktivitas
termal !

M. HUSNA AL HASA

• Faktor yang dominan adalah mekanisme
Recovery khususnya Recovery dinamik.

• Deformasi perolan pada AIMg2 mcng-
hasilkan butir berbentuk pipih memanjang .
Hal ini karena AlMg2 memiliki energi salah
tumpuk yang tinggi mencapai 200 erg/cm2.
Sedangkan batas mak-simum derajat
deformasi yang menyebabkan batas AIMg2
tetap berbentuk pipih pada perolan panas
tidak ada.

Kerapatan dislokasi berhubungan dengan ketidak
teraturan kiri atau cacat kristal. Dengan demikian
semakin tinggi kerapatan dislokasi, semakin me-
ningkat ketidak teraturan kiri. Scbagai akibatnya,
ini menyebabkan berkurangnya gerakan elektron,

sehingga mengakibastkan terjadinya perbesaran
konduktivitas poros.

2. NUR ROHMAH

• Dalam abstrak, Saudara menyatakan bahwa
pengamatan secara metalografi-optik dan
pengukuran dengan metode vickers
menunjukkan adanya perubahan mikro
struktur dan kekerasannya. Namun hasii
menunjukkan bahwa kekerasan mencapai
kurang lebih 58,5 kg/mm2 untuk tingkat
deformasi 18%, 11 % dan 76% yang
ditanyakan:
1). Apakah pernyataan tersebut di atas tidak

berlawanan ?
2). Apakah untuk tingkat deformasi berbeda

memberikan nilai kekerasan yang sama ?
3).Untuk tingkat deformasi 133% kekerasan

= 66 kg/mm2 . Mohon jelaskan apakah
untuk tingkat deformasi > nilai kekerasan
akan meningkat ?

M. HUSNA AL HASA

• Pernyataan tersebut tidak berlawanan, karena
kekerasan awal 42 kg/mm2 sedangkan
deformasi 18% menjadi 58,5 kg/mm2 dan
deformasi 133% menjadi 66 kg/mm2.

• Tidak, karena pada derajat deformasi tertentu
menimbulkan nilai kekerasan yang berbeda.

• Untuk derajat deformasi > 1,33 kekerasan
bahan akan menjadi meningkat. Hal ini
karena kerapatan
dislokasi meningkat.

3. SUGONDO

• Mohon sebutkan penggunaan AlMg2.
Sehubungan dengan kegunaannya tersebut,
mohon jelaskan sifat yang mana yang bisa di
perbaiki dengan proses termo mekanik.
Apakah hasilnya seperti yang diharapkan ?

M. HUSNA AL HASA

• Paduan AlMg2 digunakan sebagai bahan
kelong-song bahan bakar.

• Sifat-sifat yang dapat diperbaiki dengan
proses termomekanik antara lain adalah :
- Sifat mekanik, seperti kekuatan dan

kekerasan
- Sifat termal, seperti konduktivitas panas

• Hasilnya sesuai dengan yang di harapkan.
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4. MULYADI.R.

• Akibat pengerolan, daya hantar panas
menurun menurut Saudara, karena ada
kekosongan terjadi perubahan dari konduksi
ke konveksi. Apakah pernyataan Saudara
tersebut tidak salah, karena konveksi tersebut
terjadi bila ada fluida, sedangkan dalam atom
tak ada fluida ?

M. HUSNA AL HASA

• Deformasi perolan mengakibalkan ketidak
teraturan kisi atau menimbulkan cacat kristal
( kisi ) seperti kekosongan atom. Dcngan
demikian perpindahan panas menjadi
terhambat pada daerah yang mengalami
kekosongan atom. Sclain itu

gerakan elektron berkurang, sehingga
mengakibatkan terjadinya penurunan
konduktivitas panas.
Pernyataan perubahaan dari konduksi ke
konveksi, pada daerah yang mengalami
kekosongan akibat ketidak teraturan kisi atau
cacat kristal dapat dibenarkan. Hal ini
dikarenakan pada daerah yang kosong akan
terisi oleh fluida berupa gas. Perlu di ingat
bahwa deformasi perolan panas berlangsung
pada temperatur tinggi dan bahan mengalami
pemanasan pada temperatur 400 °C. Dengan
demikian hidrogen dapat larut ke dalam
alumunium padat akibat reaksi permukaan
dengan uap air selarna berlangsungnya
solution treatment dan di samping itu masih
ada kandungan hidrogen bawaan material
yang sukar di hilangkan.
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ABSTRAK

KARAKTERISASI PADUAN AIMgSil MENGGUNAKAN MIKROSKOP ELEKTRON TRANSMISI. Telah
dilakukan percobatui aging paduan AIMgSil niengaiidung 1,29 % MgiSi menunit langkali sebagai berikut: (a)
sebagian spesirnen dilakukan pcmanasaii (anil) pada sulni 400°C sclaina 3 jam , dan (b) sebagian spesiinen ditakukan
solution treatment pada siilu» 55O"C dan dilanjutkan quenching. Setelah proses quenching sebagian spesimen
dilakukan aging pada sulm kainar dan sebagian lainnya dilakukan aging pada siiliu I60°C selaina 16 jam. Spesiinen
yang telah dilakukan pemanasan dibuat dalam bentuk thin foil untuk diamati dengan menggunakan mikroskop
elektron transmisi. Hasil pengoinatan menunjukkan baliwa pemanasan pada suliu 400°C selaina 3 jam menghasilkan
fasa kedua yaitu MgjSi berbentuk batang dengan struktur heksagonal mempunyai orientasi [0111] dan tnatrik [001 ],
serta inempunyai kekerasan 31 MB. Hasil percobaon aging pada sulm kainar menghasilkan zona GP berbentuk janun
pada daerali dislokasi pada malrik dengnn slmkturface center cubic, tneinpimyai orientasi [111], matrik [114].
Kekerasan yongdicapai sebesar64 HB. Scmcntara itu pada aging sului I6O*C sclaina 16 jam menghasilkan endapan
MgjSi lebih besar berbentuk janim dengnn stniktury?jce center cubic tanpa disertai matriks dengan orieiilasi [111]
dan matriks [114]. Kekerasan yang dicapai pada kondisi ini sebesar 94 HB.

ABSTRACT

AIMgSil ALLOYS CHARACTERIZATION USING TRANSMISION ELECTRON MICROSCOPE (TEM). The
aging alloys of AIMgSil containing MgiSi of 1,29 % has been done with the following steps: e.q. (a) part of the
specimen was heated at 400"C during 3 hours, and (b) the other part was done with solution treatment at 550X1
followed by quenching. After quenching a part of the specimen was aged at room temperature and other specimen
was aged at 160X1 during 16 hours. After the specimen had been heated, then it was shaped into thin foil to be
examined by Transmission Electron Microscope. The result showed that the heating at temperature of 400 XI during 3
hours created a second phase (i.e. MgiSi) was like a stick shape with the hexagonal structure at [0111] orientation
and matrix [001], and the hardness was 31 1IB. The aging of specimen at room temperature gave result a GP zone
which was like the needles shape in the dislocation area of the face center cubic structure at [111] orientation and
(III] matrix.The hardness obtained was 64 I1B. In the other hand the aging process at temperature of 160X1 within
16 hours have resulted the precipitate which was greater than that of the former needle shaped as the face center
cubic structure without dislocation at matrix with [III] orientation and [114] matrix . The hardness at this
condition was 94 HB.

PENDAIIULUAN

Sistem paduan AIMgSil dapat digambar-kan
dengan diagram pseudo biner Al-Mg2Si seperti
pada gambar 1.1, dimana pseudo biner
mempunyai titik eulektik pada suhu 595CC
dengan kelanilan Mg2Si maksimum 1,85 %.

Gambar 1. Diagram fasa pscudo bincr AI-
Mg2Si'

Fenoincna pengendapan paduan AIMgSil
telah banyak diteliti dengan meloda yang berbeda.
Geisler dan Hill3 serta Guincr dan Lambort4

menggunakan meloda sinar X, menunjukkan
tahap awal tcrbentukiiya zona GP (Guiner dan
Prestone ). Dari pengamatan menggunakan
mctoda Lau diperoleh zona berbentuk jarum pada
perlakuan aging sanipai suhu 200°C. Guiner dan
Lambort4 melaporkan balnva zona GP yang
terbentuk terdiri dari lapisan atom silikon
berbentuk jaruni yang semakin lama berubah
menjadi bentuk batang sebclum akhirnya menjadi
fasa keseimbangan Mg2Si yang berbenluk pelat.
Hasil yang diperoleh dengan metoda Lau
kemudian dibandingkan dengan meloda thin foil
pada mikroskop elektron. Pengamatan
menggunakan mikroskop electron pada thin foil
dilakukan oleh Thomas5 dari paduan yang
mengandung 1,5 % Mg2Si, dan menghasilkan
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zona pada tahap awal aging berbentuk jarum
dengan orientasi <100>a. Pada proses aging lebih
lama akan terjadi perubahan bentiik sebagai
berikut: jarum —> batang —> pelat, dimana
bentuk batang merupakan bentiik antara dari fasa
keseimbangan Mg2Si. Bentuk batang mempu-nyai
struktur face center cubic dengan parameter kisi a
= 0,64 nm. Perubahan bentuk jarum menjadi
batang å' berlangsung melalui proses difusi.
Jacob6 mempelajari struktur endapan fasa antara (
meta stabil) selarna aging paduan AlMgSil yang
mengandung 1,2 % Mg2Si, kemudian
mengusulkan mekanisme sebagai berikut: (a)
Zona GP berbentuk jarum dan tersusun secara
acak di daerah dislokasi pada matrik; (b) zona GP
berkembang menjadi endapan meta stabil
berbentuk batang yang mempunyai struktur
heksagonal dengan parameter kisi a = 0,705 nm
dan c = 12,5 nm, dan akhirnya (c) fasa
keseimbangan Mg2Si berbentuk pelat. Lynch
et.al7 dengan metoda Scanning Transmission
Electron Microscope (STEM) dari paduan
AlMgSil yang mengandung 1,16 % Mg2Si yang
dilakukan aging selarna 2 jam pada suhu 250°C
dan mendapatkan hasil dengan struktur monoklin
dengan parameter kisi a = 0,30 nm, b = 0,33 nm
dan c = 0,40 nm serta hubungan orientasi [001]a"
// [OOlJmatriks disingkat dengan struktur å". Fasa
å1 diamati pada paduan yang dilakukan aging
selarna 5 jam dengan struktur heksagonal dan
parameter kisi a = b = 0,708 nm, c = 0,405 nm
dengan hubungan orientasi [001 JäV/ [HOJmatriks
[100 ]å // [110 ] ma t riks. Lynch menunjukkan
bahwa pada tahap awal aging dihasilkan zona
GP berbentuk jarum yang koheren dengan
matriks. Pada aging lebih lama bentuk jarum
berubah menjadi å"yang berbeda struktur dengan
zona GP. Fasa å" secara perlahan-lahan berubah
menjadi batang å' dan akhirnya menjadi fasa
keseimbangan Mg2Si berbentuk pelat. Tujuan
penelitian ini untuk mengamati karakteristik
perubahan bentuk dan struktur endapan
selarna aging serta hubungannya dengan
kekerasan paduan.

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

Bahan dan ålat

Bahan

a. Pelat AlMgSil tebal 3,5 mm panjang 30 mm
dan lebar 20 mm.

b. Ampelas (kekasaran 180 sampai 1200)
c. Asam asetat (CH3COOH)
d. Asam pospat ( H3PO4)
e. Asam perklorat (HCLO4)
f. Developer

g. Fixer

2, Ålat

a. Tungku pemanas berpendingin udara

b. Seperangkat ålat Jet Thinning
c. Mesin gerinda
d. Mikroskop elektron transmisi

e. Seperangkat ålat cuci cetak foto

Cara kerja

Pemanasan

Spesimen dibagi menjadi dua bagian, yang
pertama dilakukan pemanasan pada suhu
400°C selarna 3 jam ( anil) kemudian didi-
nginkan secara perlahan didalam tungku.

Sebagian spesimen dilakukan solution
treatment (perlakuan pelarutan ) dengan cara
memanaskan spesimen pada suhu 550°C selarna
1 jam, selanjutnya didinginkan cepat
menggunakan air (quenching). Setelah per-
lakuan pelarutan dilanjutkan dengan aging
seperti berikut:

a. Sebagian spesimen dibiarkan pada suhu
kamar, dikenal dengan Natural Aging,
(T4).

b. Spesimen yang lain dipanaskan pada suhu
160 °C selarna 16 jam, (T6).

Proses pemanasan spesimen ditunjukkan
pada Gambar 2.1 dan 2.2.

3n
oo.

i

1 1.5 2 2.S 3 3 5 . 4 .4 .5 5 5".f

Waktu (Jam)

Gambar 2.a. Proses Anil
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Pembuatan thin foil

Spesimen yang telah dipanaskan keinudian
ditipiskan, tnula-mula mengguna-kan gerinda
sampai ketebalan < 200 urn selanjutnya
dilubangi tnenggunakan mesin pelubang {punch
disc ) dengan diameter 3 mm. Penipisan
dilanjutkan menggunakan alat jet thinning
daiam elektrolit terdiri dari CHjCOOH, H3PO4,
HC1O«, dan H2O dalam perbandingan 4:3:2:1
sampai diperoleh daerah tembus elektron.

3 6 9 12 14 16 ?n

Waktu (Jam)

Gambar 2.b. Proses Aging

Pengamatan dengan mikroskop elektron transmisi

Spesimen berbentuk lembaran tipis ( thin
foil ) diletakkan diatas pemegang spesimen
selanjutnya dimasukkan ke dalam mikroskop
elektron transmisi. Sistein pendingin. main power,
dan gas nitrogen dihidupkan dan di-tunggu
sampai keadaan vakum tercapai (10"' bar).
Setelah keadaan vakum tercapai kemu-dian
dilakukan pengambilan gambar dan pola difraksi.
Mikroskop bekerja pada daya 100 kV. Gambar
alat mikroskop elektron transmisi merk
PHILIPS type CM 12 ditunjukkan pada Gambar
2.3.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil pengamatan dalam bentuk gambar
endapan dan pola difraksi ditampilkan pada
Gambar A terlampir.

Dari gambar A.I pada spesimen yang dila-
kukan aging pada suhu kamar setelah
diquenching, terlihat adanya zona GP berbentuk
jarum (A) berukuran antara 10-20 nm dan
diameter 0,25 nm tersebar didacrah dislokasi (B)
pada matriks. Dart pengamatan pola difraksi
seperti pada gambar A.I.I dan A. 1.2

menunjukkan bahwa zona GP mempunyai
orientasi (111] dan matriks [114J, koheren dengan
matriks, struktur face center cubic dan
mempunyai kekerasan 64 HB.

'1

Gambar 3 Mikroskop Electron Transmisi.6

Pada spesimen yang diaging pada suhu
160°C selarna 16 jam zona berkembang
membentuk endapan Mg2Si berbentuk jarum
berukuran antara 22,2-66,8 nm dan diameter 0,25
nm seperti pada gambar A.2 (C) yang tersebar
secara teratur. Pengamatan pola difraksi seperti
pada gambar A.2.1 dan A.2.2 menunjukkan
bahwa endapan mempunyai struktur face center
cubic dengan orientasi [111] dan matriks [114]
serta koheren dengan matriks. Kekerasan yang
dicapai sebesar 94 HB.

Apabila suhu pemanasan dinaikkan men-jadi
400°C dan waktu pemanasan selarna 3 jam,
endapan berubah menjadi fasa kedua Mg2Si
berukuran lebih besar antara 1000-3000 nm dan
diameter 100-200 nm seperti pada gambar A. 3
(D). Dari pengamatan pola difraksi seperti pada
gambar A.3.1 dan A.3.2 fasa kedua mempunyai
struktur heksagonal dengan orientasi [0111] dan
matriks [100], tersusun secara acak dan telah
kehilangan koherensinya dengan matriks.
Kekerasan yang dicapai berkisar 31 HB.

Dari pemanasan paduan didapat bahwa pada
pemanasan suhu 160°C selama 3 jam paduan
mempunyai kekerasan maksimum dimana pada
kondisi tersebut antara endapan Mg2Si yang
berbentuk jarum dengan matrik terdapat
keterkaitan ( koheren ). Kondisi koheren
mempunyai tegangan dalam tinggi namun
tegangan antar nuika (interface ) rendah.
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SIMPULAN

Dari psoses aging yang dilakukan terhadap
paduan AlMgSil dapat disimpulkan bahwa pada
aging suhu kamar terbentuk zona GP dengan
struktur face center cubic, orientasi [111J dan
matriks [114] yang koheren dengan matriks.

Pada aging suhu 160°C selama 16 jam
ukuran zona GP akan membesar, mempunyai
struktur face center cubic dengan orientasi [111]
pada matriks [114] yang lersususn secara teratur
dan koheren dengan matriks.

Apabila suhu pemanasan dinaikkan menjadi
400°C selama 3 jam, endapan benibah menjadi
fasa kedua yang bemkuran Jebih besar dan
tersusun secara acak. Fasa kedua mein-punyai
struktur heksagonal dengan orientasi (0111] dan
matriks [001]. Pada kondisi tersebut fasa kedua
telah kehilangan koherensinya dengan matriks.

Kekerasan niaksimum yang dicapai adalah
pada aging suhu 160°C selama 16 jam yaitu
sebesar 94 HB.
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TANYA JAWAB

1. Harini Sosiati
• Di dalam abstrak anda simpulkan bahwa ada

kaitan erat bcntuk dan struktur presipilat
dengan kekrasan bahan. Mohon dijclaskan
kenapa bentuk presipitat janim cenderung
mempunyai kekerasan lcbih tinggi
dibandingkan dengan presipilat berbentuk
tongkat/batang.

Masrukan
• Pada presipitat berbeiUuk jannn regangan

elastis antara presipitat dengan malriks besiu,
tetapi tegangan antar muka presipitat dengan
matriks kecil. Perlu diingat bahwa kekerasan
bahan ditimbulkan jika ada gerakan dislokasi

di sekitar presipitat. Karena pada presipitat
bentuk jarum regangan elstis menghalangi
gerakan dislokasi, maka pada presipitat
berbentuk jarum akan keras. Pada bentuk
batang presipitat mempunyai ukuran yang
lebih besar dari bentuk jarum akibat dari
pemanasan. Karena bentuknya besar maka
tegangan muka antara presipitat dengan
matriks juga tinggi, tetapi regangan elstis
antara presipat dengan matriks rendah. Pada
kondisi elastis rendah maka gerakan dislokasi
akan mudah begerak menjadi lunak.

2. T. Hadilukito
• Dari judul nampaknya akan dilihat karakter-

karakter dari AlMgSi, tetapi pada basil dan
pembahasan hanya satu sifat yaitu kekerasan
saja. Mohon dijelaskan.

Masrukan
• Dari pembahasan telah dijelaskan karakteristik

AlMgSi melalui pengamatan dengan
mikroskop elektron transmisi serta kaitannya
dengan kekerasan bahan. Hal ini telah sesuai
dengan judul tulisan. Kalau dilihat
karakteristik AlMgSi akan terlalu banyak,
sehingga pada tulisan ini saya batasi hanya
sifat yang dapat dilihat dari pengamatan
dengan mikroskop elektron transmisi dan
kaitannya dengan kekerasan bahan.

3. Sugondo
• Krislal yang manakah yang dikarakterisasi

dengan TEM apakah endapan atau AlMgSi.
Cuplikan yang digunakan adalah poli kristal,
scdangkan yang ditulis/hasil analisis adalah
kristal tunggal, mohon penjelasan sebab
orientasi yang ditulis adalah [111] dan [114]
ini adalah sirnbol kristal tungal.

Masrukan
• Karekaterisasi yang dilakukan adalah endapan

dari proses aging. Terhadap matriks AlMgSi
juga dilakukan karakterisasi dengan TEM
untuk melihat perbedaan orientasi antara
endapan dengan matriks. Dengan mengetahui
orientasinya makadapat dilihat kekerasannya.
Sinibol [ ] merupakan simbol yang menyatakn
perpotongan vektor antara dua bidang dengan
arah sinar yang diteruskan/ditransmisikan
yang dikenal scbagai zone axis. Jadi simbol
terscbut untuk poli kristal maupun mono
kristal.

141



Prosiding Presentasi Ilmiah DaurBahan Bakar Nuklir
I'EBN-BATAN, Jakarta 18-19Maret 1996

Gambar 4. Endapan dari hasil aging pada suhu 160°C selaina 16 jam

7. 2 " 0

202

Gambar 4.a. Pola difraksi dari Gambar 4 Gambar 4.b. Pola matriks dari Gambar 4
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Gambar 5. Zona GP hasil aging pada suhu kainar
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Gainbar 5a. Pola difraksi dari Gambar 5 Gambar 5b. Pola difraksi matriks dari Gainbar 5
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Ga inbar 6. Fasa kedua hasil pemanasan pada suhu 400°C selarna 3 jam

'#•}•;:

Gambar 6.a. Pola difraksi däri Ganibar 6 Ganibar 6.b. Pola difraksi däri Gambar 6
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KEKERASAN DAN TAHANAN LISTRIK ZIRCÅLOY-2
SETELAH DIANIL PADA SUHU 650 DAN 750 °C

Harini Sosiati
Pusat Elemen Bakar Nukiir ID0100065

ABSTRAK

KEKERASAN DAN TAHANAN LISTRIK ZIRCALOY-2 SETELAH DIANE. PADA SUHU 650 DAN 750 "C.
Uji kekerasan dan tahanan listrik telah dilakukan pada zircaloy-2 yang meinpunyai komposisi Zr - 1,6% berat Sn; -
0,2% berat Fe; - 0,1% berat Cr, - 0,05% berat Ni setelah perlakuan panas. Tujuan pengujian ini adalah untuk
mempelajari pengaruh temperatur dan waktu anil terhadap kekerasan dan tahanan listrik serta korelasinya dengan
perubahan mikrostruktur. Selain itu juga membandingkan kekerasan dan cuplikan yang terdeformasi dan yang tidak
terdeformasi. Zircaloy-2 dianil di daerah fasa P pada suhu 1050°C dengan waktu anil yang berlainan, kemudian
didinginkan dengan cepat di dalam air. Cuplikan yang telah didinginkan cepat däri fasa p selanjutnya di anil di
daerah fasa a pada suhu 650 dan 750 °C dan didinginkan cepat di dalam air. Beberapa cuplikan di rol dingin dengan
reduksi area sebesar 60% sebelum di anil di daerah fasa p. Pengaruh naiknya temperatur anil terhadap kekerasan
lebih berperan dibandingkan dengan pengamh pertambahan waktu anil. Pada penelitian ini, zircaloy-2 yang
terdeformasi mempunyai kekerasan yang tneinenuhi persyaratan zircaloy berderajat nukiir. Setelah terjadinya
presipitasi sempurna, kurva tahanan listrik mencapai titik minimum dan mengalami kenaikan selarna pertumbuhan
presipitat.

ABSTRACT

HARDNESS AND ELECTRICAL RESISTIVITY OF HEAT TREATED ZIRCALOY-2 AT 650 AND 750 f.
Measurements of hardness and electrical resistivity were performed on the heat treated zircaloy-2 having
composition ofZr - l.6wt% Sn; - 0.2wt% Fe; - 0.1 wt% Cr; - 0.05wt% Ni. Their purposes are to understand the
corresponding effect of annealing time and temperature on the hardness and electrical resistivity associated with
changes in microstructures, and to compare the hardness of deformed and undeformed specimens. Zircaloy-2 was
annealed in the fi-phase region at 1050 17 for various durations, followed by water quenching. The p-quenched
specimens were then annealed isothermally in the a-phase field at 650 and 750 *C, followed by water quenching. By
the same way, some specimens were cold rolled with 60% reduction area before /^-quenching. The effect of an
increased annealing temperature on the hardness was more pronounced than that of increased annealing time.
Hardness of deformed zircaloy-2 produced in this experiment was in the range of hardness of nuclear grade zircaloy.
The curve of electrical resistivity reached a minimum value after complete precipitation, then it went up during
growth of precipitates.

PENDAHULUAN

Kekerasan dan tahanan listrik sualu logam
ataupun logam paduan merapakan salah satu
faktor penting dalam perancangan bahan yang
akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang
spesifik. Perubahan sifat-sifat tersebut sangat
dipengaruhi oleh kondisi proses fabrikasi pada
proses pembuatan bahan. Penibahan kondisi
perlakuan panas ataupun pengerjaan panas dan
dingin pada umumnya memberikan perubahan
harga kekerasan dan tahanan listrik. Zircaloy-2
sebagai keiongsong bahan bakar dan bahan
struktur pada reaktor daya hams mempunyai sifat
kekerasan dan ketahanan listrik optimum sesuai
dengan syarat material berderajat nukiir.

Kekerasan zircaloy dapat dilingkatkan dengan
pcndinginan cepat däri fasa p atau deformasi '.
Ketahanan listrik dapat disebabkan oleh pancaran
gelombang elektron däri susunan kisi yang tidak

beraturan yang berupa cacat kisi seperti
kekosongan, ion interstisi, dislokasi, salah
tumpuk, dan batas butir. Cacat-cacat tersebut
terjadi diantaranya akibat dari perubahan fase,
perlakuan panas, dan deformasi2.

Pada umumnya untuk menghomogenkan
larutan padat pada fasa P, zircaloy dipanaskan
pada suhu antara 950 sampai dengan 1050 °C
kemudian didinginkan pada suhu kamar dengan
berbagai media pendingin 3. Apabila zircaloy
dipanaskan kcmbali pada suhu di daerah fasa a,
maka kekerasannya akan mengalami penurunan
sesuai dengan penambahan waktu anil. Sifat
tahanan listriknya akan mengalami fluktuasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah ' untuk
mempclajari pengaruh kondisi anil terhadap
penibahan sifat kekerasan dan sifat tahanan
listrik, dan ' unluk membandingkan sifat
kekerasan bahan yang tcrdeformasi (dirol dingin)
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dan bahan yang tidak terdeformasi (tanpa
perolan)2. Di samping itu dampak penibahan
mikrostrukturnya juga dibandingkan.

PROSED UR PENELITIAN

Bahan yang digunakan pada penclitian int
adalah zircaloy-2 hasil tempa yang berbentuk
batang pejal dengan komposisi : Zr - 1,6% berat;
Sn - 0,2% berat; Fe - 0,1% berat; Cr - 0,05% berat
Ni. Bahan dipotong menjadi balok-balok kecil
berukuran (4 x 14 x 3) mm3. Masing-masing
cuplikan divakumkan di dalam tabling kwarsa
dengan tekanan 1,33 xlO'4 Pa, kemudian dianil di
daerah fasa j3 pada suhu 1050 °C selama 15 menit
dan didinginkan cepat dengan pemecahan tabling
kwarsa di dalam air. Kecepatan pcndinginan dari
fasa p adalah sekitar 400 °C/detik. Selanjutnya
cuplikan dianil di daerah fasa a pada suhu 650
dan 750 °C dengan vvaktu anil yang berlainan dan
didinginkan di dalam air tanpa pemecahan tabling
kwarsa. Beberapa cuplikan di rol dingin dengan
reduksi area sebesar 60% sebehun dianil di daerah
fasa p, untuk mempelajari lebih jelas dampak
proses anil terhadap sifat kekerasan. Kondisi
perlakuan panas pada masing-masing cuplikan
ditunjukkan pada Tabel 1

Mikrostruktur diamati dengan mikroskop
elektron transmisi (JEM-200 EX). Preparasi
cuplikan untuk elektron mikroskop dilakukan
dengan menggunakan twin-jet electropolisher
dengan larutan elektrolit yang terdiri dari 90%
metanol (99,8%) dan 10% HC1O4 (60%).

Kekerasan diukur pada senuia cuplikan baik
yang terdeformasi maupun yang tidak
terdeformasi dengan metode Vicker's yang
menggunakan beban sebesar 200 g. Tahanan
listrik hanya diukur pada cuplikan yang tidak
terdeformasi dengan menggunakan salu rangkaian
yang diset dengan voltmeler dan ampermeter.
Tahanan listrik (p) dihitung dengan persamaan ,
dengan p (Q mm) adalah tahanan listrik, I (mm)
adalah jarak antara dua titik pada daerah
pengukuran tegangan V (Volt), dan A (mm2)
adalah luas penampang yang tegak liirus pada
arah pengukuran ams 1 (Amper).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan

Gambar 1 menunjukkan perubahan sifat
kekerasan selama penganilan pada cuplikan yang
tidak terdeformasi. Gambar 1 niemperlihatkan
bahwa kenaikan temperatur dan perlambahan

waktu anil rnengakibatkan penurunan harga
kekerasan, tetapi kenaikan temperatur
menunjukkan perubahan kekerasan yang lebih
jelas dibandingkan deugan pertambahan waktu
anil. Dari korelasi terscbut terlihat bahwa
cuplikan yang dianil pada suhu 650 °C selama 0,5
jam mempunyai harga kekerasan paling tinggi.
Secara mikrostruktur hal ini dapat
diinterpretasikan , bahwa presipitat yang
terbentuk pada cuplikan tersebut berukuran kecil
dan sebagian besar ierdistribusi di batas butir
dengan jarak antar partikel relatif kecil.
Akibatnya, pergerakan atom-atom dan dislokasi
yang tersusun di batas butir akan terhalang,
sehingga penurunan kekerasanpun cenderung
akan terhambat.

Pemirunan kekerasan baik pada suhu 650 °C
maupun 750 °C disebabkan oleh pertumbuhan
butir dan presipitat, tetapi selama rekristalisasi
dislokasi-dislokasi yang terbentuk akibat
pendinginan cepat juga membentuk sub-sub butir
baru yang cendemng akan menaikkan kekerasan.
Efek tersebut juga tampak pada cuplikan B15-
750/48H, yang ditandai dengan naiknya kurva
kekerasan pada waktu-anil 48 jam. Selanjutnya,
setelah cuplikan dipanaskan selama 120 jam
tentunya sub-sub butir yang terbentuk sudah
bertambah besar dan mengakibatkan penurunan
harga kekerasan. Ditinjau dari segi pertumbuhan
presipitat, hal ini dapat dijclaskan menurut prinsip
pengintian dan pertumbuhan presipitat dari
Ostwaldripening. Presipitat yang berukuran lebih
besar dari ukuran kritis akan bertambah besar,
sedangkan presipitat yang berukuran lebih kecil
dari pada ukuran kritis akan menjadi lebih kecil
dan bahkan bebcrapa saat kemudian akan
menghilang4.

Gambar 2 menunjukkan perubahan sifat
kekerasan selama penganilan pada cuplikan yang
terdeformasi dan yang tidak terdeformasi yang
dianil pada suhu 750 °C. Terbentuknya dislokasi
selama pengerjaan dingin (rol dingin)
mengakibatkan cuplikan yang terdeformasi
mempunyai kekerasan jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan cuplikan yang tidak
terdeformasi. Perubahan kurva kekerasan pada
cuplikan yang terdeformasi tampaknya merefleksi
proses anil yang mcliputi 2 tahap, yaitu tahap I
dan tahap II. Turunnya kurva kekerasan pada
tahap I diasumsikan akan mengikuti proses
recovery, rekristalisasi, dan pertumbuhan butir,
sedangkan kenaikan kekerasan pada tahap II
mengikuti tahap II dari pertumbuhan presipitat
yang diawali dari waktu-anil 5 jam. Pengamatan
inikroslruktur, waktu-anil 48 dan 120 jam
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menunjukkan adanya presipital kecil yang
terdistribusi pada butir. Akibat Iamanya waktu
anil, presipitat yang bcrukuran besar cenderung
bergerak ke arah batas butir dan terdistribusi di
batas butir bersama dengan dislokasi. Hal ini
mengakibatkan kenaikan kurva kekerasan pada
tahap II. Jadi pada temperatur anil yang sama
(750 °C) rekristalisasi yang terjadi pada bahan
yang terdeformasi lebih cepat dibandingkan
dengan bahan yang tidak terdeformsi.

Diameter rata-rata dari presipitat pada
cuplikan yang terdeformasi dan yang tidak
terdeformasi dapat dilihat pada Gambar 3.
Berdasar ukuran presipitat, kurva d jauh lebih
rendah dari pada kurva t2. Jadi, disamping
densitas dislokasi, ukuran presipitat juga dapat
dijadikan pedoman untuk memperkirakan harga
kekerasan.

Kekerasan zirca/oy bcrdcrajat nuklir terlelak
pada kisaran antara 180 sampai 240 HV.
Kekerasan zircaloy-2 yang dipcroleh dari hasil
penelitian ini terletak pada kisaran 178 sampai
213 HV untuk cuplikan yang dianil pada 650 °C,
170 sampai 191 HV untuk cuplikan yang dianil
pada 750C dan 203 sampai 238 HV untuk
cuplikan yang terdeformasi yang dianil pada 750
°C. Dibandingkan dengan kekerasan zircaloy
berderajat nuklir, kekerasan zircaloy-2 yang
terdeformasi adalah yang paling mendekati.

Tahanan Listrik

Gambar 4 meiuinjukkan pcrubahan sifat
tahanan listrik selarna pcnganilan. Kurva tahanan
listrik baik pada suhu 650 maupun 750 °C
menurun dengan drastis pada waktu-anil 0,5
sampai dengan 5 jam, tetapi kurva tersebut naik
setelah mencapai waktu-anil 5 jam. Dalam hal ini
waktu-anil 120 jam tampaknya belum
menunjukkan harga maksimum. Apabila
pengukuran tahanan listrik dilanjulkan dengan
waktu anil yang lebih lama, ada kecenderungan
untuk mencapai harga maksimum. Sepcrti halnya
kurva kekerasan pada cuplikan yang terdefbrmasi,
waktu-anil 5 jam juga incrupakan balas dari tahap

1 dan II dan mempunyai harga minimum.

Perubahan tahanan listrik tampaknya juga
merefleksi proses anil yang paling sedikit melipuli
2 tahap. Tahap I meliputi recovery, rekristalisasi
dan nukleasi dari presipitat. Tahap II mcliputi
pertumbuhan butir dari matriks dan pertumbuhan
presipitat. Tercapainya harga talianan listrik
minimum pada batas tahap I dan II dipcrkirakan
karena penuninan derajat kejenuhan pada matriks.

Namun demikian, alasan tentang kenaikan kurva
setelah waktu-anil 5 jam belum dapat dijelaskan
dengan pasti, karena banyak sekali faktor-faktor
yang mempengaruhi perubahan tahanan listrik
pada logarn atau logarn paduan. Pada prinsipnya
kurva hasil pengukuran tahanan listrik yang
diperoleh pada penelitian ini sama dengan hasil
penelitian Maussner dkk 5,

Ada satu publikasi 6 yang menjelaskan bahwa
kenaikan harga tahanan listrik dapat disebabkan
oleh turunnya jumlah elemen paduan (Fe,Cr) yang
ada di dalam larutan padat pada matriks
zirkonium. Sayang sekali pernyataan tersebut
tidak dapat dikonfirmasikan dengan hasil
penelitian ini. Hasil analisa dengan EDS (Energy
Dispersive X-ray Spectrometer) menunjukkan
balnva matriks hanya mengandung Zr dan sedikit
Sn, sedangkan Fe dan Cr yang terkandung di
dalam presipitat hampir konstan.

SIMPULAN

Sifat kekerasan dan tahanan listrik berkaitan
erat dengan perubahan mikrostruktur selarna
proses penganilan. Selarna terjadinya recovery
dan rekris-talisasi, harga kekerasan mengalami
penuninan dan naik kembali pada tahap
pertumbuhan presipitat. Naiknya temperatur anil
dan pertambahan waktu anil mengakibatkan
penurunan harga kekerasan, tetapi naiknya
temperatur anil cenderung memberikan perubahan
yang lebih jelas dibandingkan dengan
pertambahan waktu anil. Pada temperatur anil
yang sama rekristalisasi yang terjadi pada bahan
yang terdeformasi lebih cepat dibandingkan
dengan bahan yang tidak terdeformasi. Pada
penelitian ini zirkaloy-2 yang terdeformasi
mempunyai harga kekerasan yang memenuhi
persyaratan zirkaloy berderajat nuklir. Kurva
tahanan listrik mencapai harga minimum setelah
terjadinya presipitasi sempurna dan meningkat
kembali selarna pertumbiihan presipitat.
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TANYA JAWAB

1. FRANSISCA A.E.T

• Presipitat apa yang tcrbentuk pada batas
butir/pada butir ?

• Bagaimana hubungan antara presipilal yang
lebih besar diametcrnya tcrhadap kekerasan
dibanding-kan presipital yang lebih kecil
diameternya!

• Persyaratan kekerasan zircaloy yang
berderajat miklir itu berapa ?

HAR1NI SOSIATI

• Presipitat yang terbentuk adalah Zr2 (Fe, Cr,
Ni ) dan Zr ( Fe,Cr)2. Dan hasi! analisa
dengan pola elektron difraksi dan EDS (
Energi Dispersive X-ray Spectrometer).

• Pembalian kekerasan sangat dipengaruhi oleh
perubahan temperatur anil di mana naiknya
temperatur anil dapat meningkatkan presi-
pitasi. Presipitat menjadi semakin halus
(kecil) bila temperatur presipitasi turun dan
mengakibatkan naiknya kekerasan. Pada
temperatur anil tertentu dengan waktu anil
yang relatif lama. Terjadilah pengasaran
presipitat.Dalam ha! ini, presipitat yang lebih
kecil atau yang berdiameter lebih kecil dari
presipital rata-rata akan menjadi semakin
kecil bahkan bahkan larut ke dalam matriks,
sedangkan presipitat yang lebih besar dari
presipitat rata-rata akan menjadi lebih besar.
Kondisi ini akan mengakibatkan jumlah
presipitat lebih sedikit dengan jarak antar
partikel yang relatif besar. Bila hal ini terjadi
bahan (logam paduan ) akan semakin iunak.

• Zircahy-2 yang berderajat nuklir yaitu
mempunyai kekerasan antara 180-240 HV.
Dari hasil penelilian ini, kekerasan 178-213
HV dimiliki oleh cuplikan yang dianil pada
750 C. Kebcratan 203-238 Hv dimiliki oleh
cuplikan yang (erdeformasi.
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Lampiran 1.

Tabel 1. Kondisi perlakuan panas

Kode cuplikan

Tidak terdeformasi
B15-650/0.5H
B15-650/2H
B15-650/5H
B15-650/48H
B15-650/120H
BI5-750/0.5H
B15-750/2H
B15-750/5H
B15-750/48H
B15-750/120H

Terdcformasi
CW(B15)-75()/0.5H
CW(B15)-750/2H
CW(B15)-75()/5H
CW(B15)-750/48H
CW(B15)-750/120H

Pcrlnkuan

1050 °C, 15 miii/wq/650 °C, 0.5 h/wq
1050 °C, 15 miii/wq/650 °C, 2 li/wq
1050 °C, 15 niin/wq/650 °C, 5 lv\vq
1050 °C, 15 miii/wq/650 °C, 48 li/wq
1050 °C, 15 iniit/wq/650 °C, 120 li/wq
1050 °C, 15 niiii/wq/750 °C, 0.5 h/wq
1050 °C, 15 miii/wq/750 °C, 2 li/wq
1050 °C, 15 miu/wq/750 °C, 5 li/wq
1050 °C, 15 min/wq/750 °C, 48 hAvq
1050 °C. 15 min/wq/750 °C, 120 Avq

6()%CW/105() °C, 15 min/wq/750 °C, 0.5 li/wq
6()%CW/IO5O °C. 15 min/wq/750 °C, 2 li/wq
6()%CW/IO5O °C, 15 min/wq/750 °C, 5 li/wq
60%CW/I050 °C, 15 niin/wq/750 °C, 48 hAvq
60%CW/1050°C, 15 min/wq/750 °C, l20h/wq
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Lampiran 2.
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Gambar I. Pcriibahan sifat kekrasanzircaloy-2 selarna penganilan
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Gambar 2. Penibahan sifat kckrasan zircaloy-2 yang tcrdcforniasi dan tidak terdcformasi
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Gambar 3. Pertumbuhan presipitat selama penganiian
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EFEK PERLAKUAN PANAS DAN PENDINGINAN TE1HADAP
KARAKTERISTIK MEKANIK BAHAN KELONGSONG ELEMEN BAKAR

REAKTOR SERBA GUNA G.A. SI

Sigit, Muchlis Badruzzaman, Elin Nuraini
Pusat Elemen Bakar Nuklir ID0100066

ABSTRAK

EFEK PERLAKUAN PANAS DAN PENDINGINAN TERHADAP KARAKTERISTIK MEKANIK BAHAN
KELONGSONG ELEMEN BAKAR REAKTOR SERBA GUNA G.A. SIWABESSY. Telah dipelajari pengaruh
perlakuan panas pada suhu 85 - 500 °C dalam waktu bervariasi 3 - 12 jam dan diikuti dengan pendinginan mendadak
dengan air, pasir atau udara terhadap sifat mekanik yaitu kekuatan tank, perpanjangan, modulus elastisitas dan
kekerasan dari bahan kelongsong elemen bakar yang digunakan pada Reaktor Serba Guna RSG-GAS khususnya
AlMg2. Hasil percobaan inenunjukkan bahwa untuk pendinginan dengan air, pasir dan udara, pemanasan selarna 6
jam pada suhu 85 s/d 300 °C terjadi penurunan kekuatan tank (Ultimate Tensile Strength I UTS) dari keadaan awal
234,09 N/mm2 menjadi 170,5 N/min2, tetapi setelah 300 °C UTS turan tnasing-masing menjadi 144,22 N/mm2, 130,3
N/mm2 dan 99,58 N/mm2. Kenaikan suhu dari 28 s/d 200 °C menyebabkan pemanjangan dari 19,32 ke 27,88 %,
setelah itu kenaikannya relatif cepat sampai suhu 300 °C yaitu 49,77 %, namun setelah itu masing-masing turun
menjadi 35,95 %, 31,55 % dan 12,62 % pada suhu 500 °C. Sementara itu hasil pengujian kekerasan memperlihatkan
bahwa untuk AlMg2, pemanasan pada 85 - 300 °C selarna 3 jam menuninkan kekerasan dari 69 sampai 43 kg/mm2,
selama 6 jam menurunkan dari 58 sampai 43 kg/mm2 dan selarna 12 jam menunmkan dari 70 sampai 42,5 kg/mm2.
Sctelah 300 °C penurunannya relatif kecil. Dibandingkan dengan kekerasan awal (72 kg/mm2) kekerasan terendah
diperoleh pada pemanasan 500 CC, waktu 3 jam, pendingin udara yaitu sebesar 39,2 kg/mm2. Penganih media
pendingin pada suhu pemanasan 85-300 °C tidak berbeda nyata baik untuk air, pasir tnaupun udara.

ABSTRACT

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT AND COOLING MEDIA ON MECHANICAL CHARACTERISTICS OF FUEL
ELEMENT CLADDING MATERIAL OF MULTIPURPOSE REACTOR G.A. SIWABESSY. Effect of heat treatment at
85 - 500 X? for 3-12 hours than cooled immedieately by water, sands or air on mechanical characteristics, i.e.,
tensile strength, elongation, elastic modulus and hardness of fuel element cladding material of Multipurpose Reactor
G.A. Siwabessy. AlK4g2, has been carried out. The experiments showed that the heat treatment at 85 - 300 *C for 6
hours using water, sands or air as cooling media caused the decreasing of Ultimate Tensile Strength (UTS) from
initial condition 234.09 N/mm2 to 170.5 N/mm3 and after 300 °C its decreased to 144,22 N/mm3, 130,3 N/mm3 and
99,58 N/mm2 respectively. For water, sands or air cooling media at the temperature range of 28 to 200 °C, the
elongation increased from 19,32 to 27,88 %, than increased quickly to 49.77 % at 300 *C and at 500 *C decreased to
35,95 %, 31,55 % dan 12,62 % respectively. The hardness test showed that the heat treatment at 85 to 300 T for 3
hours decreased the hardness ofAiMg2from 69 to 43 kg/mm3, for 6 hours decreased from 58 to 43 kg/mm3 and for
12 hours decreased from 70 to 42.5 kg/mm3. After 300 oC its decreasing was small relatively. The hardness ofAlMg2
before treated was 72 kg/mm . The lowest hardness was obtained at heat treatment condition of 500 °Cfor 3 hours, in
air cooling media i.e., 39.2 kg/mm2. The cooling media, water, sands or air did not influence significantly at the
heating temperature of 85 to 300 t ' .

PENDAHULUAN

Penguasaan teknologi fabrikasi elemen
bakar nuklir secara penuh nienipakan strategi
Batan di bidang Teknologi produksi Elemen
Bakar baik untuk reaktor riset tipe MTR
(Materials Testing Reactor) maupun untuk
reaktor daya. Khusus untuk reaktor riset,
RSG-GAS Serpong telah menggunakan paduan
aluminium sebagai bahan struktur dan pendukung
elemen bakar. Bahan ini dipilih karena
sifat-sifatnya yang memenuhi persyaratan scpcili
tahan korosi, mempunyai tampang serapan netron
rendah, kekuatan dan ketangguhan yang
memadai, mudah dibentuk, konduktivitas panas
baik dll.[U].

Di dalam reaktor, paduan aluminium
sebagai bahan stniktur dan pendukung elemen
bakar inengalami berbagai kondisi misalnya
radiasi pada fluks tinggi, kemungkinan korosi
karena berada didalam air, perubahan suhu dll.
Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi sifat-sifat
aluminium seperti sifat mekanik, fisik, nuklir,
panas dsb | 2 3 l

Dalam penelitian ini dipelajari karakteristik
mekanik pra-iradiasi dari paduan logam
aluminium sebagai bahan struktur dan pendukung
yang digunakan pada RSG-GAS khususnya
AlMg2. Variabel yang dipelajari adalah
pengaruh suhu, vvaktu pemanasan dan jenis

152



Prosiding Presentasi Ilmiah Daur Bahan BakarNuklir
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19 Maret 1996

media pendingin yaitu air, pasir dan udara
terhadap sifat mekanik bempa kekuatan tarik,
modulus elastis, perpanjangan, dan kekcrasan.

TEORI

Sifat mekanik yang dipelajari pada
penelitian ini adalah kekuatan tarik,
perpanjangan, tegangan Iuluh, tagangan patah,
modulus elastik serta kekerasan.

Kekuatan tarik

Untuk mengetahui sifat mekanik, tnaka
setelah sampel mengalami proses perlakuan
dilakukan pengujian tarik yang merupakan dasar
dalani mempelajari kekuatan bahan yang banyak
dipakai untuk pengujian bahan industri'3*4'.

Pengujian tarik dilakukan terhadap sampel
(benda uji) dengan bentuk dan ukuran tertentu
mengikuti standar ASTM, JIS, DIN atau ISO.
Dalam pelaksanaannya, benda uji ditarik sanipai
patah dengan beban yang kontinyu sanibil diukur
pertambahan panjangnya. Akibat pcnarikan
tersebut menyebabkan timbulnya tegangan
(stress) dan regangan (strain). Bentuk kurva
tegangan- regangan dari suatu bahan tergantung
pada komposisi, perlakuan panas, siilui, sejarah
awal terbentuknya deformasi plastik dan
kecepatan regangan'4'.

Besaran tegangan, a , dan regangan, s , dapat
ditulis:

o =F/A

dengan A adalah luas penampang. Satuan
tegangan yaitu N/mm2, MPa atau kgf/nim2.

e = (1 - lo)/lo

dengan lo = panjang awal, 1 = panjang pada saat
patah. Regangan dapat dinyatakan dengan %.
Terjadinya deformasi di daerah elastik
memperlihatkan sifat bcrbanding lurus dengan
tegangan. Hubungan lurus ini disebut modulus
elastik, E, (Modulus Young).

E = CT/E

Dari kurva tegangan-regangan dapat
dihitung:
- Kekuatan tarik (Ultimate tensile strength):

CTU
 = Tm&JK, , (Ao = luas penampang

mula-mula)

- Kekuatan luluh (yield strength) : ay =
(ditentukan dengan metoda offset (00,2) yaitu
tegangan yang menyebabkan terjadinya
deformasi plastik sebesar 0,2 %)

- Tegangan patah : f=FCAo

Kekerasan

Pengujian kekerasan bahan dapat dilakukan
dengan metoda penekanan atau indentasi yaitu
Brinell, Vickers, Rockwell dll. Pada pengujian
kekerasan dengan cara Brinell, sebagai dasar
digunakan luas bekas penekanan oleh bola baja
pada beban tertentu. Angka kekerasan Brinell (H)
dapat dinyatakan sbb.'56 ':

bebaii
H = -

luas bekas penekanan ( D/2) {D - V(D2 - d2)}

= (kg/itun2)

TtDt

dengan P = beban, D = diameter bola, d =
diameter lekukan, t = kedalaman jejak.

TATA KERJA

Bahan

Bahan yang dipakai adalah skrap AIMg2
yang diperoleh dari IPEBRR yang merupakan
sisa-sisa pembuatan kelongsong lemen bakar.
Paduan aluminium AlMg2 telah mengalami
reduksi 55 % dari ketebalan awalnya. Komposisi
avval dari kedua bahan tersebut adalah adalah
sbb. : AlMg2 : Si = 0,13 %, Mg = 2,07 %, Cr =
0,01 %, Ti = 0,005 % 2. Sebagai bahan
pembersih oli, minyak, lemak dsb. digunakan
tetrachloroethene extra pure (C2CU) untuk proses
degreasing.

A l a t

1. Pemolong logam
2. Bor listrik
3. Alat ukur dimensi
4.Mesin Instron 1185 kapasitas 10 ton dan
pencatat
5. Alat uji kekerasan

Cara kerja

1. Bahan AlMg2 dipotong kecil-kccil lalu
dibersihkan dari kotoran dan dikenai proses
degreasing dengan menggunakan C2CI4.

2. Bahan tersebut dibentuk menjadi benda uji
tarik menurut standar JIS 7 menggunakan
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pisau potong logarn, bor dan alat ukur
dimensi.

3. Bemda uji tarik dikenai proses perlakuan
panas pada suhu 85, 200, 300 dan 500 °C
dengan waktu 3, 6 dan 12 jam.

4. Seteiah mengalami perlakuan panas, benda uji
didinginkan mendadak dengan air, pasir atau
udara.

5. Selanjulnya dilakukan pengukuran kekuatan
tarik atas benda uji pasca perlakuan panas dan
pendinginan menggunakan mesin Instron.
Juga dilakukan pengukuran kckerasan dengan
metoda Brincll.

HASILDAN BAHASAN

Pengaruh suhu

Untuk mengetahui sifat mekanik yaitu
kekuatan tarik, perpanjangan, modulus elastik,
tegangan patah dan kekerasan, sampel AlMg2
yang telah mengalami perlakuan panas dan pend-
inginan dikenai uji tarik dan kekerasan. Berbagai
macam media pendingin yaitu air, pasir dan
udara digunakan guna mendinginkan sampel
begitu selesai mengalami perlakuan panas.
Pengaruh suhu dengan parameter jenis media
pendingin dapat dilihat pada gambar 1-3. Sampai
dengan suhu 300 °C perbedaan jenis pendingin
baik air, pasir maupun udara tidak memberikan
danipak terhadap variasi sifat mekanik yaitu
kekuatan tarik, perpanjangan serta kekerasan.
Tetapi di atas 300 °C perbedaan pendinginan
secara kualitatif sudah membcrikan pengaruh
terhadap kekuatan mekanik. Hal ini mungkin
terkait dengan perubahan stniktur mikro yang
dipengaruhi oleh laju pendinginan.

Di sini tampak pula bahwa kenaikan suhu
menurunkan kekuatan tarik dari keadaan awal
234,09 N/mm2 menjadi 144,22 N/mm2, 130,3
N/mm2 dan 99,58 N/mm2 masing-masing untuk
pendinginan dengan air, pasir dan udara (gambar
1). Hal ini diduga karena adanya perubahan
mekanisme deformasi pada suhu yang lebih
tmggi1[5]

Kenaikan suhu menyebabkan pertambahan
perpanjangan (gambar 2) sebaliknya menurunkan
kekerasan (gambar 3). Hal ini dapat dimaklumi
karena makin tinggi suhu maka keuletan
(ductility) bahan bertambah scdangkan
kekerasannya berku-
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Gainbar 1. Penganih siilm terhadap kekuatan tarik
AlMg2 dengan parameter jenis
pendingin. Waktu pemanasan 6 jam.
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Gambar 2. Penganih suhu terliadap perpanjangan
AlMg2 dengan parameter jenis
pendingin. Waktu pemanasan 6 jam.
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Gambar 3. Pengaruh suliu terhadap kekerasan AlMg2
dengan parameter jenis pendingin.
Waklu pemanasan 6 jam.

rang. Keadaan ini berlangsung hingga suhu 300
°C. Pada interval suhu 300-500 °C terjadi hal
yang scbaliknya yaitu perpanjangan menurun
(keulctan berkurang) dan kekerasan bertambah.
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Selanjutnya penganih suhu terhadap
tegangan patah (<7f) dan tegangan luliih {yield
strength/ ao2) dapat dilihat pada gambar 4.
Dengan naiknya suhu maka tegangan patah dan
tegangan luluh menurun sampai 300 °C. Namun
seperti halnya grafik penganih sului terhadap
kekuatan tarik, perpanjangan dan kekerasan,
maka setelah 300 ° kurva a( dan o0,2 relatif
tetap.

Seinentara itu hasil perhitungan
menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu niaka
modulus elastik (modulus Young) menunin (tabel
1). Secara teoritis harga terscbut adalah tctap
walaupun bahan AlMg2 mengalami perlakuan
panas.

Modulus elastik sebenarnya merupakan sifat
mekanik bahan yang sulit mengalami pembahan
karena ditentiikan olch gaya ikat antar atom yang
tidak dapat diubah tanpa adanya perubahan
mendasar dari sifat bahannya. Adapun
faktor-faktor yang dapat mengubah sifat ini
sehingga terjadi perbedaan modulus elastik
adalah adanya penambahan logam paduan,
perlakuan panas atau pengerjaan dingin'51.
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Pengaruh waktu pemanasan terhadap
kekuatan tarik dan perpanjangan AlMg2
disajikan pada gambar 5 dan 6.

Tidak seperti variabel suhu, pengaruh waktu
hampir tidak ada baik terhadap kekuatan tarik
maupun perpanjangan, tenitama yang ditentiikan
pada suhu 85 °C, 200 °C dan 300 °C karena
diduga belum cukup energi yang dapat
menyebabkan perubahan. Namun untuk suhu 500
°C, terjadi kelainan yaitu terjadinya penurunan
kekuatan tarik dan perpanjangan dari waktu
pemanasan 3 s/d 6 jam, tetapi setelah 6 jam
kekuatan tarik dan perpanjangan bertambah. Hal
ini mungkin disebabkan pada suhu tinggi (500
°C) telah terjadi perubahan-perubahan selarna
proses pemanasan berlangsung seperti misalnya
perubahan fasa, struktur mikro, komposisi dsb.
yang memerlukan pengamatan lebih lanjut.
Kejadian scrupa tampak pula pada kekerasan,
waktu juga tidak begitu nampak pengaruhnya
kecuali pada suhu 500 °C (gambar 7) di mana
kekerasan bertambah pada saat pemanasan 3-6
jam yang kemudian menurun sedikit pada waktu
pemanasan selarna 12 jam.
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Gambar 4. Penganih suhu pada a( dan CTO,2,

waktu pemanasan 6 jam, media pendingin udara.

Gambar 5. Pengaruh waktu terhadap kekuatan tarik
AlMg2 pada berbagai suhu. Jenis
pendingin udara.

Tabel 1. Harga modulus elastik AlMg2 pada
berbagai suhu dan waktu (jenis
pendingin udara).

Suhu, °C
28
85

Modulus Elastik, N/mm2

7083,13
7057,7

Pengaruh waktu
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Gambar 7. Penganth waktu terhadap kekerasan AlMg2
pada berbagai suhu. Jenis pendingin udara.

SIMPULAN

1. Dari percobaan yang dilakukan, media
pendingin baik air,pasir inaupun udara tidak
memberikan perbedaan yang berarti terhadap
sifat mekanik sepcrti kekuatan tarik,
perpanjangan, tegangan patah dan luluh
maupun kekerasan dari bahan struktur dan
pendukung reaktor riset AlMg2 tcrutama pada
suhu pemanasan antara 85-300°C. Antara
suhu 300-500 °C hanya terdapat sedikit
perbedaan, namun tidak terlalu besar.

2. Demikian juga halnya dengan waktu, maka
untuk lama pemanasan dari 3-12 jam tidak
memberikan perbedaan harga kekuatan tarik
dan perpanjangan yang mcnyolok baik
perlakuan panas dilakukan pada suhu 85°C,
200 °C maupun 300°C. Hanya pada suhu 500

°C terjadi penurunan kekuatan tarik dan
perpanjangan «ntuk waktu pemanasan 3-6
jam, kermidiaa mengalaHiii kenaikan pada
kurun waktu 6-! 2 jam.

3. Untuk waktu pemanasam 6 jam, jenis
pendingin isdara, kenaikan suhu dari 28-300
°C menyebabkan kekuatan tarik menurun dari
234,09 N/mm2 menjadi 170,5 N/mm2,
perpanjangan naik dari 19,32 % menjadi
49,77 %, kekerasam furun dari 72 kg/mm2

43 kg/mm2, sedaagkan pada 500 °C harga
kekuatan tarik, perpanjangan dan kekerasan
masing-masing adalah 99,58 N/mm2, 12,62 %
dan 39,2 kg/mm2.
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TANYA JAWAB

FRANSISCA A.E.T.
• Kekuatan tarik terhadap suhu/temperatur

>300 °C berbeda untuk pendingin air, pasir,
dan udara, sedangkan di bawah 300 °C tidak
ada perbedaan yang berarti. Apa yang
menyebabkannya ?

• Dari percobaan yang anda lakukan tampak
tem-peratur 300 °C dan 500 °C menjadi
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patokan adanya perubahan yang berarti
terhadap karak-teristik mekanik bahan. Kira-
kira apa penyebabnya atau mekanisme apa
yang terjadi pada temperatur tersebut ?

SIGIT
« Pada suhu < 300 °C diduga bclum cukup

energi untuk mengadakan suatu perubahan
karakteristik, di samping itu perlu di lihat
struktur mikronya.

• Benar, penjelasannya sama dengan no.l.
Khusus untuk kekcrasan, hal ini mungkin
disebabkan oleh terbentuknya presipitat yang
menyebabkan pengerasan.

NITA. S.
• Apakah alasan anda menggiinakan pendingin

air, udara, dan pasir ?
• Pendingin apakah yang paling baik untuk

digunakan ?

SIGIT
• Untuk mendapatkan laju pendinginan yang

berbeda-beda.
• Untuk suhu 85-300 °C relatif sama. Untuk

suhu di atas 300 °C tergantung sifat yang
dikehendaki dan hams di cari mana yang
optimum.

SRI MUDJAJATI
• Apa dåsar pemilihan variabel suhu 85-500

°C dan apa alasan pemilihan pasir sebagai
media pendingin dan bagaimana cara
pendinginan tersebut mengingat
keseragaman cara perlakuan ?

SIGIT
• Pemilihan variabel suhu didasarkan pada

suhu operasi di reaktor ( kurang lebih 70 °C
) selanjutnya untuk mengelahui karakteristik
paduan Al suhu dinaikkan sampai mendekati
titik leburnya. Pendingin pasir digunakan
sebagai perbandingan dengan pendingin lain
(air dan udara ). Caranya sampel dipanaskan
lalu segera dimasukkan ke dalam pasir.
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EFEK PARAMETER PROSES ANIL TERHADAP PERTUMBUHAN BUTIR,
KEKERASAN DAN PRESIPITAT PADA INGOT

TERDEFORMASI

Eric Johneri, Muchlis Badruzzaman, Sigit, Widjaksana, R.A. Suiyana.
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK ID0100067

EFEK PARAMETER PROSES ANIL TERHADAP PERTUMBUHAN BUTIR, KEKERASAN DAN PRESIPITAT
PADA INGOT ZIRCALOY-4 TERDEFORMASI. Dalain rangka mempelajari sebagian fenomena yang mungkin
terjadi selarna proses pembuatan pnduan logam zirkoniuin (zircaloy) melalui metoda peleburan, telah dilakukan
percobaan casting terhadap bahan dasar dilanjutkan dengan perlaknan termomekanik pada ingot yang terjadi.
Percobaan ini dimulai dengan melebur skrap zircaloy-4 dalain tungku busur listrik ( arc furnace), ketnudian
dilanjutkan dengan pengerolan ingot sampai mencapai reduksi 60 %. Pelat ingot terdefonnasi ini dianil pada
temperatur 740 - 930 °C selarna 1 -12 jam. Pengainatan struktur mikro dari proses anil pada temperatur 930 "C
selarna 1 - 9 jam menunjukkan tahapan pemulihan rckristalisasi dan pembesaran butir serta pembesaran presipitat.
Perlakuan anil pada 930 °C selarna 9 jam yang didinginkan beberapa waktu kemudian dilanjutkan dengan perlakuan
panas pada 725 °C selarna 30 menit diduga memberikan efek penghalusan dan hoinogenisasi presipitat. Tanpa
melihat efek presipitat secara keseluruhan, pada temperatur 850 °C selarna 7 - 1 2 jam tercapai kondisi tahapan
pemulihan dan rekristalisasi, sedangkan pada temperatur 740 °C selarna 7 - 1 2 jam hanya mencapai tahapan
pemulihan saja.

ABSTRACT

EFFECTS OF ANNEALING PROCESS PARAMETERS ON GRAIN COARSENING. HARDNESS AND PRECIPITATE
IN DEFORMED ZIRCALOY-4 INGOT. In the study of several phenomenon in the manufacturing of zirconium metal
alloy (zircaloy) by melting method, casting on base material with successive thermomechanical treatment on
produced ingot has been performed. The experiment is commenced by melting of zircaloy-4 scrap in arc furnace,
then the produced ingot is rolled until 60 % reduction. The as rolled ingot (deformed ingot plate) is subjected to
annealing at the the temperature of 740 to 930 "C for I to 12 hours. Microstructural observation on the annealed
sample at 930 f for I to 9 hours shows the stages of recovery, recrystallization grain growth and precipitate
growth. The annealing process at temperature of 930 X'for 9 hours with successive cooling for a while followed by
the heat treatment on temperature of 725 °C for 30 minutes is considered to give refining effect and precipitate
homogenization. Ignoring precipitate effect as a whole. The condition of recovery and recrystallization stage was
reached at temperature of 850 X'for 7 to 12 hours, whereas at temperature of 740 "C only that of recovery stage is
observed.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyongsong era kontribusi
teknologi nuklir di bidang energi yang mungkin
akan diwujudkan melalui pengopcrasian Pusat
Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), maka pada saat ini
telah mulai diantisipasi swasembada pembuatan
bahan struktur reaktor daya demi keandalan dan
kesinambungan pasokan produksi lokal elemen
bakar nuklir melalui kegiatan penclitinu dan
pengembangan secara terpadu.

Salah satu bahan struktur yang bernilai
strategis dan digunakan sebagai bahan kelongsong
elemen bakar nuklir adalah paduan logam
zirkoniuin (zircaloy). Bahan ini telah lama
digunakan pada industri kimia karcna memiliki
ketahanan korosi yang sangat baik tcrhadap media
asam dan basa kuat pada temperatur tinggi.

Dalam industri nuklir, zircaloy digunakan
sebagai bahan struktur, khusiisnya pada elemen
bakar reaktor daya. Hal ini disebabkan zircaloy
mempunyai si fat trans paransi yang besar terhadap
netron lermal serta ketahanan mekanik dan korosi
pada temperatur tinggi. Dengan demikian Know
How dan Know Why bagi desain dan pabrikasi
komponen bahan struktur merupakan teknologi
kunci bagi konstruksi dan operasi suatu reaktor
daya yang menggtinakan air ringan sebagai
pendingin serta uranium oksida sebagai bahan
bakar1.

Mclalui pcnclilian ini akan dicoba suatu
usaha untuk mengenal secara global beberapa
aspek teknis dan fenomena terkait selarna proses
pelcburan scrta sebagian pengerjaan termomekanik
yang mungkin terjadi pada pembuatan zircaloy
baik dalain memperoleh produk antara maupun
produk akhir.
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Pada inakalah ini akan diuraikan tentang
pembahasan awal mengenai pcnganih temperalur
dan waktu anil terhadap stntktur mikro pada pclat
paduan logam yang dibuat dari ingot hasil
peleburan skrap zircaloy-A. Tinjauan masalah akan
dititik beratkan pada ukuran dan morfologi butir,
fasa yang mungkin terjadi serta besaran lain yang
dianggap perlu bagi interpretasi data hasil
percobaan.

Diharapkan melalui hasil penelitian ini akan
diperoleh suatu asupan untuk nieniahami sebagian
aspek teknis maupim teorilis yang akan dijadikan
dasar bagi penelaahan proses penibiiatan zircaioy
kelak.

TEORI

Dalam rangka meininjang perkembangan
elemen bakar nuklir bagi keperluan reaktor daya
yang meng-gunakan air ringan sebagai pendingin,
sampai saat ini penelitian bahan stniktur banyak
difokuskan terhadap tcknologi zircaloy-2 dan
zircaioy'-4 2.

Sebagai salah satu conioh dapat
dikemukakan bahwa mekanismc korosi dan unjuk
kerja mekanik secara mendasar adalah kunci bagi
optimasi kelangsungan efeklifitas bahan, dcmikian
juga bagi keperluan ramalan unjuk kerja bahan
secara in-pile . Pada dasarnya fenoinena yang
terjadi selama bahan struktur berada dalam
reaktor cukiip erat hubungannya dengan
karakteristik stniktur mikronya 2. Di sisi lain telah
diketahui orang bahwa si fat yang terakhir ini
tergantung pada parameter proses selama paduan
logam tersebut dibiiat. Di dalam industri
pembuatan zircaioy uinumnya dimulai dari
peleburan zirkonium beserta unsur penambah,
kemudian dilanjutkan dengan variasi pengerjaan
mekanik dan panas.

Pengenalan fenomena di atas secara
sistimatika dan mendalam tak lerlepas pula dari
aspek termodinamika dan kinetika unsur
penambah seperti batas kelanitan, stniktur dan
stoikhiometri presipitat yang tcrbentuk serta
pengintian dan pertumbuhan prcsipitat itu sendiri.

Berikut ini secara singkat dibicarakan
tentang beberapa fenomena yang tcrjadi pada
sebagian tahapan proses penibiiatan zircaioy
setelah mengalaini pengerjaan tcrmomekanik.

Batas kelamtan unsur, fasa dan presipitat

Jumlah terbanyak unsur penambah didalam
zircaioy adalah Sn kenuidian diikuti oleh Fe dan

Cr untuk zircaloy-A dan Fe, Cr, Ni untuk zircaioy-
2\

Pada Gainbar 1 diperlihatkan kelarutan Fe
dan Cr dalam matriks zirkonium yang
mengandung 1,4% Sn dan 0,1% oksigen,
Komposisi zircaioy ini dibuat melalui peleburan
dengan menambahkan unsur Fe dan Cr antara 80 -
3000 ppm dimana perbandingan Fe/Cr adalah 2:1.
Pelat zircaioy yang dibuat dengan cara diatas
kemudian dikenai perlakuan panas dan dianalisis3.

Dari diagram hasil percobaan dapat diung-
kapkan bahwa pada daerah kandungan (Fe + Cr)
sekitar SO ppm tak ada presipitat yang teramati,
namun pada daerah konsentrasi £ 400 ppm pre-
sipitat mulai limbul dibawah temperatur 840 °C.

Pada publikasi lain ditemukan bahwa batas
kelamtan Fe dan Cr dalam matrik zirkonium yang
mengandung Sn dan oksigen adalah sekitar 100
ppm, sedangkan tiga fasa secara simultan (<x+ p +
presipitat) ditemukan pada daerah temperatur
antara 800 - 840 °C2.

Pengintian dan pertumbuhan presipitat

Kinetika transformasi fasa, pengintian dan
pembesaran presipitat intermetalik pada zircaioy
menipakan peristiwa penting. Komposisi fasa ini
adalah fungsi dari temperatur dan waktu
sebagaimana terlihat pada diagram transformasi
isotermal untuk zircaloy-2 dan zircaloy-A menurut
Ostberg (Gambar 2)2.

Pengerjaan panas bagi kedua paduan logam
{zircaloy-2 dan zircaloy-A) pada daerah p atau
daerah (a+ P) dapat menyebabkan pelarutan fasa
inter-metalik2/|.

Terlihat jelas bahwa batas fasa berubah
sesuai dengan waktu anil, di mana Gambar 2
memperlihatkan awal pembentukan presipitat pada
daerah p dan (ot+ P). Namun kapan gejala
pembentukan presipitat berakhir tidaklah cukup
dengan menggunakan data hanya dari diagram
transformasi isotermal.

Dalam rangka menunjang hal ini, kinetika
proses pertumbuhan presipitat dalam zircaloy-2
dan zircaloy-A (elah dipelajari oleh Johnson - Mehl
- Avrami yang diungkapkan sebagai berikut5'6 :

W(t) = l - e x p ( - t / x )n

dengan :
x = k . exp (-Q/RT).

(1)
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W(t) = bagian yang terpresipitasi pada waktu t.
n = eksponen numerik yang mengGambarkan

informasi tentang mekanisine presipitasi
k = konstanta
Q = energi pengaktifan
T = temperatur absolut

Dengan mengambil harga Q = -925 kJ/mol,
n=2 dan k = 2,67 x 10-6 j 7 , persamaan (1)
memberikan pendekatan yang cukup inemuaskan
dengan data pada Gambar 2. Persamaan ini dapat
digunakan untuk menaksir derajat presipitasi pada
temperatur dan waktu tertentu.

Selanjutnya fenomena lain ynng sering ditemui
dalam zircaloy seiring dengan grain coarsening
adalah pembesaran presipitat. Mekanisme feno-
mena ini diungkapkan oleh Ostwald melalui
persamaan7:

dJ - do3 = k'(D/T).t = k'(Do/T)t. exp(-Q/RT) (2)

dengan:
do, d = ukuran partikel presipitat pada vvaktu to

dan t
D = konstanta diftisi
Do = faktor preeksponensial konslanta difiisi
k' = konstanta
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Dengan memasukkan harga besaran fisis
diatas kiranya persamaan (2) dapat digunakan
untuk mengestimasi ukuran geometris presipitat
pada kondisi tertentu.

Sebagai contoh untuk memperoleh garis yang
memiliki ukuran presipitat yang sama dengan
diameter rata-rata sebesar 50, 100 dan 200 nm
dilakukan perhitungan dengan menggunakan
harga:

Q = 250kJ/moi dan k'D = 3,34.10* nmVj.

. t M i '0 M*n 1} 10 1

100»

Gainbar 1. Diagram fasa sistem Zr 1,4 % Sn 0,1 %
O - (Fc+Cr)

* 10 lo? >05 10* 10* 10* loT

» Uattlu. ri«tlk

Cfambar 2. Diagram transfonnasi isotennal Zircaloy-2
mcnunit G, Ostberg. Presipitasi dan
pembesaran partikel intermetalik dalam
kisaran fasa-a pada zircaloy-2 dan 4

BAHAN DAN METODA

Bahan yang digunakan dalam percobaan ini
adalah skrap zirca!oy-4. Bahan tersebut dilebur
dengan tnenggunakan Arc-Furnace . Ingot hasil
peleburan dipotong-potong dan dideformasi
melalui proses pengerolan yang sebelumnya
dipanaskan pada temperatur 800 °C selama 30
menit. Deformasi dilakukan sampai tingkat
reduksi mcncapai 60 % dari ketcbalan avval.

Pelat yang terdeformasi 60 % dianil di dalam
tungku yang dialiri gas argon pada temperatur 930
°C dengan waktu anil 1 - 9 jam. Proses anil
berikutnya dilakukan pada temperatur 850 °C dan
740 °C dengan waktu anil masing-masing 7 - 1 2
jam. Khusus untuk bahan yang dianil pada 930 °C
selama 9 jam, setelah proses anil selesai,
kemudian didinginkan dan dipanaskan lagi pada
temperatur 725 °C selama 30 menit.

Setelah proses anil selesai, pelat didinginkan
sampai temperalur kainar. Selama pendinginan
berlangsung, pelat tetap berada didalam tungku
yang teraliri gas argon.
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Pelat yang Iclah dianil kemudian dilakukan
pengujian secara metalografi dengan meng-
gunakan bahan etsa untuk Zry-4, selanjulnya
dilihat struktur mikronya mcnggunakan mikroskop
optik. Setclah diperoleh Ganibar struktur
mikronya, kenmdian dilakukan pcnghilungan
butir, ukuran presipitat dan uji kckcrasan.

HÅSIL DAN PEMBAHASAN

Proses Anil pada 930 °C.

Pada Gambar 3a, b, c dan d disajikan hasil
foto mikrostruktur ingot zirkaloy-4 yang telah
terdeformasi 60 % dan dianil pada 930 °C selarna
3, 5, 7 dan 9 jam. Terlihat jelas perubahan
morfologi dan ukuran butir dengan bertambahnya
waktu anil.

Dari data pengukuran kckcrasan, ukuran dan
morfologi butir sebagaimana dipcrliliatkan pada
Gambar 3a-d dan 4 dapat diperkirakan bahwa
secara garis besar fenomena yang terjadi berturut-
turut adalah pemulihan ( recovery ), rekristalisasi
( recrystallizalion ) dan pembesaran butir ( grain
coarsening), yang masing-masing ditandai dengan
daerah I, II, dan III f/|) diinana bentuk kurva secara
global analog dengan hasil percbaan rekristalisasi
Zry-4 melalui pengukuran lahanan jenis listrik7.

Berdasarkan pembagian ini dapat
digambarkan bahwa proses anil selarna 1-4 jam
diperkirakan berada pada dacrah I. selarna 4 - 7
jam berada pada dacrah II, dimana setelah 5 jam
derajat rekristalisasi masih relatif rendah,
sedangkan setelah 7 jam rekristalisasi sudah
mendekati sempurna8.

Pada waktu proses anil melebihi 7 jam diduga
rekristalisasi secara penuh sudah hampir
tercapai, kemudian dilanjutkan dengan pem-
besaran butir scbagaimana terlihat pada
Gambar 4, yaitu sctelah proses anil di atas 7
jam yang ditunjukkan oleh kenaikan ukuran
butir pada tahap III.

Gambar 3. Struktur mikro zircaloy~i yang dianil
pada temperatur 930 °C, waktu anil : a.
3 jam; b. 5 jam; c. 7 jam; d. 9 jam.
pembesaran 100 x.
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Gambar 4. Hubungan antara waktu dengan
kekerasan dan diameter butir pada
temperatur anil 930 °C.

Berdasarkan perhitungan dengan meng-
gunakan persamaan (1) dapat dilihat bahwa proses
presipitasi setelah waktu penganilan selama 1 jam
telah cukup sempurna, bahkan kemungkinan
sudah dimulai dengan pembesaran ukuran
presipifat itu sendiri. Nainun kondisi presipitat itu
diduga dalam keadaan kurang stabil karena
mungkin selalu dihahiskan oleli gerakan dislokasi9

sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan
kekerasan pada intervai waktu 1 - 4 jam.

Pada tahap kenaikan butir berikutnya (antara
4 - 7 jam) keadaan diameter presipilat sedemikian
hingga mengakibatkan perubalian kekerasan yang
tidak berarti dan setelah 7 jam terjadi kenaikan
kekerasan yang mungkin disebabkan olcli
pembesaran presipitat bersamaan dengan
pembesaran butir secara simultan9 di niana pada
kondisi terakhir ini pertumbuhan presipitat
(precipitate coarsening) kemungkinan kurang
mengalami hambatan. Guna memperoleh
gambaran variasi dan distribusi ukuran presipitat
secara kuantitatif selama proses anil berlangsung
dapat dilihat pada Gambar 5. Dengan mem-
perhatikan kurva distribusi-frckuensi terscbut
terlihat jelas penibalian homogenitas dari ukuran
presipitat untuk masing-masing tahapan proses
anil.

Pada umumnya presipitat adalali senyawa
intermetalik Zr(Fe,Cr)2

2'1 dan biasanya terse-
gregasi pada batas butir dengan distribusi
homogenitas yang lerganlung pada laju
pendinginan.

Gambar 5. Kurva distribusi ukuran presipitat hasil
proses anil pada temperatur 930 °C

Proses anil pada 850 °C

Proses anil pada 850°C selama 7 - 1 2 jam
memberikan sebagian mikrostruktur seperti
terlihat pada Gambar 6a, b, c, dan d, sedangkan
korelasi kekerasan dan diameter butir terhadap
waktu anil ditampilkan pada Gambar 7.

Dari pengamatan morfologi butir dapat
diketahui bahwa selama periode sampai 10 jam,
dapat dikatagorikan berada pada daerah tahap I,
sedangkan tahap II meliputi waktu anil II dan 12
jam di inana rekristalisasi baru tercapai secara
parsial.

Tanpa melihat efek presipitat secara
keselunihan pada waktu anil 8 - 12 jam terlihat
bahwa penurunan ukuran butir dapat
mengakibatkan kenaikan kekerasan, sebaliknya
kenaikan ukiiran butir dapat mengakibatkan
penurunan kekerasan sebagimana ditunjukkan oleh
korelasi pada Gambar 7.

Nainun apabila perubahan variasi kekerasan
diperhatikan, maka pada saat waktu anil lebih
besar dari 12 jam diperkirakan akan terjadi
penurunan dan kenaikan kekerasan sedemikian
hingga bentuk kurva pada Gambar 4 akan terulang
kembali sesuai dengan pola umura efek
termomekanik pada zircafoy4.

Proses Anil pada 740 °C

Struktur mikro hasil proses anil pada 740 °C
selama 9 - 1 2 jam dapat terlihat pada Gambar 8a,
b, c dan d, scdangkan hubungan kekerasan dan
ukuran butir dengan waktu anil dapat dilihat pada
Gambar 9.
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Gambar 6. Slruktur mikro zircahy-A yang dianil
pada temperatur 850°C, waklu anil : a. 9
jam; b. 10 jam; c. 11 jam; d. 12 jam.
perbesaran 100 x.
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Gambar 7. Hubungan antara waktu dengan
kekerasan dan diameter butir pada
temperatur anil 850 °C

Dengan memperhatikan variasi tingkat
kekerasan dan morfologi mikrostruktur, maka
dapat diduga bahwa kondisi ini berada pada tahap
I, sedangkan kondisi pada tahap berikutnya belum
tercapai atau pembentukan stniktur yang ada
hanya mencapai tahap recovery.

Proses Anil pada 930 °C dan dilanjutkan pada
725 °C setelah pendinginan.

Perlakuan anil pada temperatur 930 °C
selama 9 jam yang kemudian didinginkan, dan
dilanjulkan lagi dengan pemanasan pada 725 °C
selama 30 rnenit, menghasilkan struktur mikro
yang dapat dilihat pada Gambar 10 serta
memberikan data pengukuran diameter butir rata-
rata 46 yxm dan tingkat kekerasan 242 VHN. Harga
kekerasan ini berada di antara daerah terdefor-
masi dan kondisi terekristalisasi sempurna untuk
standar zirca/oy-4 yang dideformasi 75 % dan
dianil pada temperatur 500 °C selama 2 jam10.

Selain itu apabila struktur mikro pada
Gambar 10 dan Gambar 3d dibandingkan terutama
pada fasa yang terlokasi pada batas butir, ternyata
proses anil pada 725 °C selama 30 menit dapat
menyebabkan penghalusan dan homogenisasi
presipital.

Untuk memperjelas ungkapan terakhir ini
dapal dilihat kurva distribusi ukuran presipitat
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pada berbagai kondisi temperatur dan waktu anil
(Gambar 5).

(1

Gambar 8. Struktur mikro zircaloy-4 yang dianil
pada temperatur 740 °C, waktu anil : a.
9 jam; b. 10 jam; c. 11 jam; d. 12 jam.
perbcsaran 100 x.

Xefcemsan •*" Diameter

Gambar 9. Hubungan antara vvaktu dengan
kekerasan dan diameter butir pada
temperatur anil 740 °C

Gambar 10. Struktur mikro zircaloy-4 yang dianil
pada temperatur 930 °C dan dilanjutkan
pada 725 °C setelah pendinginan,
pcrbesaran 50 x.

SIMPULAN/SARAN

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
scbagai berikut:

1. Pcrlakuaii terhadap ingot paduan logam
zirkonium yang berasal däri peleburan skrap
zirkaloy-4 setelah dideformasi 60%, kemudian
dianil dengan variasi temperatur 740-930 °C
dan waktu anil 1 -12 jam memberikan hasil
scbagai berikut:

- pada temperatur 930 °C selarna 1 - 9
jam terjadi tiga tahap proses mulai
dari pemulihan, rekristalisasi dan
pembesaran butir
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- pada tetnperatur 850 °C selama 7 - 1 2
jam hanya terjadi dua tahap proses
yaitu petnulihan dan rekristalisasi

- pada temperatur 740 °C selama 7 - 1 2
jam hanya terjadi proses pemulihan.

2. Perlakuan anil pada T = 930 °C selama 9
jam kemudian dianil kembali pada 725 °C
selama 30 menit dapat menyebabkan pengha-
lusan dan homogenisasi presipitat.

3. Ditinjau dari aspek teknologi, di dalam
pustaka 1 dan 2 telah dikcmukakan bahwa
karakteristik unjuk kerja zircaloy pada
berbagai bidang tergantung pada parameter
proses teknologi pembuatannya. Melalui
perlakuan proses peleburan dan termomekanik
terhadap skrap zircaloy dalam penelitian ini
terdapat beberapa proses penting yang analog
dengan alur proses pembuatannya. Pada saat
ini jenis zircaloy yang biasa di-pergunakan
bagi keperluan elemen bakar nuklir
dikembangkan cendenmg ke arah yang
memiliki butir lebih halus dan dalam keadaan
terekristalisasi secara parsial". Sementara itu
dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang
hams diperhatikan sehubungan dengan
teknologi pembuatan zircaloy melalui metoda
peleburan yaitu : derajat deformasi, temperatur
dan waktu anil. Dengan mengatur ketiga
parameter proses di atas, maka karakteristik
struktur mikro zircaloy yang diinginkan dapat
dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dari data dan
interpretasi penelitian ini harga derajat
rekristalisasi yang diinginkan dapat diatur
melalui pengerjaan termomekanik yang
melibalkan ketiga parameter proses di atas.
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PROSES TEKNOLOGI PEMBUATAN PADUAN LÖGAM ZIRKONIUM
(ZIRCALOY) DENGAN METODA METALURGI SERBUK

R..A. Suryana, Muchlis Badruzzaman, Widjaksana, Sigit, Eric Johneri
Pusat Elemen Bakar Nukiir

ID0100068

TEKNOLOGI PROSES PEMBUATAN PADUAN LOGAM ZIRKONIUM (ZIRCALOY) DENGAN METODA
METALURGI SERBUK. Telah dilakukan pembuatan paduan logam zirkonium (zircaloy) dari serbuk zirkonium
ditambah serbuk unsur-unsur peinadunya malalui teknik metalurgi serbuk. Parameter proses yang mempengaruhi sifat
produk sinter, khususnya densitas, telah diamati. Hasil percobaan menunjiikkan bahwa pada temperatur 1100 aC,
pengaruh tekanan pengompakan relatif kecil. Pengamatan mikro struktur menunjukkan bahwa proses penyinteran
terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap antara, dan tahap akhir yang terjadi masing-masing antara 1 sampai 2,5
jam, 2,5 sampai 6 jam, dan lebih dari 6 jam.

ABSTRACT

TECHNOLOGY OF ZIRCONIUM ALLOYS USING POWDER METALLURGY METHOD. Powder metallurgy
method has been employed to produce zirconium alloys made of zirconium and it's alloying elements powder.
Process parameters that influence on the properties of the sintered product and its density have been investigated.
The experiments show that at the sintering temperature of1100 "C, variation of compaction pressure relatively has a
litlle effect on sintered density. The microstructure investigation shows that the sintering process consists of three
stages, i.e. : initial, intermediate and final stage which is respectively occurred between 1 to 2.5 hours, 2.5 to 6 hours
and above 6 hours sintering time .

PENDAHULUAN

Logam zirkonium atau paduannya (zircaloy)
sejak lama telah dipergunakan dalam berbagai
bidang seperti industri kimia, perkapalan serta
aplikasi tenaga nukiir karena keandalan sifat-
sifatnya, seperti ketahanan korosi terhadap media
asam dan basa kuat pada temperatur tinggi,
mudah dibentuk, dan mempunyai titik lebur
tinggi1 Di bidang aplikasi tenaga nukiir, sebagian
besar bahan ini dipasok untuk bahan struktur
khususnya kelongsong pada elemen bakar nukiir
reaktor daya berpendingin air ringan atau berat
karena zirkonium mempunyai transparansi yang
besar terhadap netron tennal serta ketahanan
mekanik yang sangat tinggi2.

Melalui penelitian ini beberapa aspek teknis
dari teknologi pembuatan zircaloy-4 (Zr-4) mulai
dari pengenalan sifat bahan dasar sampai proses
metalurgi serbuk guna mendapatkan suatu produk
terutama mengenai pengaruh tekanan
pengompakan, temperatur dan waktu sinter
terhadap sifat-sifat hasil sinter khususnya densitas
dan mikro struktur telah dipelajari.

TEORI

Pembuatan zircaloy dengan metoda metalurgi
serbuk

Proses utama yang tercakup dalam metalurgi
serbuk ini adalah proses penyiapan serbuk,
pengompakan, dan penyinteran. Dari ke tiga
proses ini, dua proses terakhir lebih dominan
pengaruhnya terhadap kualitas hasil. Oleh karena
itu pemahaman yang baik terhadap fenotnena
yang terjadi dalam ke dua proses tersebut
diperlukan.

Proses pengompakan
Proses pengompakan serbuk pada dasarnya

bertujuan untuk mengkonsolidasikan serbuk ke
dalam bentuk yang diinginkan dan niemberi
kekuatan yang memadai untuk penanganan atau
pengerjaan berikutnya. Melalui proses ini terjadi
berbagai perubahan fisis akibat tekanan yang
diberikan. Secara makro, pengaruh utama dalam
proses ini adalah adanya pembentukan suatu
massa koheren yang makin rapat dan keras pada
tekanan yang lebih tinggi.

Proses pengompakan serbuk pada tekanan
tertentu dapat memberikan karakteristik produk
yang tergantung pula pada kondisi peralatan
seperti dimensi, dan tekanan maksimum yang
diperbolehkan. Pada pembuatan pelet mentah,
tekanan pengompakan berpengaruh pada densitas
pelet yang diperoleh. Kurva densitas sebagai
fungsi dari tekanan pengompakan adalah bempa
garis lengkung3.
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Proses sinter

Banyak definisi yang dikemukakan tentang
proses sinter (penyinteran). Menunit JONES 4,
proses sinter merupakan perlakuan panas pada
suatu agregat serbuk yang dikompakkan atau
serbuk yang lepas dengan maksud untuk
menyempurnakan sifat-sifatnya. Melalui proses
ini, terjadi berbagai perubahan fisis pada bahan
yang disinter. Secara garis besar, perubahan itu
tampak pada ukuran keseluruhan kompakan serta
sifat mekanik dan fisis bahan.

Banyak fenomena yang dapat terjadi selama
penyinteran baik secara berurut maupun bersama-
sama. JONES A menunjukkan bahwa secara
umum ada dua fenomena yaitu adhesi atau
pelasan pada permukaan partikel dan perubahan
bentuk partikel, sedemikian hingga adhesi lebih
kuat. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa ada
kemungkinan fenomena lain yaitu reduksi
porositas total, atau densifikasi dan penghalusan
"permukaan-dalam" pori. Kedua fenomena
tersebut dapat terjadi dengan dua mekanisme
yaitu penyusunan ulang partikel-partikel dan
perpindahan bahan dari bagian padat kompakan
ke pori-pori.

Peneliti lain, HIRSCHHORN 5 dan LENEL 6

menjelaskan fenomena yang mirip tetapi agak
lebih rinci. Fenomena yang dijelaskan nampak
seperti tahapan proses penyinteran yang dapat
terjadi secara berurutan dan/atau bersama-sama.
Fenomena-fenomena tersebut adalah:
- pengikatan antara partikel-partikel,
- pertumbuhan leher,
- penutupan saluran pori,
- pembulatan pori,
- densifikasi atau pengkerutan pori,
- pertumbuhan butir.

Dari tahapan-tahapan tersebut nampak jelas
bahwa bahan yang disinter pada dasarnya adalah
suatu bahan yang tidak stabil pada temperatur
tinggi. Di sini terdapat pergerakan partikel yang
berarti di dalam struktur bahan karena adanya
daya penggerak. Gerakan partikel itu sering
diidentifikasi sebagai proses difusi. Atas dasar
itu, fenomena yang terjadi dalam proses
penyinteran didominasi oleh proses difusi.
sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi akan
mengikuti aturan-aturan difusi.

BAHAN DAN METODA

Pembuatan Zircaloy melalui metoda
metalurgi serbuk dilakukan dengan cara
pengompakan campuran serbuk zirkonium dan

unsur penambah Sn (1,30 %), Fe (0,22 %) dan Cr
(0,10 %) sesuai demgan spesifikasi zircaloy-4
pada berbagai tekanan, kemudian disinter dengan
memvariasikan temperatur (1000 - 1200 °C) dan
waktu (1 - 10 jam). Densitas sampel hasil sinter
kemudian diukur dan setelah sampel dikenai
proses metalografj dilakukan pengambilan foto
mikro struktur.

HASIL DAN BAHASAN

Hubungan antara densitas pelet mentah yang
diperoleh dari pengompakan serbuk zircaloy-4
dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1. Tampak
bahwa pada tekanan yang relatif rendah yaitu
antara 2 sampai 8 MP titik-titik hasil percobaan
sedikit mengalami penyimpangan dari kurva
densitas-tekanan. Hal ini diduga karena pada
tekanan rendah masih terjadi proses pengisian
dan penyusunan butir-butir di dalam dies .
Setelah proses pengisian selesai maka
penambahan tekanan menyebabkan kenaikan
densitas yang cukup teratur. Pada kondisi ini titik-
titik hasil percobaan sudah mendekati kurva.

Denstlos, g/cm3

4.75

0 5 10 15 20

Toknnnti pcneoiiipnknn. Ml'

Gambar I. Pengaruh tekanan pengompakan terhadap
densitas pelet mentah 1 MP = 5,67 bar

Pada tekanan antara 8 - 1 6 MP, masih
terlihat adanya kenaikan densitas, naniun setelah
tekanan pengompakan mencapai 16 MP,
penambahan densitas relatif kecil, sehingga
percobaan berikutnya dilakukan di sekitar tekanan
tersebut.

Pengaruh tekanan pengompakan terhadap
densitas sinter pada berbagai temperatur dan
tekanan dengan waktu sinter tetap 2 jam
ditunjukkan pada gambar 2 dan tabel 2. Untuk
mengetahui kondisi yang relatif baik, perlu
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peninjauan dari bebcrapa segi yaitu efisiensi dan
kemampuan alat:
- tekanan pengompakan di bawah 20 MP
- temperatur sinter di bawali 1200 °C

Jadi di sini terdapat dua pilihan tempcralur
yaitu 1000°C dan 1100°C. Ternyata pada rentang
tekanan 18 - 22 MP, temperalur 1100°C
memberikan hasil densitas pelet yang Icbih tinggi
bila dibandingkan dengan densitas yang diperoleh
pada temperatur 1000°C. Oleh karena itu
temperatur 1100°C dipilih untuk percobaan
berikutnya yaitu untuk variasi waktu. Sclain itu
dapat pula dilihat bahwa pada temperatur 1 IOO°C,
variasi densitas relatif kccil dibandingkan dcngan
variasi pada suhu 1000 °C apalagi 1200 °C, yang
berarti bahwa penyinteran pada Icmpcratur
1100°C tidak begitu dipengaruhi oleh tekanan
pengompakan, sehingga untuk itiencapai densitas
tertentu dapat dipilih tekanan dalam renlang yang
lebih panjang.

l i o n oC ~*~ 1200 oC

Pada gambar 3 dan label 3 menunjukkan
hubungati antara densitas sinter dan waktu
pcnyinleran pada Semperahsr dan tekanan
pengompakan leriontu. Pada Semperatur
penyinteran 1100°C dan tekanaa pengompakan
16 MP, terlihat bahwa penyinteran terbagi dalam
3 tahap yaifu tahap awal, tahap antara dan tahap
akhir. Pada tahap awal penyinteran yaitu sampai
waktu kira-kira 2,5 jam, pengaruh waktu terhadap
densitas tidak teratur, karena terjadinya beberapa
fenomena yang konipiek yang kemungkinan
disebabkan oleh ketidak homogenan serbuk dalam
kompaka/i sebelum penyinteran, pelepasan
gas/udara yang terperangkap, efek Kirkendal dan
adanya unsur penambah, serta laju pemanasan
awal yang terlalu cepat. Fenomena-fenomena
tcrsebut dapat terjadi berurutan maupun bersama-
sama. Mikro stmktur pada tahap tersebut
diperlihatkan pada gambar 4a, b dan c. Pada
tahap antara (2,5 - 6 jam), pengaruh waktu
terhadap densitas sangat jelas dan struktur mikro
pada tahap ini dapat dilihat pada gambar 4d. Pada
tahap akhir penyinteran yang diperkirakan
dimulai setelah waktu sinter 6 jam, ternyata waktu
sangat bcrpcngaruh terhadap rekristalisasi dan
pertumbuhan butir (gambar 5a, b dan c).

Gambar 2. Hiibungan antara tekanan pengompakan
dandensitas peiel sinter pada berbagai
tcmperatiir dengan waktu sinler 2 jam

0

ffnkln, join

Gambar 3. Hnbimgan antara waklu dan densitas pelet
sinter, pada tekanan pengompakan 16 MP,
temperatur 1100 °C
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Gambar 4. Mikro stniklur zircaloy-4 yang disinter pada
temperatur 1 ] 00 °C, waktu sinter : a. 1
jam; b. 1,5 jam; c. 2,5 jam; d. 3 jam.
pembesaran 200 x, (mertipakan tahap avval
dan tahap antara pada pcmyinteran)

Ganibar 5. Mikro stniktur zircaloy-4 yang disinter pada
temperatur 1100 °C, waktu sinter : a. 6
jam; b. 8 jam; c. 10 jam. pembesaran 200 x,
(merupakan tahap akliir pada penyinteran)

SIMPULAN

Proses penyinteran pada 1100°C selama 1 -
10 jam untuk pelet serbuk zircaloy-4 yang
dikompakkan oleh tekanan sebesar 16 MP terdiri
dari liga tahap, yaitu tahap awal, tahap antara dan
tahap akhir. Pada tahap awal (1 - 2,5 jam),
pengaruh waktu masih belum teratur karena
terjadinya beberapa fenomena yang komplek,
sedangkan pada tahap antara (2,5 - 6 jam), waktu
berpengamh terutama terhadap densitas pelet
sinter dan pada lahap akhir ( 6 - 1 0 jam), waktu
bcrpengaruh tenitama terhadap rekristalisasi dan
pertumbuhan butir.
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TANYA JAWAB

1. MULYADI.R.

• Berapa tinggi yang ideal temperatur sintering
terhadap temperatur melting ?

• Unsur yang ditambahkan dalam proses
sintering, sebaiknya memiiki temperatur
melting lebih tinggi atau lebih rendah
temperatur lebur bahan dasar (Zirkonium) ?

• Bagaimana hubungan tinggi temperatur
sintering terhadap teinperatur lebur unsur-
unsur bahan dasar dan imsur bahan yang
ditambahkan !

RA.SURYANA

• Tergantung pada sifat produk yang
diinginkan, karena seperti disebulkan dalam
teorin, pengiriman ialah perlakuan panas
untuk memperoleh sifat-sifat kompakan yang
lebih baik.

• Tergantung bila mau memadu dcngan unsur
apa, seperti dalam zirkaloy, sisik lebur yang
lebih rendah dari zirkonium, akan tetapi
dapat juga kita memadu dengan unsur yang
sisik leburnya lebih tinggi misalnya paduan
dengan dasar logam Al yang di padu dehgan
Zr.

• Tidak ada hubungannya dengan unsur
pemadu yang ada luibungan antara
temperatur sintering untuk lebur logam dasar
yaitu 2/3 T| ( untuk lebur keloin ).

2. DARDJO

• Pada ukuran berapa dalam mesh paduan
logam zirkonium dapat utuh secara total ?

• Phenomena yang rumit apa ynng lerjadi pada
tahap awal 1-2,5 jam ?

RA. SURYANA

• -250 - 180 mesh
-325 mesh

• Ada Sn yang temperatur leburnya jauh lebih
rendah dari Zn, pada 300 °C Sn dan jumlah

Sn lebih keci) dari pada jumlah Zn, terjadi
perbedaan difusivitas yang besar sehingga
terjadi pori-pori (efek Kerkendal) dengan
akibat terjadi peng-gembungan, dan tentunya
densitas turun.

3. MARADU SIBARANI

• Apakah metode metalurgi serbuk ini dapat
digunakan untuk zirkaloy dalam bentuk pelat
dan kelongsong, bagaimana dengan proses
teknologinya ?

RA. SURYANA

• Seperti telah dijelaskan dipendahuluan (teori)
bahwa metalurgi serbuk ialah suatu teknologi
peinbuatan komponen ( part ) dari serbuk,
disamping pembuatan serbuknya itu sendiri,
yang dimaksud komponen (part) misalnya
roda gigi. Jadi metalurgi serbuk bukan untuk
membuat pelat/ kelongsong.

4. PINITOYO

• Mohon kejelasan tekanan pengompakan
'MP" terhadap pelet silindris. Bila 'MP"
adalah satuan tekanan hidrolik dari mesin
press, mohon di kalibrasi ke dalam satuan
standar : kg/cm2, psi, dll. Dan tekanan
pengompakkan pelet perlu di kalikan faktor
luas:
Luas Penampang Piston Hidrolik (D2)

Luas Penampang Pelet d2

D = diameter piston hidrolik
d = diameter pelct

RA. SURYANA

• MP hanyalah ukuran skala saja, dan tekanan
sebenarnya berdasarkan perhitungan yang
disesuaikan dengan kondisi operasi
pembuatan pelct UO2 jenis cireal, IMP= 3,1
ton/in2.

5. TAUFIK USMAN

• Mohon dijelaskan fenomena yang terjadi
pada kurva " Pengaruh waktu terhadap
densiti"

RA. SURYANA

• Seperti dituujukkan dalam kurva, pada
pcnclitian ini bahwa pengaruh densitas tidak

170



Prosiding Presentasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19Maret 1996

teratur terrutama pada tahap awal perputaran
(1-2 jam) hal ini sebagai akibat (diduga) Saju
pemanasan yang terlalu tinggi dan adanya
unsur pemadu, terutama Sn yang sisik
leburnya jauh lebih rendah dari Zr. Pada
penelitian selanjutnya dengan laju pemanasan
yang lebih rendah dari 600, dan
dibandingkan juga dengan Zr murni,
memang laju pemanasan dan unsur pemadu
mempengaruhi kurva densitas vs waktu.

6. GUNANDJAR

• Pada waktu penyinteran, grafik/kurva yang
diperoleh (densitas vs waktu sinter)
menunjukkan bahwa densitas relatif menurun
(pada tahap kedua). Bisakah dijelaskan
mengapa densitas tersebut menurun,
mengapa justru tidak naik.

RA. SURYANA

• Memang densitas pada tahap kedua masih
menurun, ( belum naik ) hal ini diduga
karena pengaruh laju pemanasan ( heating
rate ) yang terlalu besar dan adanya unsur-
unsur pemadu pada kertas kerja kami yang
lain ( penelitian lanjutan ), untuk laju
pemanasan < 600 °C, densitas menunjukkan
kenaikkan pada tahap kedua .

7. FRANSISCA A.E.T.

• Apa sebabnya pada temperatur 1100 °C
pengaruh tekanan pengompakan kecil
terhadap densitas ?

• Apa maksud atau tujuan dari proses
penyinteran di bagi menjadi tiga tahap ?

RA. SURYANA

• Pada tekanan udara 17 MP- > 20 MP pada
umumnya densitas turun. Penurunan ini
dapat disebabkan oleh beberapa faktor :
a). Springback efect
b). Pelepasan gas ( degarring ), udara/gas

yang terperangkap pada waktu
pengompakan

c). Belum terpadunya denrifikasi sempurna
sehingga : * Pada 1000 °C denrefikasi
belum sempurna
* Pada 1200 °C temperatur selalu tinggi

sehingga panas a dan b dominan.
• Pada 1100 °C pengaruh a dan b

kurang dominan sehingga pengaruh
tekanan relatif baik

terhadap densitas lihat halaman sebelah.
• Seperti diketahui pada proses penyinteran

terjadi bermacam-macam fenomena
diantaranya menurut Hersckharn dan Lenel
adalah :
- Pengikatan unsur partikel
- Pertumbuhan leher
- Penutupan saluran pori
- Densifikasi dan pengerutan pori
- Pertumbuhan butir

• Fenomena tersebut dapat terjadi berurutan
atau bersama-sama. Oleh sebab itu kadang-
kadang terpadunya fenomena tersebut di
singkat dengan tahap awal, tahap antara dan
tahap akhir untuk memindahkan.
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LAMPBRAN

Tabel 1. Data pengompakan serbuk zircaioy-4

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tekanan
(MP)

2
3
4
6
7

7,5
8
9

10,5
11
12
13
14
16
17

17,3
17,5
18,5
19
20
21

21,5
22

Tinggi
(cm)

1,2895
1,2175
1,2030
1,1510
1,0995
1,0930
1,1090
1,1250
1,1410
1,1540
1,1660
1,1770
1,2000
1,2340
1,2560
1,2540
1,2760
1,3200
1,3000
1,3390
1,3600
1,3820
1,4120

Diameter
(cm)

2,3190
2,3190
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380
2,3380

Volume
(cm3)

5,2063
4,9024
4,9247
4,7016
4,4806
4,4527
4,5214
4,5900
4,6587
4,7144
4,7659
4,8131
4,9118
5,0577
5,1521
5,1435
5,2397
5,4268
5,3409
5,5083
5,5985
5,6928
5,8215

Berat (g)

20,3670
20,0125
20,0870
19,9480
20,0190
20,2300
21,5210
21,5210
22,1270
22,4580
22,9540
23,3040
24,1440
24,9750
25,4550
25,4560
25,9660
26,9430
26,6250
27,4710
27,9790
28,4600
29,1510

Densitas (g/cm3)

3,9134
4,0731
4,0788
4,2428
4,4684
4,5433
4,6488
4,6887
4,7496
4,7637
4,8163
4,8417
4,9155
4,9380
4,9407
4,9491
4,8573
4,9648
4,9851
4,9872
4,9977
4,9993
5,0075

Punch atas : 22 cm Waktu pengompakan : 30 detik
Kedalaman dies : 40 cm 1 MP = 5,67 bar

Tabel 2. Data penyinteran pelet zircaloy, waktu sinter 2 jam

Waktu
(jam)

2

Tempe-

ratur
(°C)

1000

1100

1200

1300

Tekanan
(MP)

16
17,5
19
21
22
16

17,5
19
21
22
14
17

18,5
20

21,5
14
17

18,5
20

21,5

Densitas
PM (g/cm3)

4,938
4,957
4,982
5,002
5,007
4,938
4,957
4,982
5,002
5,007
4,915
4,941
4,965
4,987
5,003
4,915
4,941
4,965
4,987
5,003

Densitas

PS
(g/cm3)
6,786
6,828
6,316
6,434
6,266
6,414
6,561
6,538
6,492
6,555
6,375
6,676
6,718
6,000
6,654

Pelet
nisak

Tabel 3. Data penyinteran pelet zircaloy dengan variasi
waktu sinter

Tem-
peratur

1000

1000

Tekanan
(MP)

16

17,5

16

17,5

Waktu
(jam)

1
1,5
2,

2,5
3
6
8
10

6
8
10

6
8
10

6
8
10

Densitas
PM (.g/an*)

4,982
4,987
4,938
4,983
4,985
4,938
4,938
4,938

4,957
4,957
4,957

4,938
4,938
4,938
4,957
4,957
4,957

Densitas
PS

(g/cm5)

6,782
6,676
6,414
6,652
6,313
6,090
5,850
6,152

6,278
5,805
5,613

6,550
6,371
5,613
5,897
5,998
5,725

PM = Pelet Mentah
PS = Pelet hasil sinter
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PERMASALAHAN FABRIKASI BAHAN BAKAR U3SJ2-A1
DENGAN TINGKAT MUAT URANIUM TINGGI

Supardjo
Pusat Eleraen Bakar Nuklir ID0100069

ABSTRAK

PERMASALAHAN FABRKASI BAHAN BAKAR U3Si2-Al DENGAN TINGKAT MUAT URANIUM
TINGGI. Kualitas produk elemen bakar dispersi U3Si2-Al merupakan tujuan utama bagi setiap fabrikator. Elemen
bakar tingkat muat uranium rendali mudah difabrikasi, tetapi dengan kenaikan tingkat miiat uranium, homogenitas
distribusi uranium sulit dicapai dan di dalam pelat elemen bakar selalu terbentuk white spots, blister, dan dogboning.
Beberapa kendala tersebut kemungkinan dapat dieliminasi dengan menaikkan tekanan pengepresan inti elemen
bakar, ketelitian penyiapan paket rol, melapisi permukaan inti elemen bakar dengan serbuk Al, dan perlakuan panas
terhadap serbuk bahan bakar/Al. Pemilihan diameter partikel balian bakar/Al secara tepat sangat diperlukan untuk
mempermudah proses homogenisasi dan mengatur porositas di dalam pelat elemen bakar. Kenaikan tingkat muat
uranium pada tebal meat tetap, akan menaikkan kekerasan meat, sehingga untuk menghindari terjadinya dogboning
perlu digunakan bahan kelongsong yang lebih keras.

ABSTRACT

THE FABRICATION PROBLEM OF U3S12-AI FUEL WITH URANIUM HIGH LOADING. The quality of
UsSir-Al dispersion fuel product is the main aim for each fabricator. Low loading of uranium fuel element is easily

fabricated, but with the increased, uranium loading, homogenity of uranium distribution is difficult to achieve and it
always formed white spots, blister, and dogboning in the fuel plates. The problem can be eliminated by the increasing
of core pressing, accurate preparation of the composite, the core surface coating with the Al powder, and the heat
treatment of the fuel/Al powder. The precise selection offuel/Al particles diameter is needed indeed to make easier
in the homogeneous process of powder and the porosities arrangement in the fuel plates. The increasing of uranium
loading at constant meat thickness will increase the meat hardness, therefore to withdraw the dogboning forming,
the use of harder cladding materials is necesity.

PENDAHULUAN

Teknologi fabrikasi elemen bakar reaktor
riset tipe pelat yang berisi bahan bakar U3O8 dan
UA1X perkayaan tinggi (± 93% U-235) yang di
dispersikan ke dalam matriks aluminium telah
dikembangkan sejak tahun 1950 an. Fabrikasi
kedua jenis elemen bakar perkayaan tinggi cukup
berhasil, karena dengan tingkat muat uranium
rendah sudah dimungkinkan dicapai fluks netron
yang tinggi.

Berkaitan program pengubahan penggunaan
bahan bak^ar reaktor riset dari perkayaan tinggi ke
perkayaan rendah (± 20% U-235) pada disain
volume teras reaktor tetap, maka untuk me-
ngompensasi penurunan jumlah U-235 perlu
dipilih bahan bakar yang memiliki densitas tinggi.

Langkah awal mempertinggi tingkat inuat
uranium telah diterapkan pada bahan bakar U3O8

dan UA1X, tetapi kedua bahan bakar tersebut hanya
mampu menaikkan tingkat muat uranium masing-
masing dari 2,00 menjadi 3,20 g/cm3 dan 1,00
menjadi 2,40 g/cm3. Unjuk kerja kedua bahan
bakar tersebut cukup baik tetapi belum mampu
mengomensasi penurunan jumlah U-235 yang
hampir 4,5 kali lipat lebih rendah. Beberapa

paduan uranium yang telah diteliti ternyata hanya
paduan uranium silisida, U3Si2 yang cukup
memenuhi kriteria bahan bakar nuklir, dengan
keunggulan antara lain: densitasnya tinggi (12,20
g/cm3), stabil terhadap iradiasi, dan fabrikasinya
relatif mudah dengan resiko kegagalan rendah.
Dengan menggunakan bahan bakar U3S12 tingkat
muat uranium bahan bakar dapat ditingkatkan
hingga 5,20 g/cm3. Kendala umum yang muncul
pada fabrikasi bahan bakar tipe pelat dengan
kenaikan tingkat muat uranium adalah kegagalan
produksi meningkat. oleh karena itu pemilihan
bahan dan parameter fabrikasi secara tepat sangat
diperlukan guna mengeliminasi kendala tersebut.

FARBIKASIPEB U3Si2-Al

Elemen bakar dispersi tipe pelat yang berisi
UjSi2-Al difabrikasi melalui dua tahap pengerjaan
yaitu:

1. Pembuatan paduan dan serbuk U3Si2, dan
2. Pembuatan IEB, PEB, dan perakitan EB.

Secara garis besar proses fabrikasi dapat
ditampilkan dalam bentuk diagram alir pada
Gambar 1, dan diuraikan sbb.
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Pembuatan Paduan dan Serbuk U3Si2

Paduan U3Si2 dibuat dengan peleburan
menggunakan tungku busur listrik bermedia gas
iner. Peleburan dilakukan beberapa kali untuk
mendapatkan paduan yang homogen. Paduan
U3Si2 adalah rapuh sehingga mudah dibuat serbuk
sesuai ukuran butir yang dikehendaki.

Pembuatan IEB, PEB dan Perakitan EB

Fabrikasi PEB U3Si2-Al dengan teknik
Picture and frame, menggunakan kelongsong
paduan aluminium. Langkah pert a ma, serbuk
U3Si2 dan Al dicampur dengan perbandingan
tertentu sesuai dengan tingkat muat uranium yang
diinginkan, kemudian dihomogenisasi dan
akhirnya dipres pada tekanan tinggi sehingga
terbentuk IEB. Uap air dan pelumas (Natrium
Stearat) yang terikut pada IEB dihilangkan
dengan perlakuan panas dalam kondisi vakum.
Paket rol dibuat dengan cara, IEB yang telah
bebas dari uap air/pelumas, dimasukkan kedalam
pelat rangka dan dua pelat tutup, kemudian pada
keempat sisi sambungannya dilas TIG di beberapa
titik. Paket rol kemudian dikenai perolan panas
beberapa tahap hingga diperoleh tebal pelat sesuai
yang diinginkan. Suhu perolan panas berkisar
antara 425° s.d 500 °C, tergantung paduan Al yang
digunakan sebagai kelongsong. Pelat elemen
bakar hasil perolan dikenai pengujian secara
merusak dan tidak merusak.

BAHASAN

Keberhasilan fabrikasi bahan bakar dispersi
tipe Materials Testing Reaktor(MTR) yang berisi
bahan bakar silisida tingkat muat uranium tinggi
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara
lain, diameter partikel serbuk U3Si2 dan Al,
bentuk inti elemen bakar(IEB), penyiapan paket
rol serta kondisi perolan panas dan perolan
dingin. Faktor-faktor tersebut secara garis besar
dapat diuraikan sbb:

Penyiapan Serbuk U3Si2 dan Serbuk Al

Paduan U3Si2 adalah piroporik, maka pada
pengerjaannya harus dilakukan di dalam media
gas iner. Teknik peleburan menggunakan tungku
busur listrik berelektrode wolfram merupakan
salah satu metode yang tepat untuk pembuatan
ingot U3Si2. Metode ini mudah dilakukan dan
ingot yang dihasilkan cukup memenuhi kualitas
bahan bakar, karena elektrode wolfram tidak
memberikan efek negatif yang dapat menurunkan
kualitas. Homogenitas ingot dapat dicapai dengan
pengulangan peleburan. Pada suhu kamar U3Si2

dapat bereaksi dengan oksigen di dalam udara,
dan reaksi akan bertambah cepat pada suhu £
177C. Oleh karena itu setiap selesai peleburan,
ingot dibalik dengan hati-hati, dan tidak boleh
dengan penekanan yang terlalu kuat karena sangat
mudah memercikkan bunga api yang pada
akhirnya akan menurunkan kualitas ingot.

Serbuk aluminium memiliki daya serap
terhadap uap air cukup tinggi, sehingga
pengerjaannya juga harus dilakukan di dalam
media gas iner. Adanya uap air yang masih
terdapat di dalamnya harus dihilangkan, karena
akan mengganggu homogenitas dan dapat
menyebabkan terbentuknya lepuhan (blister) pada
pelat elemen bakar setelah perolan panas
berlangsung. Oleh karena itu sebelum pengerjaan
lebih lanjut serbuk U3Si2 dan serbuk Al perlu
dikenai perlakuan panas.

Bahan bakar dispersi dikatakan ideal apabila
butiran bahan bakar terdistribusi merata di dalam
meat, sehingga setiap butiran bahan bakar
dikelilingi oleh aluminium matriks. Pada
kenyataannya kondisi ideal sulit dicapai karena
sangat pengaruhi terutama oleh ukuran butir, dan
tingkat muat uraniumnya. Makin tinggi tingkat
muat uranium sulit dihomogenisasi karena
perbedaan berat jenis antara U3Si2 (12,20 g/cm3)
dan aluminium (2,70 g/cm3) cukup jauh, sehingga
sangat mudah terjadi aglomerasi. Hal yang sama
akan terjadi apabila fraksi halus (- 44 (Am) cukup
tinggi. Akibat kenaikkan volum dispersan dan
atau fraksi halus akan menaikkan porositas di
dalam meat dan pada akhirnya memungkinkan
terbentuknya white spots di dalam PEB. Untuk
mengeliminasi ketidak homogenan perlu dipilih
ukuran butir yang tepat dengan penanganan yang
hati-hati termasuk pada saat pemindahan bahan
dan pengepresan.

Inti Elemen Bakar (core)

Inti elemen bakar merupakan bahan utama
di dalam elemen bakar, dibuat menggunakan cara
pengepresan terhadap campuran homogen antara
serbuk U3Si2 dan matriks Al, dengan perban-
dingan sesuai dengan tingkat muat uraniumnya
seperti contoh Tabel 1. Pengepresan campuran
serbuk U3Si2 dan Al pada tekanan yang sama
terhadap tingkat muat yang berbeda akan
diperoleh ketebalan IEB yang berbeda pula.
Makin tinggi tingkat muat uranium, IEB hasil
pengepresan semakin tebal4'5.

Inti elemen bakar disusun dalam bentuk
paket rol dan dilas beberapa titik pada keempat
sisinya (contoh Gasnbar 2.), atau dalam bentuk U
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(tapal kuda). Pelasan ini berfungsi untuk menjaga
agar tidak terjadi pergeseran pelat, dan
menghindari terjebaknya udara/gas di dalam PEB
saat perolan panas berlangsung.

Suhu perolan panas sangat tergantung pada
jenis bahan kelongsong yang digunakan.
Perbedaan bahan dan suhu perolan akan ber-
dampak pada karakteristik produk. Bahan kelong-
song paduan aluminium seperti AIMgl, AlMg2,
Al 6061 telah banyak digunakan, dengan suhu
perolan berkisar antara 425 s.d 500°C. Sebagai
contoh perolan panas PEB dengan kelongsong
pelat AIMg2 yang dilakukan pada suhu 425°C
diperoleh pelat cukupbaik.

Tabel ]. Komposisi UjSi2 dan Al dengan Tingkat Muat
Uranium antara 3,60 s.d. 5,20 g/cm3

tingkat muat
U(g/cm3)

3.00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00

Vol. U3S12

(%)
26,66075
30,88086
35,10098
39,32111
43,54123
47,76135
51,98148

VOL. Al.
(%)

73,33925
69,11914
64,89902
60,67889
56,45877
52,23865
48,01852

Porositas

Prosentase porositas yang terbentuk di dalam
PEB sangat ditentukan oleh parameter antara lain,
ukuran dan kekerasan butir bahan bakar, kekuatan
matriks, suhu perolan, tebal akhir meat dan fraksi
volum bahan bakar.

Selama proses pengepresan IEB dan perolan
panas PEB, butiran bahan bakar/matriks bergerak
dan tersusun kembali dengan tanpa mengalami
deformasi/msak atau sebaliknya. Perpindahan
butiran terbesar terjadi pada proses pengepresan
dan perolan panas tahap pertama. Kerapuhan
senyawa U3Si2 mengakibatkan butiran mudah
pecah pada saat proses perolan berlangsung
(contoh Gambar 3.), sehingga fraksi halus di
dalam meat akan lebih banyak dibanding di dalam
IEB. Fraksi halus di dalam meat akan bertambah
dengan kenaikan fraksi volum bahan bakar.
Kenaikan fraksi halus bahan bakar akan
memperluas permukaan kontak partikel bahan
bakar yang dapat memperlambat aliran matriks,
dan pada akhirnya berdampak pada kenaikan
porositas. Hal ini mungkin terdapat korelasi
antara fraksi halus butiran bahan bakar (-44uin)
dan porositas di dalam meat. Selain beberapa
kemungkinan tersebut diatas penggunaan bahan

bakar dengan butiran yang terlalu halus akan
memungkinkan terbentuknya white spots pada
PEB. Ukuran butiran serbuk dan tingkat muat
uranium mempengaruhi jarak antar butir serbuk
bahan bakar. Jarak antar butir bahan bakar = 0
apabila fraksi volum bahan bakar di dalam meat
sebesar 74 %8. Pada kondisi tersebut butiran
bahan bakar akan bersinggungan. Secara umum
fraksi volum bahan bakar dispersi maksimum di
dalam matriks Al yang masih dapat difabrikasi
adalah berkisar antara 45 s.d. 50 %'. Berdasar
pengalaman beberapa fabrikator/lembaga
penelitian menyebutkan bahwa untuk fabrikasi
bahan bakar U3Og jumlah butiran halus (-44^im)
harus <, 25%, sedang fabrikasi bahan bakar U3Si2

butiran halus disarankan <• 15%. Fraksi halus (-44
yon) butiran bahan bakar U3Si2 dinaikkan dari 0
s.d 25%, terjadi kenaikan porositas seperti
ditunjukkan pada Gambar 4. Perubahan prosen-
tase porositas akibat perubahan fraksi volum
bahan bakar U3Si2 lebih rendah dibanding U3Si,
ini kemungkinan disebabkan oleh kerapuhannya.
Kenaikan fraksi volum bahan bakar akan diikuti
kenaikan porositas seperti ditunjukkan pada
Gambar 5.

Ketebaian meat bahan bakar juga berpe-
ngaruh terhadap besarnya porositas. Apabila tebal
meat diturunkan (pada fraksi volum bahan bakar
tetap), maka porositas naik dengan perubahan
antara 1-2%. Apabila meat lebih tebal, kemung-
kinan aliran matriks lebih cepat dan mengisi
bagian rongga yang menyebabkan porositas
menurun.

Perolan dingin akan menaikkan porositas,
hal ini kemungkinan kekuatan matriks pada suhu
kamar meningkat7. Pada perolan tahap pertama,
porositas pelat bagian depan lebih rendah
daripada pelat bagian belakang. Ini kemungkinan
disebabkan oleh pendinginan pelat atau udara
yang terjebak di dalam PEB bagian belakang lebih
banyak selama perolan tahap pertama. kenaikan
porositas akan menurunkan konduktivitas, seperti
ditampilkan pada Gambar 6.

Lepuhan (blister)

Selama penyiapan campuran serbuk U3Si2

dan Al, pengepresan IEB, dan penyiapan paket rol
kemungkinan terjadi penyerapan uap air oleh
serbuk Al. Pada perolan panas, uap air itu akan
cepat bereaksi dengan U3Si2 di dalam meat dan
membentuk gas hidrogen. Gas hidrogen hasil
reaksi terdifusi keluar dari zona bahan bakar
membentuk blister di dalam kelongsong seperti
ditungjukkan pada Gambar 72. Adanya blister
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akan mengurangi kesempurnaan ikatan, sehingga
mengurangi kekuatan kelongsong. Apabila hal ini
terjadi maka akan berbahaya selarna di iradiasi di
daJam reaktor, karena kemungkinan blister akan
terisi oleh gas fisil yang dapat menyebabkan
kebocoran, terlebih pada burn-up tinggi.

Untuk mengeliminasi terbentuknya blister
dari gas hidrogen, dapat dilakukan dengan
memanaskan IEB/paket rol pada suhu 480C,
tekanan ä 10"4 torr selarna 6 jam. Setelah
didinginkan hingga suhu 30°C, tungku diisi gas
argon dan seianjutnya IEB/pakel rol dipindahkan
untuk pengerjaan lebih lanjut. Perlakuan panas ini
akan mengusir uap air yang berada di dalam
IEB/pakel rol yang terabsorpsi oleh serbuk Al
selama pemindahan, pengepresan, atau waktu
penyusunan paket rol.

Perlakuan panas juga dilakukan setelah
proses perolan panas 4 atau 5 x sesuai dengan
tahap pengerolannya. Perlakuan panas dapat
menekan terbentuknya gas hidrogen dari reaksi
uap air dan U3Si2 di dalam meat untuk berdifusi
melalui kelongsong. Dengan perlakuan demikian
terbentuknya blister akan dapat dihindari2.

Zona bebas bahan bakar pada ujung dan sisi PEB

Pada proses perolan panas kemungkinan
terdapat partikel bahan bakar yang terlenipar dari
zona bahan bakar masuk ke dalam kelongsong.
Terlemparnya partikel bahan bakar terutama
terjadi pada perolan panas tahap pertama, dan
akan lebih banyak apabila fraksi volume bahan
bakar dalam IEB dinaikkan. Dengan kenaikkan
fraksi volume bahan bakar kekuatan IEB menurun
dan banyak partikel bahan bakar berada
dipermukaan, sehingga pada perolan memung-
kinkan partikel-partikel tersebut berada dipinggir
kelongsong akan berakibat produk fisinya keluar
dan masuk ke dalam pendingin reaktor. Unfuk
mengeliminasi terjadinya loncatan pertikel bahan
bakar kemungkinan dapat dilakukan dengan
menaikkan tekanan pengepresan IEB,
peningkatan ketelitian pada pembuatan pakel rol,
dan melapisi seluruh permukaan IEB dengan
serbuk Al. Peningkatan tekanan pengepresan akan
meningkatakan kekerasan IEB sehingga pada
perolan dapat memperkecil terjadinya pelepasan
partikel bahan bakar ke luar dari meat, sedangkan
ketelitian penyiapaan paket rol yang perlu
diperhatikan adalah kesuaian tebal IEB dengan
pelat rangka dan kekuatan pelasan. Kekauatan
pelapan merupakan kehanisan agar selama
perolan tidak terjadi pergeseran posisi meat dan
kelongsong. Pelapisan IEB dengan serbuk Al
dimaksudkan untuk menghalangi loncatan serbuk

bahan bakar selama perolan berlangsung. dengan
pelapisan ini akan menaikkan porositas, untuk itu
tebal lapisan harus dibuat seoptimal mungkin.

Tebal Meat dan Kelongsong

Penentuan tebal kelongsong dan meat secara
tepat sepanjang pelat elemen bakar sangat sulit
dilakukan karena pada kenyataannya batas antara
meat dan kelongsong tidak merupakan garis lurus
melainkan nampak seperti pada Gambar 8.
Penentuan tebal kelongsong dan meat biasa
dilakukan dengan cara metalografi terhadap irisan
pelat elemen bakar yang diambil secara acak.
Irisan PEB diamati dengan mikroskop optik yang
dilengkapi fasilitas pengukur dimensi. Hasil
pengukuran ini dianggap telah mewakili sejumlah
produk PEB. Apabila tebal kelongsong yang diuji
memenuhi persyaratan, maka PEB lainnya
dianggap memenuhi persyaratan pula.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan
kenaikan tingkat muat uranium (untuk tebal PEB
dan kondisi pengepresan tetap), maka meat
bertambah tebal, sedang kelongsong semakin tipis
seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Apabila
diinginkan kenaikan fraksi volum bahan bakar
pada tebal meat dan kelongsong tetap, maka
tekanan perolan harus dinaikkan, dan untuk itu
perlu diimbangi penggunaan bahan kelongsong
yang lebih keras.

Tabel 2. Tebal Kelongsong dan Meat Bahan Bakar
UsSia-Al Tingkat Muat Uranium antara 3,60
s.d 5,20 g/cm3

Tingkat muat
U (g/cm3)

3,60
4,20
4,80
5,20

Tebal
kelongsong

(nan)
0,413
0,393
0,401
0,366

Tebal
meat(mm)

0,588
0,629
0,635
0,674

Dogboning

Dogboning adalah pengumpulan uranium di
ujung PEB yang terbentuk pada proses perolan
panas, apabila meat lebih keras daripada
kelongsong. Pada proses perolan tersebut akan
terjadi pengelompokan/penebalan bahan bakar di
ujung PEB karena serbuk Al yang berfijngsi
sebagai penghambat laju alir bahan bakar makin
sedikit. Pengelompokan ini akan terbentuk yang
pada akhirnya kelongsong menjadi tipis dan
kadang-kadang hingga dibawah batas minimum
tebal kelongsong yang diizinkan. Fabrikasi PEB
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U3S12-AI dengan tingkat muat uranium 1,30 g/cm3

sangat mudah dilakukan, tidak terbentuk
dogbone, dan distribusi bahan bakar sepanjang
pelat hasil rekaman uji Radiografi Sinar-X cukup
homogen seperti ditunjukkan pada CJambar Sa.
Dengan kenaikan tingkat muat, jarak antar butir
semakin rapat dengan distribusi uranium cukup
homogen, dan pada tingkat muat uranium 5,30
g/cm3 mulai ada kecenderungan terbentuk
dogboning walaupun masih dalam batas yang
diizinkan seperti Gambar 8c. Terbentuknya
dogboning pada pada PEB tidak diinginkan
karena selain berpengaruh pada ketebalan
keiongsong juga adanya pengumpulan bahan
bakar disuatu titik, sehingga selama iradiasi
memungkinkan terjadinya local heat yang sangat
membahayakan. Untuk mengeliminasi terbentuk-
nya dogboning dapat dilakukan dengan
menggunakan keiongsong paduan A! yang lebih
keras, atau ujung-ujung PEB dibuat tirus. Tirus ini
berfungsi untuk menampung bahan bakar yang
terdorong selama perolan berlangsung, agar tidak
keluar dari zona bahan bakar.

SIMPULAN

Fabrikasi elemen bakar tipe pelat yang berisi
bahan bakar silisida tingkat muat uranium rendah
(<, 3,6 g/cm3), mudah dilakukan dengan produk
yang cukup baik, akan tetapi makin tinggi tingkat
muat uranium fabrikasinya semakin sulit terutama
untuk mendapatkan distribusi uranium di dalam
meat yang homogen, menghindari terbentuknya
blister, white spots, dan dogboning pada ujung
PEB. Untuk itu beberapa parameter harus
diperhatikan terutama pemilihan bahan
keiongsong dan distribusi diameter butir dan
perlakuannya , penyiapan IEB dan paket rol serta
kondisi perolannya.
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TANYA JAWAB

1. Amil Mardha
• Pembuatan elemen bakar dengan tingkat

muat yang tinggi; apakah anda sudah
menganalisis nilai fraksi bakar (BU) dan
densitasnya.

Supardjo
• Analisis fraksi bakar (BU) belum dilakukan,

tetapi densitas pelat elemen bakar (PEB)
dengan tingkat muat 5,2 gU/cm3 sudah
dilakukan pengurusan.

2. Endiah Puji Hastuti
• mengingat kesulitan dalam proses fabrikasi

UxSiy-AI dengan tingkat muat tinggi (5,2
gU/cm3), demikian pula dengan fabrikasi
jumlah pelat yang lebih besar dan 21 pelat per
elemen bakar serta mengingat ikatan antar
pelat menjadi semakin sempit, maka untuk
tujuan menaikkan reaktivitas teras RSG,
lengkah apa yang mungkin dilakukan dengan
kenaikan tingkat muat uranium ini dan
batasan-batasan fabrikasi tersebut ?

Supardjo
• Untuk manaikkan reaktivitas teras reaktor

adalah dengan menaikkan pemuatan bahan
bakar uranium. Batasan fabrikasi : disain
bahan bakar, seperti dimensi bahan bakar
RSG-GAS.

3. Agoeng Kadardjono
• Dalam pengujian porositas dan konduktivitas

IEB/PEB hasil nya pada literatur/teori yang
ada (kalau tidak salah), apakah tidak
sebaiknya diteliti sendiri dengan perlatan
yang kita miliki, sehingga diharapkan
hasilnya justru memperkuat literatur/teori
yang ada.
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Supardjo
• Sebetulnya porositas sudah diteliti, dan

hasilnya mendekati data literatur, sedang
penelitian konduktivitas behim dilakukan
sehingga mengacu literatur.

4. B.G. Susanto
• Belum dijeiaskan berapa % distribusi partikel

dari U3Si2 untuk meningkatkan tingkat muat
> 5,2 gU/cm3, mohon dijeiaskan.

Supardjo
• Bedasarkan pengalaman Argonne National

Laboratory (ANL), untuk seluruh tingkat muat
uranium di dalam bahan bakar UjSia-Al, fraksi

halus partikel BB U3Si2 berkisar antara 0-15 %
(-325 mesh = 15 % dan +325 mesh serta 0-100
mesh = 85 %)

5. Veronika
• Kegagaian-kegagalan apa saja yang dijumpai

dalam fabrikasi elemen bakar U3Si2-Al?

Supardjo
• Kegagalan yang dijutnpai adalah blister, white

spots, penyimpangan dimensi zona BB dan
tebal kelongsong. Apabila < 0,25 mm.
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Gambar 1. Diagram Alir Fabrikasi Eiemen bakar UjSi2-Al
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Gambar 2. Susunan Paket Rol
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arah rol 0,31 mm

Gainbar 3. Irisan Pelat Eleinen Bakar Hasil Perolan
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Gainbar 4. Perbandingan Porositas Dengan fraksi Halus di dalam meat

181



Prosiding Presentmi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
PEflN-BATAN, Jakarta )8-]9Maret 1996

10 20 30 •«) 50
FUEL VOLUME FRACTION (V.)

Gambar 5. Volume Porositas Fungsi Fraksi Volume Bahan Bakar (Tebal Meat 0,50 mm)
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Gambar 6. Kondiiktivitas Tennal Bahan Bakar Dispersi Fungsi Fraksi Volum Bahan Bakar + Pori

Gambar 7. Blister di Dalam Pelat Elcmen Bakar U3Si2-AI di Luar Meat
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(b) Pelat Bahan Bakar U3Si2, t.m. 5,0 gU/cm3

(c) Pclat Bahan Bakar U3Si2, t.m. 5,30 gU/cm3

Gambar 8. Pelat Elemen Bakar UjSi2-AI, Tebal Meat 0,50 mm
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ABSTRAK

PENGARUH KECEPATAN PEROLAN TERHADAP KEKUATAN IKATAN METALURGIK ANTARMUKA
PELAT AIMg-2. Proses penyambungan antarmuka pelat akibat perolan panas terjadi karena adanya difusi unsur-
unsur pembentuk di sekitar bidang kon tak. Akibat difusi ini akan terjadi ikatan metal urgik antar permukaan pelat
yang bersentuhan tersebut. Salah satu faktor yang mempenganihi kualitas kekuatan ikatan metalurgik adalah
kecepatan perolan. Pada penelitian ini perolan pelat AIMg-2 dilakukan pada suhu 415 °C dan derajat deformasi
sebesar 133% dengan kecepatan perolan 10,75; 11,75; 12,75; 13,75; 14,75 m/menit. Pelat hasil perolan dikenai uji
geser, uji metalografi dan kekerasan masing-masing untuk mengetaliui kekiiatan ikatan metalurgik, mikrostruktur dan
kekerasan daerah sambungan. Dari hasil uji geser didapat data hubungan antara kecepatan perolan terhadap kekuatan
ikatan metalurgik. Nilai maksimum kekuatan ikatan metalurgik 74,12 MPa didapat pada kecepatan perolan 13,75
m/menit, dan kecepatan ini mempakan kecepatan optimum perolan yang dapat mengliasilkan kekuatan maksimum
ikatan metalurgik antarmuka pelat AIMg-2.

ABSTRACK

THE EFFECT OF ROLLING SPEED ON THE METALLURGICAL BONDING STRENGTH AT INTERFACE
OFAlMg-2 PLATE. Metallurgical bonding process at the interface of AIMg-2 plate couple due to hot rolling was
cause by atomic diffusion phenomenon. One of the rolling parameters determining the quality of metallurgical
bonding sterngth is rolling rates. On this research, a couple ofAlMg-2 plate was rolled at temperature 415 °C and
degree of deformation 133%. The roling speed was 10,75; 11,75; 12,75;13,75;and 14,75 m/minute. Samples were
examined using tension shear tester, optical microscope, and Vickers hardness tester to determine the strength of
metallurgical bonding, microstruture and hardness of the bonding, respectively. Data of the tension shear testing
show that there is a relationship between the rolling speed and the metallurgical bonding strength, the maximum
value of metaluurgical bonding strength of 74,12 Mpa was found on the roling speed of 13,75 m/minute, and thus
this is the optimum rolling speed to get a maximum metallurgical bonding strength at the interface of AIMg-2 plate.

PENDAHULUAN

Penggunaan bahan bakar jenis dispersi
U3Si2-Al angka muat tinggi sebagai pengganti
UjOg-Al akan memberikan konsekuensi yang
pcrlu diantisipasi karena adanya kemungkinan
perubahan sifat mekanik inti elemen bakar (IEB)
dan meluasnya kerusakan IEB akibat radiasi
dengan derajat bakar tinggi. Iradiasi pada kondisi
ini selain mengakibatkan kemsakan yang lebih
luas juga menghasilkan produk fisi yang lebih
banyak baik padat maupun gas. Produk fisi
berupa gas pada kondisi ini akan memiliki
tekanan yang cukup besår di dalam IEB, sehingga
pelat pembungkus, berupa AIMg-2 hams mampu
menjaga intcgritas pelat elemen bakar. Daerah
paling lemah dari pelat pembungkus adalah
bagian sisi bingkai yang terdiri dari tiga lapisan
pelat AIMg-2 yang disatukan secara perolan
panas.

Kekuatan ikatan metalurgik di daerah
sambungan antar pelat tidak saina dengan
kekuatan tank masing-masing pelat. Oleh karena

itu,penelitian tentang kekuatan ikatan metalurgik
daerah sambungan antar pelat akan sangat
bermanfaat untuk meramalkan unjuk kerja pelat
elemen bakar di reaktor.Dari percobaan
pendahuluan, ternyata kekuatan ikatan
metalurgik sangat dipengaruhi oleh kecepatan
perolannya. Maka dari itu, penelitian yang
dilakukan adalah bertujuan untuk mencari
kondisi keccpatan perolan optimum yang dapat
menghasilkan sambungan antar pelat AIMg-2
dengan kekuatan ikatan metalurgik maksimum.
Pada penelitian ini digunakan teknik perolan
panas pada suhu di atas suhu rekristalisasi bahan
AIMg-2 dengan tingkat deformasi tetap. Proses
penyambungan antar muka pelat terjadi karena
adanya difusi atom-atom unsur pembentuk di
sekitar bidang kontak pelat, sehingga terjadi
ikatan metalurgik antar permukaan pelat yang
bersentuhan. Kualitas ikatan metalurgik sangat
bergantung pada beberapa faktor antaralain
kekasaran permukaan,derajat deformasi, suhu dan
waktu difusi. Defonnasi pada sampel terjadi
karena adanya tekanan yang berasal dari gerakan
jepit roda-roda rol dan gerakan geser-gesek antar
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roda-roda rol dengan sampel4. Deformasi pada
pelat AlMg-2 di atas suhu rekristalisasinya akan
menimbulkan pelunakan melalui mekanisme
rekoveri dinamik, sehingga akan tnempermudah
proses pembentukannya3. Selain itu pada proses
suhu tinggi akan lebih memacu terjadinya difusi
atom di daerah bidang kontak antarmuka pelat.
Waktu difusi dapat dihubungkan langsung
dengan kecepatan perolan. Makin tinggi
kecepatan perolan, semakin singkat waktu
difusinya. Selain itu kecepatan perolan
mempengaruhi juga laju deformasi atau laju
regangan. Oleh sebab itu, kecepatan perolan
dapat digunakan sebagai parameter penentu
kualitas ikatan metlurgik antarmuka pelat. Pada
penelitian ini, perolan panas dilakukan pada suhu
415 °C dan derajat deformasi sebesar 133%,
dengan variasi kecepatan 10,75; 11,75; 12,75;
13,75 dan 14,75 m/menit. Pelat hasil perolan
kemudian dikenai uji geser, metalografi dan uji
kekerasan mikro Vickers, masing-masing untuk
mengetahui kekuatan ikatan metalurgik,
mikrostruktur serta kesempurnaan sambungan,
dan kualitas sambungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan yang digunakan adalah pelat AlMg-
2. Bahan ini digunakan sebagai pelat
pembungkus IEB sehingga menjadi PEB.
Preparasi awal meliputi pengukuran dimensi
pelat, pembersihan dari oli dan lemak serta
penyikatan permukaan pelat. Tebalawal pelat
adalah 4,94 mm. Pembersihan dilakukan dengan
alkohoi dan uap larutan perchloretylene pada
suhu 120°C selama 15 menit. Kemudian
permukaan pelat disikat sehingga menjadi kasar
agar saat perolan tidak mudali tergelincir, selain
itu penyikatan berfungsi juga sebagai pemecah
lapisan oksida yang mungkin ada dipermukaan
pelat. Lapisan oksida di daerah antarmuka pelat
dapat menjadi penghalang terjadinya difusi atom.

Sebelum dirol, pasangan pelat dilas pada
scbagian sisinya, kemudian dikenai perlakuan
panas pada suhu 415°C selama 30 menit. Perolan
panas dilakukan pada suhu 415°C dengan variasi
kecepatan 10,75; 11,75; 12,75; 13,75 dan 14,75
m/menit dengan derajat deformasi 133%. Selesai
dirol, semua sampel dianil pada suhu 425°C
selama satu jam untuk menghilangkan tegangan
akibat perolan tersebut. Pembuatan sampel uji
geser, berukuran 140 x 20 mm, dengan luas
bidang geser berkisar antara 20-25 mm2 dan tebal
1,33 mm, menggunakan mesin milling. Sampel
uji metalografi dan uji kekerasan dibuat untuk
masing-masing kecepatan.

Uji geser dilakukan dengan mesin uji tank
aksial. Sampel uji metalografi dietsa dengan
larutan 10% H2SO4, 5% HF dan 85% H2O selama
30 detik kemudian diamati dengan mikroskop
optik dan difoto. Uji kekerasan mikro dilakukan
dengan metoda Vickers untuk beban 15 g.

HASIL DAN BAHASAN

Gambar 1(B) menunjukkan pola hubungan
antara kecepatan perolan terhadap kekuatan
ikatan metalurgik. Nilai. Kualitas sambungan
menurun untuk kecepatan perolan lebih rendah
tnaupun lebih tinggi dari 13,75 m maksimum
kekuatan ikatan metalurgik 74,12 MPa didapat
untuk pelat yang dirol dengan kecepatan 13,75
m/menit /menit. Padakecepatan lebih kacil dari
13,75 m/menit penurunan suhu sampel relatif
lebih besar dibandingkan dengan kecepatan
perolan pada 13,75 m/menit, sehingga laju
difusinyapun lebih rendah meskipun waktu
difusinya relatif lebih lama. Untuk kecepatan
lebih besar dari 13,75 m/menit ternyata diamati
pula adanya penurunan kualitas kekuatan ikatan
metalurgik. Hal ini terjadi karena walaupun suhu
sampel relatif masih tinggi tetapi waktu difusinya
juga sangat singkat. Hasil uji kekerasan di daerah
sambungan ditampilkan pada Gambar 1(C). Hasil
ini mendukung hasil uji geser dengan pola
gambar yang bersesuaian. Kualitas ikatan
metalurgik berharga maksimum untuk kecepatan
perolan 13,75 m/menit. Kebenaran kualitas ikatan
metalurgik maksimum dan bahkan terbaik pada
kecepatan perolan 13,75 m/menit dapat dilihat
pada Gambar 2 grafik E, yang menunjukkan sifat
ketangguhan paling tinggi.

Kualitas ikatan metalurgik yang didapat dari
uji geser dan kekerasan ternyata sesuai dengan
pengamatan kualitas sambungan secara
metalografik. Dari hasil tersebut dapat dilihat
bahwa nilai maksimum kekuatan ikatan
metalurgik dapat diperoleh pada kecepatan
optimum perolan 13,75 m/menit.

Dari Gambar 1(B) dapat dilihat bahwa
untuk kecepatan perolan lebih kecil dari 13,75
m/menit terjadi kecenderungan penurunan
kualitas ikatan metalurgik, demikian juga untuk
kecepatan perolan yang lebih besar. Jika kondisi
derajat defonnasi tetap, maka faktor yang
mempengaruhi kualitas ikatan hanya suhu dan
waktu difusi. Pengaruh faktor-faktor ini dapat
diamati dari Gambar 1. Untuk kecepatan perolan
10,75 m/menit , nilai kekuatan ikat dan
kekerasannya rendah, karena pada kondisi ini
penumnan suhu sampel relatif lebih banyak bila
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diban-dingkan dengan kecepatan yang lebih
tinggi, sehingga laju difusinyapun lebih rendah,
meskipim waktu untuk berdifusi lebih lama.
Demikian juga untuk kecepatan perolan. 11,75
m/menit terhadap 12,75 m/menit, 12,75 m/menit
terhadap 13,75 m/menit.

Pada kecepatan perolan lebih besar dari 13,75
m/menit terjadi hal yang sebaliknya, yaitu pada
kondisi ini justru waktu difusi yang berperan,
karena meskipun penurunan suhu sampel relatif
kecil atau suhunya relatif masih tinggi, tetapi
nilai kekuatan ikatnya tetap saja lebih rendah dari
kecepatan 13,75 m/menit. Hal ini disebabkan
atom-atom tidak cukup waktu untuk berdifusi,
karena waktu kontak sampel dengan roda rol
sangat singkat. Karena itu dapatlah dikatakan
bahwa titik ( 74,12 ; 13,75 ) pada Gambar 1(B)
adalah titik optimum hubungan antara waktu dan
suhu difusi sehingga didapat nilai kekuatan ikat
maksimum. Kebenaran pernyataan di atas
didukung oleh grafik-teknik uji geser (Gambar 2)
yang menunjukkan bahwa ketanggiihan grafik E
(sampel yang dirol pada V = 13,75 m/menit)
lebih baik dari yang lain. Kualitas ikatan
metalurgik yang didapat dari uji geser ini ternyata
sesuai dengan kualitas sambungan hasil
pengamatan metalografik.

Dari uji metalografi diperoleh gambar
mikrostruktur daerah sambungan dan sekitarnya
seperti diperlihatkan pada Gambar 3. Gambar
3(a), 3(B), 3(c), 3(d), dan 3(e) masing-masing
adalah gambar mikrostruktur untuk sampel yang
dirol pada kecepatan 10,75; 11,75, 12,75, 13,75,
dan 14,75 m/menit. Kualitas sambungan terbaik
didapatkan pada sampel dengan kecepatan
perolan 13,75 m/menit seperti terlihat pada
Gambar 3(d). Daerah sambungan pada gambar
terlihat bagai garis celah yang terputus-putus.
Berdasarkan data analisis yang menggunakan
SEM-WDS di daerah celah ini terdapat semua
unsur pembentuk AlMg-2(2). Data tersebut
membuktikan adanya atom yang saling berdifusi
di daerah antarmuka pelat dan membentuk ikatan
metalurgik.

Hasil uji kekerasan di daerah sambungan
menunjukkan adanya kecendemngan kualitas
ikatan yang sama dengan hasil uji geser dan
metalografi. Kualitas kekerasan tertinggi
diperoleh dari sampel yang dirol pada kecepatan
13,75 m/menit. Hasil uji ini hanya untuk
menunjukkan kualitas kekerasan saja dan bukan
untuk nilai kekerasan sambungan karena beban
yang digunakan sangat ringan (15 g).
Penggunaan beban yang ringan (lebih kecil dari
200 g) pada uji kekerasan mikro dengan metoda

Vickers akan menghasilkars kesalahan ukur yang
besar. Semakin ringan befaamiys akan semakin
besar kesalahannya. Hal ini disebabkan pengaruh
rekoveri elastiknya relatif tinggi. Jika pada
sampel ini dikenakan beban labih besar dari 15 g,
maka pengaruh laju regangan yang berbeda untuk
tiap sampel menjadi dominan. Akibatnya
pengaruh kualitas sambungan yang terbentuk
tidak dapat diukur.

SIMPULAN

Hasil penelitian pengaruh kecepatan perolan
terhadap kekuatan ikatan metalurgik antarmuka
pelat AlMg-2 dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pada suhu pemanasan sampel 415°C dan derajat
deformasi 133% kekuatan maksimum ikatan
metalurgik (74,12 MPa) dicapai pada kecepatan
perolan 13,75 m/menit. Untuk rentang kecepatan
perolan lebih kecil dari 13,75 m/menit kualitas
kekuatan ikatan metalurgik dipengaruhi oleh
suhu, sedangkan untuk kecepatan perolan lebih
besar dari 13,75 m/menit dipengaruhi oleh waktu
difusi. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan
bahwa kecepatan optimum perolan untulc
mendapatkan kekuatan maksimum ikatan
metalurgik antarmuka pelat AIMg-2 adalah 13,75
m/menit.

SARAN

Dari penelitian ini telah dibuktikan adanya
kondisi optimum kecepatan perolan terhadap
kekuatan ikatan metalurgik antarmuka pelat
AIMg-2. Oleh karena itu disarankan untuk
memakai kecepatan perolan 13,75 m/menif pada
proses fabrikasi PEB reaktor riset agar diperoleh
kualitas PEB yang terbaik.
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dengan dimensi plat sampel. Kriteria uji
geser adalah berdasarkan metoda JIS.

3. M. NURDIN

TANYA JAW AB

i. srn AMINI

• Dinyatakan bahwa kualitas ikatan
metalurgik yaitu yang mempunyai nilai
kekerasan yang tinggi bergantung pada
suhu dan waktu difusi. Pada percobaan ini
Sdr. melihat faktor waktu difusi dari
kecepatan perolannya. Ternyata semakin
tinggi kecepatan kekuatan optimumnya
menurun .

• Mohon dijelaskan mekanisme metal-
urgiknya

• Bagaimana anggapan Sdr. tentang sifat
metalurgik bahan dalam kaitannya dengan
suhu difusi, apakah perlu diteliti juga ?

PETRUS.Z

• Semakin tinggi kecepatan perolan, berarti
waktu difusi semakin singkat sehingga
kesempatan atom-atom untuk berdifusi ke
daerah antarmuka semakin sedikit dan
sebaliknya untuk kecepatan rendah
mekanisme pembentukkan ikatan
metalurgik adalah mekanisme saling difusi
atom di sekitar daerah antar muka plat.
Karena adanya perbedaan konsentasi atom
dan suhu yang lebih tinggi di daerah
antarmuka.

• Derajat deformasi berpengaruh pada suhu
difusi (umumnya).

2.MARADU SIBARANI

Dari gambar 1, ada 2 trend kurva B-C
demikian pada kecepatan > 13,7....trend kurva
menurun.
• Apa yang dapat Sdr. simpulkan dari trend

kurva tersebut ?
• Apakah dengan hanya kecepatan.tekanan,

dan kekerasan tersebut dapat dikatakan
material itu sudah cukup kuat ?

PETRUS .Z

• Yang dapat disimpulkan adalah bahwa
adanya daerah optimum hubungan antara
kualitas kekuatan ikatan metalurgik dan
kecepatan perolan. "Trend" tersebut
menunjukkan bahwa pada daerah
kecepatan < 13,75 m/menit faktor suhu
plat yang dominan, sedangkan > 13,75
m/menit faktor waktu difusi yang dominan.

• U/V=13,75 m/menit di dapat harga
kekuatan maksimum, yang berarti ikatan
metalurgik yang terbentuk kualitasnya
terbaik (terkuat).

4. TAUFIK USMAN

• Kriteria pengujian ikatan metalurgik atau
faktor apa säja yang menentukan kekuatan
metalurgik !

• Berapa nilai kekuatan metalurgik yang
optimal untuk jenis elemen bakar reaktor
riset tersebut (spesifikasinya).

PETRUS .Z

• Bagaimana kriteria penerimaan uji
kekerasan dan uji geser terhadap hasil rol
dan bagaimana pelaksanaannya sehingga
disimpulkan dengan parameter 13,75
m/dm dikatakan lebih baik !

PETRUS . Z

• Kriteria penerimaan uji kekerasan daerah
sambungan antara lain adalah harga
pengukuran kekerasan tidak dipengaruhi
oleh efek laju regangan setiap sampel dan
dimensi jejak ( identitas ) harus sesuai

• Kriteria pengujian ikatan metalurgik.
Faktor-faktor penentu kekuatan ikatan
tersebut antara lain :
- Kebersihan permukaan plat.
- Kekasaran permukaan plat.
- Derajat deformasi suhu dan kecepatan

perolan,

• Nilai kekuatan ikatan metalurgik optimal
yang di dapat dari uji geser adalah sama
dengan setengah ( 1/2 ) dari kekuatan tank
bahan tersebut.
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(a) V = 10,75 m/menit (800 X) (b) V = 11,75 m/menit (800 X)

(c) V = 12,75 m/menit (800 X) (d) V = 13,75 m/menit (800 X)

Gambar 3. Strukturmikro daerah sambungan
antar muka pelat AlMg-2 dengan
berbagai kecepatan perolan dan dietsa
dengan 10 % H2SO4, 5 % HF dan 85
% H2O selama 30 detik.

(e) V = 14,75 m/menit (800 X)
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Gambar 1. Hubungan antara kecepatan perolan terhadap kekuatan ikatan metalurgik antar tnuka pelat
AlMg2 (B), dan terhadap kekerasan Vicker's 0,015 di daerah sambungan.
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Keterangan : B : V = 10,75 m/menit
C : V=ll ,75m/menit
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E : V = 13,75 m/menit
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Gambar 2. Hubungan kekuatan ikatan metaUirgik terhadap jarak geser antar muka pefat AlMg-2 untuk
berbagai kecepatan.
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KAJIAN KEMUNGKINAN MODIFIKASIPERALATAN FABWKASI
UNTUK FABRIKASIELEMEN BAKAR JENIS H W R DAN L W R

Tri Yulianto

Pusat Elemen Bakar Nuklir i n n i n n D 7 1

ABSTRAK

Kajian kemungkinan modifikasi peralatan fabrikasi untuk fabrikasi elemen bakar jenis HWR dan LWR.
Berdasarkan TOR BATAN untuk pelita VI, salah satu program Batan dalain sektor teknologi produksi elemen bakar
adalah penguasaan teknologi fabrikasi elemen bakar, baik untuk reaktor riset dan reaktor daya. Penguasaan
teknologi dapat dicapai melalui berbagai strategi, antara lain dengan melakukan penelitian dan pengembangan
teknologi yaiig dikehendaki menggunakan sarana yang dimiliki atau dengan melakukan alih teknologi langsung dari
sumbernya. Sesuai dengan hal tersebut, PEBN melalui fasilitasnya telah mulai melakukan penguasaan teknologi
fabrikasi elemen bakar reaktor daya dengan mengembangkan alat yang sudah ada yaitu alat fabrikasi elemen bakar
jenis HWR Cirene. Pengembangan alat dimaksudkan untuk membuat elemen bakar jenis HWR (Candu) dan LWR
(PWR dan BWR) dengan cara modifikasi alat. Untuk mencapai hal tersebut pada tahap awal dari kegiatan ini telah
dilakukan pengkajian terhadap peralatan fabrikasi yang meliputi peralatan peletisasi, peralatan pembuat komponen
dan peralatan perakitan. Pengkajian dilakukan dengan membandingkan bentiik dan ukuran elemen bakar yang ada
dengan elemen bakar yang telah digunakan pada reaktor-reaktor yang telali beroperasi seperti reaktor Candu, PWR
dan BWR. Beberapa alat yang mempunyai kemungkinan untuk dimodifikasi membuat elemen bakar HWR dan LWR
adalah sebagai berikut : Peralatan peletisasi yang berupa mesin pres untuk membuat pelet mentah memungkinkan
untuk dimodifikasi punch dan diesnya sehingga punch dan dies bisa dibongkar pasang dengan macam-macam ukuran
punch dan dies sesuai dengan ukuran pelet jenis HWR dan LWR. Peralatan pembuatan komponen mempunyai
kemungkinan yang besar untuk dimodifikasi guna membuat elemen bakar HWR Candu karena bentuk elemen bakar
HWR Candu mempunyai bentuk dan ukuran yang hampir sama dengan elemen bakar yang ada, sedangkan untuk
membuat komponen elemen bakar jenis LWR kemungkinannya kecil karena hanya beberapa komponen elemen bakar
saja yang mungkin bisa dibuat dengan alat yang ada. Peralatan perakitan memungkinkan dengan modifikasi
beberapa alat perakitan sedangkan untuk merakit elemen bakar jenis LWR hanya sebagian saja (sampai pada batang
elemen bakar) itupun hams ditambahkan alat las jenis TIG serta modifikasi alat yang ada.

ABSTRACT

Assesment on the possibility to modify fabrication equipment for fabrication of HWR and LWR fuel elements..
Based on TOR BATAN for PELITA VI, on of BATAN program in the fuel element production technology section is
the acquisition of the fuel element fabrication technology for research reactor as well as power reactor. The
acquisition can be achieved using different strategies, e.g. by utilizing the facility owned for research and
development of the technology desired or by transferring the the technology directly from the source. With regards to
the above, PEBN through its facility in BEBE has started the acquisition of the fuel element fabrication technology
for power reactor by developing the existing equipment initially designed to fabricate HWR Cirene fuel element. The
development, by way of modifying the equipment, is intended for the production of HWR (Candu) and LWR (PWR and
BWR) fuel elements. To achieve above objective, at the early stage of activity, an assesment on the fabrication
equipment for pelletisation, component production and assembly. The assesment was made by comparing the shape
and the size of the existing fuel element with those used in the operating reactors such as Candu reactors, PWR and
BWR. Equipment having the potential to be modified for the production of HWR and LWR fuel elements are as follows
: For the peletisation equipment, the punch and dies can be used of the pressing machine for making green pellet can
be modified so that different sizes of punch and dies can be used, depending upon the size of the HWR and LWR
pellets. The equipment for component production has good potential for modification to produce the HWR CANDU
fuel element, which has similar shape anda size with those of the existing fuel element, while the possibility of
producing the LWRfuel element component is small because only a limited number of the required component can be
made with the existing equipment. The aasembly equipment has similar situation whit that of the component
production, that is, to assemble the HWR fuel element modification of a few assembly units very probable, while to
assemble the LWR fuel element less unit can be modified (up to the fuel element pin) and still an addition of TIG type
welding equiment is required with some modification on the existing (welding) equipment.

PENDAHULUAN reaktor riset dan reaktor daya. Penguasaan
teknologi dapat dicapai melalui berbagai strategi,

Berdasarkan TOR BATAN iinluk pelita VI, antara lain dengan melakukan penelitian dan
salah satu prograin Batan dalam sektor teknologi pengembangan teknologi yang dikehendaki
produksi elemen bakar adalah penguasaan menggunakan sarana yang dimiliki atau dengan
teknologi fabrikasi elemen bakar, baik untuk melakukan alih (cknologi langsung dari
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sumbernya. Sesuai dengan hal tersebut, PEBN
tnelalui fasilitasnya yang ada di BEBE akan
mulai melakukan penguasaan teknologi fabrikasi
elemen bakar reaktor daya dengan
mengembangkan alat yang sudah ada yaitu alat
fabrikasi elemen bakar jenis HWR Cirene.
Pengembangan alat dimaksudkan untiik membuat
elemen bakar jenis HWR (Candu) dan LWR
(PWR dan BWR) dengan cara modifikasi. Untuk
mencapai hal tersebut pada tahap awal dari
kegiatan ini akan dilakukan pengkajian terhadap

peralatan fabrikasi yang meliputi peralatan
peletisasi, peralatan pembuat komponen dan
peralatan perakitan. Pengkajian dilakukan dengan
membandingkan bentuk dan ukuran elemen
bakar yang ada dengan elemen bakar yang telah
digunakan pada reaktor yang telah beroperasi
seperti reaktor Candu, PWR dan BWR. Ditinjau
dari segi peralatan yang telah ada di Instalasi
EBE, untuk membuat elemen bakar lain yang
paling mudah dilakukan adalah elemen bakar
nuklir jenis HWR-Candu, karena eJemen bakar
nuklir jenis HWR-Candu ini mempunyai banyak
persamaan dengan elemen bakar nuklir Cirene.
Namun demikian akan ditinjau juga sejauh mana
kemungkinannya untuk membuat eleinen bakar
jenis LWR. Dalam makalah ini akan ditinjau
kemungkinan membuat elemen bakar nuklir lain
tenitama untuk elemen bakar nuklir jenis HWR
dan LWR dengan menggunakan sarana yang telah
ada di BEBE.

BERKAS ELEMEN BAKAR

Berkas elemen bakar nuklir reaktor daya

Berkas elemen bakar nuklir untuk reaktor
tipe HWR dan LWR terdiri dari batang-batang
elemen bakar yang dirakit menjadi rakitan berkas
elemen bakar nuklir, sedangkan batang elemen
bakar nuklir terdiri dari bahan bakar nuklir (pelet
UO2) dan pembungkus.

Gambar berkas elemen bakar nuklir untuk
jenis HWR dan LWR dapat dilihat pada gambar 1
dan gambar 2, sedangkan untuk HWR Candu tipe
Pickering dan LWR tipe PWR masing-masing
dapat dillihat pada Gambar 3 dan 4.

Bahan, bentuk dan ukuran suatu berkas
elemen bakar nuklir untuk suatu reaktor
disesuaikan dengan tipe serta kemampuan reaktor
itu sendiri. Pada tabei 1 dikemukakan beberapa
parameter desain (spesifikasi) untuk macam-
macam jenis reaktor HWR dan LWR.

Berkas elemen bakar nuklir di BEBE

Berkas elemen bakar nuklir yang dibuat di
BEBE adalah untuk reaktor berpendingin air
dengan moderator air berat yang dikenal dengan
nama Cirene. Bentuk elemen bakar nuklir Cirene
cukup sederhana, satu berkas terdiri dari 18
batang elemen bakar dengan bahan bakar UO2
alam dan sebagai bahan pendukung & struktur
untuk konstruksinya adalah bahan zircaloy-2.
Satu berkas rakitan elemen bakar nuklir Cirene
terdiri dari 7 bagian komponen dasar seperti
terlihat pada gambar 5.

Kemungkinan Modifikasi Peralatan Fabrikasi

Beberapa macam jenis elemen bakar nuklir
telah dikemukakan pada bab II. Ada beberapa
perbedaan diantara jenis-jenis yang dikemukakan
tersebut, antara lain bentuk dan ukuran berkas,
ukuran kelongsong dan bahan berkas/kelongsong.
Disamping itu banyak persamaannya diantara
yang satu dengan yang lainnya, terutama untuk
jenis-jenis elemen bakar HWR. Kalau
diperhatikan spesifikasinya, maka elemen bakar
nuklir Cirene yang dibuat di BEBE memiliki
banyak persamaan dengan jenis-jenis elemen
bakar nuklir HWR Candu, khususnya untuk
elemen bakar Candu Gentily 1

Tabel 1 : Spesifikasi elemen bakar nuklir HWR & LWR

Reaktor

3ahan bakar
3ahan strukutur
Berkas el. bakar :
-panjang ,mm

•tampang lintang
Batang el. bakar:
•diameter luar
•tebal kelongsong
•Jumlah /berkas

HWR
Cirene

UO2

Zr-2

500
0104,6

20
0,51

18

Candu
Gentily 1

UO2

Zr-4

500
0102,41

19,74
0,49

18

Pickering
UO2

Zr-4

495,3
0102,49

15,19
0,38
28

Gentily 2
UO2

Zr-4

495,3
0102,49

13,08
0,38
37

LWR
PWR
17x17
UO2

Zr-4

4058
214x214

9,5
0,57
264

BWR
8x8
UO2

Zr-2

4500
139x139

12,3
0,86
62
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Gambar 1. Berkas elemen bakar jenis HWR Candu
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Gambar 2. Berkas elemen bakar jenis LWR (PWR dan BWR)
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1 • T'lat u.-junp (pnd plate)
2. Tutup ujunp (end cap)
3. RantaIan 'padi
4. I'elet U09

5« ''©) onfisorii»
^. Tenjarak (spacer)
7. Lapiaan

Gambar 3. Berkas elemcn bakr jenis HWR Candu tipe Pickering dan komponennya
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Ganibar 4. Berkas elemen bakar jenis LWR tipe PWR dan komponennya
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5. te longson^ ( tube) l i rhaloy
4 . Penjarak (spacer) j i f V a l o y .
7. t ap i san g r a f j t .

Gambar 5. Berkas elemen bakar Cirene

Ditinjau dari segi peralatan fabrikasi yang
ada di BEBE, pembuatan elemen bakar nuklir
lain dcngan tipe yang sama (HWR) adalah yang
paling mungkin dilakukan, oleh karena bentuk
dan ditnensinya yang hampir sama.

Elemen bakar HWR seperti jenis Candu
mempunyai jumlah batang elemen bakar setiap
berkasnya lebih banyak dari pada jumlah batang
elemen bakar Cirene. Elemen bakar LWR yang
mempunyai bentuk dan ukuran berkas yang
sangat berbeda dengan elemen bakar Cirene
maka diperlukan ukuran dan bentuk komponen-
komponen berkas elemen bakar yang berlainan.

Agar peralatan fabrikasi yang ada di BEBE
dapat dipakai untuk membuat elemen bakar lain,
maka hams diadakan perubahan/ modifikasi pada
beberapa komponen alat fabrikasi ( peralatan
proses peletisasi, peralatan proses pembuatan
komponen dan peralatan proses perakitan ).

Berikut ini akan dibahas alat-alat proses
fabrikasi yang ada di BEBE dan kemungkinan
modifikasi alat-alat tersebut untuk membuat
elemen bakar lain terutama untuk elemen bakar
jenis HWR dan LWR.

Peralatan Peletisasi

Salah satu komponen utama elemen bakar,
baik untuk reaktor tipe LWR maupun HWR
adalah pelet UO2 yang berbentuk silindris. Pelet
UO2 tersebut dibuat dari serbuk UO2 melalui
proses peletisasi. Teknik peletisasi yang ada di
BEBE adalah cold pressing yang diikuti dengan
sintering dan grinding.

Cold pressing dilakukan dengan alat double
acting press yang mempunyai cetakan pelet
berupa piston (punch) dan lobang metris (dies)
dimana punch dan dies tersebut mempunyai
ukuran yang sesuai dengan desain pelet elemen
bakar Cirene.

Hasil dari cold pressing ini adalah berupa
green pellet. Green pellet ini selanjutnya disinter
dalam tungku sinter untuk mendapatkan
sifat-sifat pelet yang memenuhi persyaratan
opcrasi reaktor. Setelah proses sintering selesai
pelet sinter digerinda dengan menggunakan
mesin gerinda tanpa pusat (centerless grinding
machine ) ,

Peralatan peletisasi utama adalah alat cetak
pelet yaitu punch dan dies yang sifatnya dapat
dibongkar pasang, sehingga memungkinkan
macam-macam ukuran punch dan dies untuk
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dipasang pada alat pres yang ada. Modiflkasi
punch dan dies disesuaikan dengan ukuran pelet
yang diinginkan sesuai dengan jenis elemen
bakar yang dikehendaki baik untuk jenis HWR
maupun LWR.

Selain alat pres terdapat alat gerinda tanpa
pusat (centerless gerinder machine) yang
fungsinya untuk menyamakan ukuran dimeter
pelet setelah proses sinter . Alat inipun didesain
sesuai dengan diameter pelet elemen bakar
Cirene, sehingga untuk menggerinda pelet
elemen bakar jenis lain ( HWR / LWR ) perlu
modiflkasi komponen alat gerinda yang ada.

Peralatan Pembuatan Komponen

Elemen bakar nuklir yang difabrikasi di
BEBE adalah jenis HWR Cirene dengan bahan
dasar untuk komponen-komponen pendukungnya
adalah Zircaloy-2. Adapun komponen-komponen
yang diperlukan untuk rakitan elemen bakar
meliputi kelongsong yang siap dirakit, tutup
kelongsong dan plat ujung. Kelongsong yang siap
dirakit adalah tabling Zr dengan dimensi tertentu
yang telah dilengkapi dengan penjarak, bantalan
dan bagian dalamnya telah dilapisi grafit. Oleh
karena itu secara keseluruhan fabrikasi
komponen ini akan meliputi pembuatan bantalan
dan penjarak, pembuatan tutup kelongsong (end
cap), pembuatan plat ujung {end plate) dan
penyiapan kelongsong.

Kalau dibandingkan dengan elemen bakar
jenis-jenis HWR-Candu, komponen elemen bakar
yang ada (Cirene) mempunyai banyak kesamaan
hanya bentuk dan ukuran yang sedikit berbeda
seperti terlihat pada gambar 3, gambar 5 dan
tabel 1. Dengan demikian alat-alat fabrikasi yang
ada sekarang ini mempunyai peluang yang besar
untuk dimodifkasi guna mernbuat elemen bakar
jenis-jenis HWR-Candu. Adapun alat-alat yang
perlu dimodiflkasi itu adalah sebagai berikut:

Alat pembuat end cap

Pembuatan end cap batang elemen bakar
menggunakan mesin bubut yang dilengkapi
spacial cutting tool untuk end cap. Spacial
cutting tool ini adalah khusus untuk membuat
end cap diameter tertentu (untuk elemen bakar
Cirene) yang dapat dibongkar pasang. Sedang
untuk elemen bakar lain yang mempunyai
diameter kelongsong yang berlainan, dengan
sendirinya diameter tutup ujungpun berlainan
sehingga untuk membuat tulup ujung perlu
spacial cutting tool yang sesuai sehingga perlu

modifikasi spacial cutting tool yang dapat untuk
membuat end cap elemen bakar HWR Candu.

Alat pembuat end plate

Pembuatan end plate berkas elemen dengan
memakai mesin copy milling, dengan bentuk
master end plate yang sesuai dengan end plate
elemen bakar Cirene. Dengan mengganti master
end plate, alat milling tersebut memungkinkan
untuk membuat end plate elemen bakar jenis
HWR Candu.

Alat pembuat bantalan dan peniarak

Untuk pembuatan bantalan dan penjarak
digunakan mesin pres yang dilengkapi dengan
blanking dies untuk tnencetak bantalan dan
penjarak. Dengan melakukan modiflkasi blanking
diesnya, mesin pres tersebut memungkinkan
untuk membuat bantalan maupun penjarak pada
elemen bakar jenis HWR Candu.

Alat-alat sistem brazing dan grafit coating,

Seperti halnya alat pembuatan komponen
yang lain alat-alat sistem brazing dan grafit
coating ini memungkinkan untuk dimodiflkasi
untuk elemen bakar jenis HWR Candu.

Untuk membuat elemen bakar LWR (PWR
dan BWR) alat-alat fabrikasi komponen elemen
bakar yang ada masih ada peluang meskipun
tidak sebesar kalau mau membuat elemen bakar
jenis HWR-Candu. Karena kalau dilihat pada
gambar 3, gambar 4 dan tabel 1 bentuk dan
ukuran elemen jenis-jenis LWR sangat berlainan
dengan bentuk elemen bakar Cirene.

Kalau diperhatikan pada gambar 2 dan 4 ,
komponen-komponen elemen bakar LWR seperti
Top nozle, Bottom nozle, grid-grid spacer
nampaknya sulit untuk dibuat dengan alat yang
ada, akan tetapi ada yang bisa dibuat dengan alat
yang ada, seperti pembuatan end cap dan
pemotongan kelongsong dapat dikerjakan dengan
mesin bubut yang telah tersedia.

Peralatan Perakitan

Untuk merakit elemen bakar HWR atupun
LWR prosesnya sama dengan proses yang ada,
yaitu pertama proses perakitan batang elemen
bakar dan kedua proses perakitan berkas elemen
bakar, hanya sistem pengelasan yang digunakan
berbeda. Perakitan elemen bakar Cirene dan
HWR Candu menggunakan sistem pengelasan
yang sama yaiSis siston las tahanan listrik, baik
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untuk perakitan batang elemen bakar maupun
untuk perakitan berkas elemen bakar. Pada
perakitan batang elemen bakar LWR pengelasan
and cap dengan kelongsong menggunakan sistem
las TIG sedangkan untuk merakit berkas elemen
bakarnya digunakan sistem baut. Beberapa alat
proses perakitan yang ada dan sejauh mana bisa
dimodifikasi adalah sebagai berikut:

Pengelasan tutup I dan II batang elemen bakar

Pengelasan ini dilakukan dengan inesin las
resistansi gaya magnit (magnetic force resistance
welding machine). Pada alat las ini komponen-
komponen seperti klem, colet, elektroda colet
yang berfungsi untuk memegang kelongsong dan
tutup ujung selama proses pengelasan adalah
khusus untuk ukuran batang elemen bakar
tertentu (elemen bakar Cirene). Mesin las ini
mempunyai kemung-kinan untuk mengelas
batang elemen bakar jenis HWR Candu dengan
modifikasi komponen tersebut sesuai dengan
ukuran batang elemen bakar yang dikehendaki.

Pemasukan deret pelet kedalain kelongsong

Proses pemasukan pelet kedalam kelong-
song dilakukan dengan mesin pengering &
pengisi pelet. Alat pengering dan pengisi pelet ini
mepunyai fungsi untuk mengeringkan dan
mengisikan deret pelet kedalain kelongsong .
Selain untuk mengeringkan dan mengisikan pelet
alat ini juga sudah didesain untuk melakukan
pengelasan dengan sistem las TIG. Fasilitas las
yang sudah tersedia seperti welding box, sistem
vakum, sistem pengisian gas inert dan sistem
mekaniknya, hanya saja mesin las jenis TIG
belum tersedia.

Agar mesin pengisi & pengering pelet ini
bisa digunakan untuk ukuran batang elemen
bakar jenis HWR Candu maka tutup sementara
dan colet pemegang kelongsong hams
dimodifikasi, sedangkan dengan penambahan
mesin las jenis TIG memungkinkan untuk
merakit batang elemen bakar jenis LWR, karena
perakitan batang elemen bakar LWR
menggunakan sistem las TIG.

Pembentukan end cap batang elemen bakar

Setelah kedua end cap dilas dengan
kelongsong maka untuk selanjutnya dilakukan
pembentukan ujung end cap ini dengan mesin
bubut. Seperti halnya yang lain mesin bubut
inipun mempunyai komponen-komponen seperti
klem pemegang kelongsong dan spacial cutting
tool untuk ukuran elemen bakar tertenfu (elemen

bakar Cirene). Jadi dengan melakukan modifikasi
komponen-koponen tersebut alat ini mampu
untuk mengerjakan batang demen bakar lain
jenis HWR Candu.

Pengelasan end plate

Pengelasan ini untuk merakit berkas elemen
bakar dan dilakukan dengan mesin las tahanan
listrik yang mempunyai pemegang berkas (jig &
fixture) khusus untuk berkas elemen bakar
tertentu (berkas elemen bakar Cirene). Jig &
fixture ini dapat dimodifikasi untuk ukuran
berkas eleinen bakar HWR Candu.

Hasil kemungkinan modifikasi alat fabrikasi

Dari pembahasan alat-alat fabrikasi tersebut
diatas dihasilkan beberapa alat yang mempunyai
kemungkinan untuk dimodifikasi guna membuat
elemen bakar HWR dan LWR adalah sebagai
berikut:

Peralatan peletisasi yang berupa mesin pres
untuk membuat pelet mentah memungkinkan
untuk dimodifikasi punch dan dies sehingga bisa
dibongkar pasang dengan macam-macam ukuran
sesuai dengan ukuran pelet jenis HWR dan LWR.

Peralatan pembuatan komponen mempu-nyai
kemungkinan yang besar untuk dimodifikasi guna
inembuat elemen bakar HWR Candu karena
bentuk elemen bakar HWR Candu mempunyai
bentuk dan ukuran yang hampir sama dengan
elemen bakar yang ada, sedangkan untuk
membuat komponen elemen bakar jenis LWR
kemungkinannya kecil karena hanya beberapa
komponen elemen bakar saja yang mungkin bisa
dibuat dengan alat yang ada.

Peralatan perakitanpun demikian halnya
seperti peralatan pembuat komponen, bahwa
untuk merakit elemen bakar HWR memung-
kinkan sekali dengan modifikasi beberapa alat
perakitan sedangkan untuk merakit elemen bakar
jenis LWR hanya sebagian saja (sampai pada
batang elemen bakar) itupun hams ditambahkan
alat las jenis TIG serta modifikasi alat yang ada.

Hasil selengkapnya mengenai komponen-
komponen alat fabrikasi yang perlu dimodifikasi
untuk fabrikasi elemen bakar jenis HWR / LWR
ditampilkan pada tabel 2.
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SIMPULAN

Dengan modifikasi peralatan fabrikasi
diharapkan alat fabriaksi yang ada di BEBE
dapat dikembangkan untuk membuat elemen
bakar jenis HWR dan LWR.

Ditinjau dari segi peralatan yang ada,
perubahan / modifkiasi akan lebih mudah kalau
bahan bakar yang akan dibuat inasih dari jenis
HWR, misalnya jenis-jenis Candu. Elemen bakar
Candu mirip dengan Cirene, keduanya
mempergunakan pelet UO2 dengan Uranium
alam serta bahan konstruksinya mempergunakan
zircaloy. Ukuran dan bentuknyapun tidak jauh
beda hanya berbeda pada diameter batang dan
jumlah batang elemen bakar tiap berkasnya.

Unluk membuat elemen bakar jenis LWR,
selain modifikasi beberapa komponen alat juga
perlu banyak penggantian dan penambahan alat.
Hal ini disebabkan bentuk dan ukuran elemen
bakar janis LWR sangat berbeda dengan elemen
bakar Cirene.
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TANYA JAWAB

Taufik Usman
• Kalau pak Tri sebagai pengambil keputusan

{decision maker), jenis reaktor daya yang
mana yang akan dipilih untuk PLTN ditinjuak
dari aspek ekonomi elemen bakar nuklir dan
apa alasannya atau keuntungannya

Tri Yulianto
• Makalah yang saya sampaikan tidak meninjau

aspek ekonomi, jadi saya tidak bisa memilih
reaktor mana yang dipilh untuk PLTN ditinjau
dari aspek ekonomi, yang saya tinjau hanya
kemudahan/kesulitan didalam fabrikasinya.

Nurokhim
• Dalam abstrak disebutkan bahwa Cirene

adalah jenis reaktor HWR, tentu saja tidak
akan sulit untuk dimodifikasi ke jenis HWR
(Candu). Karena spesifikasi jelas berbeda
dengan LWR, tentu saja sulit untuk modifikasi
ke LWR, pertanyaan saya : desain alat tersebut
untuk tujuan apa modifikasi ke arah LWR
dilakukan ? Dari segi ekonomi dan kapasitas
fabrikasi, apakah tidak lebih baik dengan
desian alat baru yang spesifik untuk LWR ?

Tri Yulianto
• Modifikasi kearah LWR dimaksudkan untuk

menguasai teknologi fabrikasi elemen bakar
LWR dengan mengembangkan alat yang
sudah tersedia, dan untuk dapat melakukan
desain alat baru yang ekonomis dan memenuhi
kapasitas fabrikasi perlu penguasaan
teknologi.
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Tabel 2. Komponen alat fabrikasi yang dimodifikasi

Nama Alat

Peralatan peletisasi:
1. Powder mixer
2. Double acting press (prepressing)
3. Jaw crusher
4. Granulating and sieving machine
5. Double acting press (final

pressing)
6. Sintering furnace
7. Centerless grinding machine
8. Surface grinder
9. Degreasing equipment
10. Ultrasonic cleaning equipment
11. Under vacuum dryer

Peralatan Pembuatan komponen :
1. Center lathe
2. Precission Center lathe
3. Shearing machine
4. Milling machine
5. Graphite coating unit
6. Press for pad and spacer
7. Weld malic unit
8. Brazing unit

Peralatan Perakitan :
1. Pellet drying and element filling

machine

2. Magnetic force welding machine
3. Fuel element machining equipment

4. Pickling unit

5. Welding machine

6. Autoclave unit

Modifikasi untuk
elemen bakar

HWR/LWR
HWR/LWR
HWR/LWR
HWR/LWR
HWR/LWR

HWR/LWR
HWR/LWR
HWR/LWR
HWR/LWR
HWR/LWR
HWR/LWR

HWR/LWR
HWR/LWR
HWR
HWR
HWR
HWR
HWR
HWR

HWR/LWR

HWR
HWR

HWR/LWR

HWR

HWR

Komponen alat yang perlu dimodifikasi

Tidak ada.
Tidak ada.
Tidak ada.
Tidak ada.
Punch dan Dies.

Tidak ada.
Blade penyangga pelet.
Pemegang pelet.
Tidak ada.
Tidak ada .
Tidak ada.

Cuting tool.
Cuting tool.
Tidak ada.
Master copy milling endplate.
Pemegang dan dudukan kelongsong.
Blanking dies.
Pemegang kelongsong.
Pemegang dan dudukan. kelongsong.

Pemegang tutup kelongsong,
Pemegang kelongsong,
Catatan :Untuk perakitan batang elemen

bakar LWR perlu tambahan alat
las TIG.

Pemegang tutup kelongsong.
Pemegang kelongsong.
Elektroda.
Petnegang kclongsong.
Cuting tool.
Tidak ada.
Jig dan fixture.
Elektroda.
Tidak ada.
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ABSTRAK

Untuk menentukan kelayakan pendirian suatu pabrik elemen abakr dipandang dari aspek ekonomi, perlu
ditetapkan sesuatu kapasitas yang dacari dari kebutuhan reloading elemen bakar untuk PLTN. Laporan NEWJEC
yang digunakan sebagai patokan adalah rencana pembangunan suatu kompleks PLTN sebesar 7200 Mwe di Muria.
Bila capacity factor= 80 % maka dibutulikan reloading elemen bakar berkisar antara 120 ton-U s.d. 142 ton-U per
taliun. Karena itu dipilih/ditetapkan suatu pabrik elemen bakar dengan kapasitas nominal sebesar 200 ton-U/tahun
dengan umur ekonomis pabrik dipilih 20 tahun. Data NEWJEC memmjukkan bahwa untuk pabrik berkapasitas
nominal 200 ton-U/tahun, diperlukan modal tetap/fixed capital investment (FCI) sebesar US$ 43,9 juta. Dengan
modal kerja 15 % FCI; interest rate = 10 %; biaya tetap tahunan = US$ 17 juta; biaya variabel produksi = US$ 106,2
/ kg-U, didapatkan break even point (BEP) » 50 % bila harga jual rakitan elemen bakar, tidak termasuk harga
uraniiunnya, sebesar US$ 350/kg-U. Pada kondisi tersebut didapatkan pula return of investment (ROI) = 20,2 %;
internal rate of return (IRR) = 11,2 % dan benefit cost ratio (BCR) = 1,22. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa pabrik
jasa rakitan elemen bakar mulai beroperasi pada tahun 2012. Telah direvisi beberapa data NEWJEC berdasarkan
masukan data yang ada, yang meliputi nilai FCI; gaji pegawai; persen working capital (WC); bahan rakitan elemen
bakar selain uranium (bahan EB non-U) serta harga jual jasa perakitan elemen bakar bertumt-turut sebagai berikut:
US$ 68 juta; US$ 4,1 juta/tahun; 30 %; US$ 100/kg-U dan USS 370/kg-U dimana selain gaji pegawai, satuan data
tersebut lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh NEWJEC. Diperoleh nilai BEP=45 %;ROI= 16,73; IRR = 11,8
dan BCR =1,25.

ABSTRACT.

For determining the feasibility study on manufacturing nuclear fuel element from economical aspect point of
view, it necessary to fix its capacity which it was found from fuel element reloading requirement for nuclear power
plant (PLTN). NEWJEC report which use as a base in this study that is possibility of a complex ofNPP as big as
7200 MW in Muria region. If the capacity factor is 80%, the reload requirement is therefore become from 120 to 142
tons uranium every year. So, its considered to fix the nominal capacity of a fabric for nuclear fuel element
manufacturing as much as 200 tons-U per year with economical lifetimes of 20 years. NEWJEC data show, for
manufacturing capacity of 200 tons-U per year, plant have a fixed capital investment of USS 43.9 million. With
working capital as much as 15% correspond to fixed capital investment(FCI); 10% of interest rate; USS 17 million
of fixed cost; USS 106.2/kg-U of variable production cost, its calculated that break even point/BEP is 50% for the
price of nuclear fuel is USS 350/kg-U without uranium cost. On this economic condition, it was found that the
return on investment/ROI is 20.2%; the internal rate ofreturn/IRR is 11.2% and the benefit cost ration/BCR is 1.22.
For all of above, it was assumed that such nuclear fuel element manufacturing service wilt be operate in the year of
2012. Some of NEWJEC data have been revised, there were the value of FCI; cost of salary; the value in percent of
working capital/WC; the cost of non-uranium materials and the price of product service are USS 68 million; USS 4.1
million; 30%; USS 100/kg-U and US$ 370/kg-U respectively, where the new data appear as higher than old date
from NEWJEC, excluding the cost of salary . For all new economical data in the latest, we found that are 45%;
16.73%; 11.8% and 1.25 for BEP; ROI; IRR and BCR respectively.

LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan meningkalnya kebutuhan
listrik di Indonesia serta isyarat bahwa di pulau
Jawa akan dibangun sejumlah PLTN, maka
terbuka peluang untuk nicmasok produk elemen
bakar buatan Indonesia, untiik itu BATAN
berupaya agar dapat berperan aktif mendukung
program PLTN, dan dalam aspek daur bahan
bakar, akan melibatkan diri secara aktif didalam
kegiatan penyediaan bahan bakarnya.

Mengingat nilai investasi untuk bisnis
penyediaan bahan bakar PLTN cukup besar, maka

perlu dilakukan pengkajian dan studi kelayakan
pendirian pabrik elemen bakar mencakup aspek
yang cukukp banyak seperti kajian dan pemilihan
teknologi; jenis dan tipe peralatan dan sistimnya;
pra-rancangan dan perancangan pabriknya serta
yang menyangkut ekonomi meliputi perkiraan
secara kasar nilai investasi dan tingkat
keuntungan dalam arti luas; dan survey harga
peralatan termasuk sistimnya dimana itu
tergantung pada teknologi serta tipe peralatan
yang dipilih. Oleh karena it», hasil kajian yang
jelas dan rinci akan didapat, bila untuk setiap
aspek dikaji dan dianalisis.
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ASPEK EKONOMI

Dalam nenetukan kelayakan pendirian suatu
pabrik elcmen bakar, perlu dilakukan kajian atas
sejutnlah aspek sebagaimana disebutkan pada bab
I dan salah satunya adalah aspek ekonomi. Dåsar
kajian atas aspek ekonomi disadur däri laporan
NEWJEC kepada BAT AN, bahwasanya di Muria
dapat dibangun 12 PLTN masing-masing berdaya
600 Mwe atau 8 PLTN masing-masing berdaya
900 Mwe dan untuk PLTN pertama sudah mulai
beroperasi pada tahun 2004, serta yang terkahir
pada tahun 2016. Atas dåsar laporan tersebut,
maka kebutuhan clemen bakar untuk initial load
dan reload dapat dirinci dan jumlah kebutuhan
setiap tahun, yang dimulai pada tahun 2004, dapat
dilihat pada lapiran 1.

Pada lampiran 1 menunjukkan bahwa ada 2
tipe kebutuhan tahunan, yaitu pada kasus bila
semua PLTN berdaya 600 Mwe dan bila semua
PLTN berdaya 900 Mwe untuk masing-masing.
Untuk kasus PLTN berdaya 600 Mwe maka
setelah tahun 2015 kebutuhan reload lebih besar
däri pada kasus PLTN berdaya 900 Mwe. Dalam
kondisi seperti itu, maka studi kelayakan
dikenakan pada kebutuhan reload untuk kasus
PLTN berdaya 900 Mwe atau kebutuhan yabng
labih sedikit, dengan pertimbangan bahwa bila
ternayata layak maka itu juga berlaku untuk kasus
reload PLTN berdaya 600 Mwe, dan tidak
sebaliknya. Untuk kedua kasus di atas,
dipetimbangkan bahwa sebuah pabirk elemen
bakar dengan kapasitas 200 ton-U per tahun dapat
memenuhi kebutuhan reload baik itu
PLTNberdaya 900 Mwe maupun PLTN berdaya
600 Mwe. Oleh karena itu, studi kelayakan pada
tahap I yaitu aspek ekonomi didasarkan pada
pabrik elemen bakar berkapasitas nominal 200 ton
per tahun

Tabel 1
Tahun

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kebutuhan reload dan PLTN.
Kebutuhan reload

(ton/tahun)

101.5
81.2
121.8
81.2
162.4
121.8
162.4
101.5
162.4
142.1
162.4

Tahun

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Kebutuhan
reload

(ton/tahun)

121.8
162.4
121.8
162.4
101.5
162.4
142.1
142.1
142.1
142.1

Catatan : 1 unit PLTN 900 Mwe, kebutuhan
reload 20,3 ton/tahun.

Studi kelayakan pada aspek ekonomi sebagai
tahap pertama, akan menelaah dan menganalisis
beberapa parameter yang berkaitan dengan titik
impas produksi (break even pointlBEP) tingkat
dalam persen pengembalian investasi (return of
investment/ROI); persen perolehan pengembalian
investasi dibanding bunga bank (internal rate of
return/IRR) serta rasio keuntungan terhadap biaya
(benefit cost ratio/BCR). Data parameter diambil
däri sejumlah sumber meliputi dokumen;
dokumen kontrak pembangunan instalasi EFEI
serta dokumen penawaran/pembelian bahan
zirkaloi.

Telaah dan analisis yng dilkukan, tidak
termasuk aspek ekonomi bahan uranium yang
pada saat sekarang masih dan sedang ditelaah
oleh kawan sejawat. Nanium keadaan ini tidak
berpengaruh pada hasil telaah dalam tulisan ini,
mengingat tipe däri suatu pabrik elemen bakar
adalah : memproduksi atas dåsar pesanan
sehingga dapat dianalogikan dengan usaha
penjahitan pakaian dimana kain berasal däri
pemesan. Dengan kåta lain, pabrik elemen bakar
bersifat Taylor made.

BAHASAN

Sumber data utama, dokumen NEWJEC

Pada lampiran 1 menunjukkan bahwa untuk
kasus PLTN 900 MWE dengan capacity factor =
80 %, kebutuhan reload elemen bakar yang di atas
100 ton-U/tahun baru dimulai pada tahun 2012.
Maka däri itu, asumsi yang diambil untuk
memulai produksi elemen bakar adalah pada
tahun 2012 dengan pertimbangan bahwa bila
pabrik dengan BEP sekitar 50 % mulai
berproduksi sebelum tahun 2012 dimana
permintaan akan reload elemen bakar kurang däri
100 ton-U/tahun, pabrik merugi. Untuk maksud
tersebut, disusu kebutuhan reload tahunan sejak
tahun 2012, terlihat pada Tabel 1.

Atas dåsar kebutuhan reload seperti Tabel di
atas, maka NEWJEC mengusulkan sebuah pabrik
perakitan elemen bakar berkapasitas nominal 200
ton/tahun, dengan umur pabrik 20 tahun. Dengan
parameter biaya seperti pada lampiran 15 Tabel 9,
pabrik seperti yang diusulkan NEWJEC memiliki
karakterisitik sebagai berikut : BEP = 50 %;
ROI=20,2 %; IRR =11,2 % dan BCR=1,22. Nilai
ekonomik tersebut didapat bila harga jaså
perakitan, yaitu harga elemen bakar tidak
termasuk uranium, sebesar US$ 350 /kg-U dengan
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referansi tahunl992. Bila dirinci lebih lanjut,
pabrik seperti yang diusulkan NEWJEC
mengandung : biaya tetap tahunan = US$ 17 juta
dan biaya variabel produksi = US$ 106,2 /kg-U
(referensi tahun 1992).

Analisis dan revisi atas data parameter NEWJEC

Data parameter NEWJEC pertama kali
ditinjau adalah besar/nilai gaji pegawai yang
besarnya US$ 13.9 juta per tahun, kondisi tahun
1992. Nilai gaji sebesar ini diperuntukan bagi
pegawai sebanyak 190 orang. Dalam hal ini
MEWJEC tidak merinci jatah gaji per tahun unutk
setiap klasifikasi jabatan/pekerjaan. Oleh karena
itu, jatah gaji tahunan 190 atau sama dengan
sekitar US$ 70,000. Mnurut penulis, gaji rata-rata
tersebut terlampau tinggi untuk ukuran pegawai di
Indonesia pada keadaan tahun 1992. Boleh jadi
parameter gaji rata-rata diatas yang sebesar US$
70,000 diperuntukan bagi tenaga kerja non-
Indonesia (ex-patriate).

Atas dasar kajian seperti diatas, maka dirinci
jatah gaji untuk setiap kelas jabatan/pekerjaan
yang sesuai dengan kondisi di Indonesia dan
semua jabatan/pekerjaan dikerjakan oleh orang
Indonesia. Hasil rinciannya dapat dilihat pada
Lampiran Tabel 1. engan mengambil harga
parameter lain sama dengan harga yang diusulkan
NEWJEC, maka diperoleh susunan Data Biaya
Fasilitas Fabrikasi Elemen Bakar Untuk PLTN
seperti dilihat pada Lampiran 3. Bila biaya-biaya
tetap tahunan yang ada pada lampiran 3
dijumlahkan, maka diperolah : biaya tetap
tahunan sebesar US$7.2 juta, bandingkan dengan
NEWJEC yang sebesar US$ 17 juta.

Perhitungan dan analisis keuntungan secara kasar

1. Dengan parameter data seperti pada
Lampiran 3, dihitung keuntungan yang
diperoleh, bilama pebrik beroperasi pada
kapasitas nominal nya, 200 ton-U per tahun
dan hasil rinciannya dapat dilihat pada
Lampiran 4. Untuk kondisi teoritis ini,
diperoleh besaran :
- Total pendapat : US$ 70 juta

(Lampiran 4 No. 13)
- Total biaya produksi : US$ 37 juta

(Lampiran 4 No. 12)
- Keuntungan kotor : US$ 33 juta

(Lampiran 4 No. 14)

2. Lampiran 5 Tabel 2, memperlihatkan
keuntungan kotor yang diperoleh bila
pabrik beroperasi pada berbagai kapasitas.
Pada kapasitas 60 ton-U/tahun atau 30 %,

telah dicapai kondisi BEP. Pengertian lebih
lanjut, bil di Indonesia bam asa 3 PLTN 900
Mwe denga kebutuhan reload tahunan 3 x
20.3 ton-U = 60.9 ton-U, maka pabrik
dengan spsifikasi seperti pada Lampiran 3
dapat melayani pesanan tanpa merugi.

3. Lampiran 6 Tabel 3, menunjukkan kondisi
BEP pada beberapa kapasitas bila harga jasa
perakitan elemen bakar kurang dari US$
350/kg-U. Bila:
-hargajasa: US$ 300/kg-U, BEP = 75
ton-U/tahun
- harga jasa: US$ 250/kg-U, BEP = 100
ton-U/tahun
-hargajasa: US$ 200/kg-U, BEP > 150
ton-U/tahun

4. Lampiran 7 Tabel 4, menunjukan tingkat
perubahan biaya produksi total bila setiap
faktor produksi berubah, dinyatakan dalan
(%), untuk kapasitas setengah nominal atau
100 ton-U/tahun. Misalkan terjadi kanaikan
faktor produksi pada gaji pegawai sampai
100 %, maka biaya produksi total naik 15.2
%. Karena keuntungan kotor dibanding
biaya produksi semula adalah 38.7 %,
walaupun gaji naik, pabrik masih untung.
Bilamana biaya bahan EB bukan-U yang
US$ 60/kg-U juga ikut naik menjadi US$
120/kg-U atau naik 100 % dan totoal
kanaikan menjadi : 15.2 % + 22.2 % = 37.4
%, hampir sama dengan rasio keuntungan
kotor terhadap biaya produksi, maka BEP
tercapai pada kapasitas sekitar 50 % atau
100 ton-U/tahun. Dengan cara yang sama,
kondisi seperti diatas berlaku pula untuk
perubahan faktor produksi yang lain.

5. Lampiran 8, menunjukkan kapasitas dimana
pendapatan akan sama dengan biaya
produksi langsung, Biaya produksi langsung
penullis definisikan sebagai biaya produksi
total dikurangi dengan jumlahan biaya
depresiasi dan biaya dekomisioning yang
dikumpulkan setiap tahun. Diperoleh
kapasitas titik impas 17 % atau 34 ton-U per
tahun.

6. Lampiran 9, menunjukkan penjelasan;
rincian perhitungan dan analisa pada kondisi
dimana biaya investasi pabrik perakitan lebih
tinggi dari US$ 44 juta, atau lebih tinggi dari
yang diusulkan NEWJEC.
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Usui parameter biaya produksi dan analisisnya

1. Lampiran 10, menunjukkan penjelasan
tentaag alasan diusulkannya parameter biaya
produksi yang berbeda dari usulan NEWJEC.
Ada 4 (empat) parameter yang diusulkan
berbeda dari NEWJEC, yaitu :
- Fixed Capital investment (FCI) : US$ 68
juta,
- Working Capital (WC), 30 % dari FCI.
- Gaji Pegawai, : US$ 4.1 juta/tahun
- Bahan EB-bukan-U : US$ 100/kg-U

Dari parameter di atas, hanya gaji
pegawai yang diusulkan lebili rendah
dibanding usulan NEWJEC, tiga lainnya
lebih tinggi. Dari hasil perhitungan ternyata
BEP untuk pabrik dengan parameter seperti
diatas hampir sama dengan BEP pabrik
usulan NEWJEC. Rangkuman singkat kedua
tipa pabrik seperti berikut

*) Tidak diusulkan, hanya sebagai pembanding

2. Lampiran 11 Tabel 5_dan Lampiran 12
Tabel6, menunjukkan rincian perhitungan
untuk mendapatkan harga variabel : BCR,
ROI dan IRR. Dengan parameter harga jual
jasa perakitan elemen bakar sebesar US$
350/kg-U, sama seperti NEWJEC,
didapatkan harga BDR, ROI dan IRR seperti
dibawah dan bila dibandingkan dengan
kondisi NEWJEC :

item
BCR
ROI
IRR

kondisi usulan
0,983
12,8 %
9,9 %

kondisi NEWJEC
1,22

20,2 %
11,2%

ternyata ketiga varibel memberikan harga
yang kurang menarik. BCR = 0.983, kurang
dari satu menunjukkan bahwa nilai sekarang
uang/modal yang akan terkumpul selama 20
tahun operasi pabrik yang beresiko, lebih
kecil dari uang/modal yang telah
diinvestasikan. Lebih untung bila modal itu
disimpan di bank dan mendapat bunga 10 %
serta tanpa resiko. IRR = 9.9 %
menunjukkan bahwa modal yang
diinvenstasikan dengan resiko, hanya
memberikan hasil atau keuntungan sama di
banding bila modal disimpan di bank dan

3.

hanya mendapat bunga 9.9 %, sedangkan
besar bunga di asumsikaia sebesar 10 %. ROI
= 12.8 % mcnunjidcka^ kcuntungan bersih
rata-rata tahunan dibagi/dibandingkaan
terhadap modal yazig telah diinvestasikan,
tanpa mengukur nilai sekarang-nya.

Atas kondisi seperti ditunskan pada III.D.2,
maka disulkan untuk menaikkan harga jual
jasa perakitan elemcit bsskar sebesar US$
20/kg-U sehingga harga jual menjadi US$
370/kg-U. /diperoleh harga-harga BCR, ROI
dan IRR, dan bila dibandingakan dengan
harga-harga menurut NEWJEC:

item
a. FCI
b. Working capacity
c. Biaya tetnp tahunan
d. Biaya variabel
x. Harga jasa
y. BEP, %

diusulkan
US$68jula
30 % FCI
US$8,94 juta
US$ 146,2 /kg-U
US$ 350/kg-U *)
56,7

data NEWJEC
US$43,9juta
15% FCI
US$ 17 juta
US$ 106,2/kg-U
US$ 350/kg-U
50 / 55,6

item
BCR
ROI
IRR
harga
jual
jasa

rakifain

kondisi usulan
1,25

16,7%
11,8%

US$ 370/kg-U

kondisi NEWJEC
1,22

20,2 %
11,2%

US$ 350/kg-U

hanya ROI yang memberikan harga lebih
kecil dari data NEWJEC. Penjelasan tetang
diperolehnya harga-harga diatas dilihat pada
Lampiran 13 Tabel 7 dan Lampiran 14 Tabel
8. Didapatkan nilai BEP sebesar : ~ 45 %
atau 95 ton-U per tahun, lebih rendah dari
BEP pabrik seperti yang di usulkan
NEWJEC (50 %).

SIMPULAN

1. Dari laporan NEWJEC, diperoleh informasi
bahwa untuk menghitung reloading elemen
bakar PLTN di Muria, diterapkan suatu
anggapan akan dibangun sebuah kompleks
PLTN dengan total daya 7200 Mwe dan
semua PLTN bertipe PWR. Anggapan ini
juga penulis gunakan dalam mengambil
basis perhitungan, sehingga diusulkan untuk
mcmbangun suatu pabrik elemen bakar
berkapasitas nominal 200 ton-U/tahun, mulai
beroperasi tahun 2012 dan dengan power
faktor 80 % maka diperlukan reloading
antara 120 ton-U s/d 142 ton-U serta umur
pabrik 20 tahun.

2. Data dari NEWJEC menunjukkan, bahwa
dengan Fixed Capital Investment/FCI = US$
43.9 juta ; biaya tenaga kerja =US$ 13.9 juta
per tahun dan harga jual dari jasa perakitan
elemen bakar sebesar US$ 350/kg-U, maka
diperoleh break even point/BEP =50 %;
return on investment/ROI =20.2 %; benefit
cost ratio/BCR =1.22 dan internal rate of
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return/IRR = 11.2 %. Dalam hal ini, harga
jasa perakitan elemen bakar tidak termasuk
harga uranium.

3. Sedangkan penulis mengunjukkan suatu
nilai Fixed Capital Investment/FCI = US$ 68
juta; biaya tenaga kerja//a*or sebesar US$
4.1 juta, lebih rendah dibanding data
NEWJEC; modal kerja/working capital = 30
% FCI dan biaya untuk bahan EB-non U
sebesar US$ 100/kg-U, keduanya lebih tinggi
dari yang diusulkan NEWJEC serta harga
jasa perakitan elemen bakar, dimana tidak
termasuk harga bahan uranium, sebesar US$
370/kg-U, lebih mahal US$ 20 dari harga
usulan NEWJEC, maka diperoleh : BEP =
45 %; ROI = 16.73 %; 1RR =11.8 % dan
SCR =1.25.

KEPUSTAKAAN

1. INPB-D-002, Duel Cycle Evaluation,
Feasibility Study of The First Nuclear Power
Plants at Muria Peninsula Region Rev.
4., Dec. 1992.

2. INPB-D-003, Economic of Fuel Cycle,
Feasibility Study of The First Nuclear Power
Plants at Muria Peninsula Region, Rev.
3., Sept. 1993.

3. INPB-D-004, Strategies For Development of
Fuel Cycle, Feasibility Study of First Nuclear
Power Plants at Muria Peninsula Region,
Rev. 4. dec. 1993.

4. Dokumen pengadaan dan pembelian bahan
zircaloy, penawaran CEZUS, June 1992

TANYA JAWAB

Siti Amini
• Apakah kajian terscbut sudah mem-

perhitungkan faktor inflasi mata uang US$
secara global pada 15 tahun mendatang ?

• Mengapa Saudara merancang/memeprhitung-
kan biaya ekonomi sebagai penjual jasa
fabrikasi, bukankah tujuan pendirian pabrik
e.b. tersebut adalah untuk mempersiapkan
diri agar dapat mensuplai PLTN?

• Mohon dikoreksi harga jual e.b. pada abstrak
adalah US% 370/kg-U.

Marwoto
• Tidak. Karena ketidak pastian besarnya nilai

inflasi. Namum, dengan memberikan nilai
eskalasi sebesar 3,5 % diasumsikan inflasi
mata uang US$ sudah terwakili

• Tentu saja hanya sebagai penjual jasa
fabrikasi, karena bahan bakar uranium harus
disediakan oleh utilitas (pemilik PLTN), atau
kalau utilitas perlu membelli uranium, itu
dilakukan dengan kontrak terpisah kepada
yang mempunyai bahan bakar uranium, dan
memang demikian aturan mainnya.

• Yang benar adalah yang tercantum dalam
makalah US$ 370/kg-U

M.Birsam
• Apakan ROI dinyakatan dalam % ?
• Berapa % keuntungan riil pabrik pembuatan

EBNRDitu?

Marwoto
• Benar, dan definisi ROI ini saya sesuaikan

dengan acuan
• Ada sejumlah cara untuk mengekspresikan %

keuntungan, yang dalam makalah ini berupa
ramalan, karena pabriknya sendiri belum
beroperasibahkan belum ada.
Contoh dapat dilihat pada lampiran 14.
a). Keuntungan bersih selarna 20 tahun umur

pabrik adalah 106 x US$ 569 tanpa faktor
diskon.

b). Dengan faktor diskon (f.d.) sebesar 11,8 %
keuntungan bersih selarna 20 tahun dan
disekarangkan (tahun 2011) adalah 106
xUS$ 65, bila f.d (10 % : 106 x US$ 93,7,
ätas dåsar capital investment sebesar 106 x
US$ 170, tahun 2011)

A. Sorot Soediro
• Dåsar Bapak menulis kapasitas nominal 200

ton U/tahun selain dåsar rencana pem-
bangunan kompleks PLTN sebesar 7200 Mwe
di Muria. Mohon penjelasan.

Marwoto
• Dipilih kapasitas nominal 200 ton U/tahun,

hanya ätas dåsar rencana pcmbangunan
kompleks PLTN di Muria sebesar 7200 Mwe,
dengan tipe PWR. Dåsar lain tidak
dipertimbangkan, misalnya perluasan
kompleks menjadi lebih besår dari 7200 Mwe
atau memasok PLTN di luar Indonesia.
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LampIran 1

Gambar 1 : Kebutuhan berkas elemen bakar t i p e PWR

untuk ssmpai dengan 12 x 600MWe a tau 8 x 900MWE.

[Capacity Factor = 80%)

o Case 1 (600 MWe)

ton U/year

300

250-

200

150

5(3

2000 2005

i 1

2010 2015 2020 2025 2030 2035

Year
I n i t i a l Load Reload

o Case 2 ( 900 HWe )

ton U/year

300-1

250-

200-

150-

100-

50-

I

2000 21305 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Year
Initial Load Helnad

(disadur dnri 1 aporan NtW,l(£C, dok. INP»-D-005)
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. ampipan 2

PABRIK ELEMEN BAKAR UNTUK PLTN, KAPASITAS 200 TOM PERTAHUN

TABEL 1 : GAJI PEGAWAI DAN KLASIFIKASI JABATANNYA (asumsi)

NAMA KELOMPOK PEKERJAAN
DAN JABATANNYA

*)

A. KANTOR PUSAT :
BUSINESS DEVELOPMENT
- Manager
- Asisten Manager
- Staf

B. DI PABRIK :
\.RAD. & ENVIRONMENT
- Manager
- Asisten Manager
- Staf

2.PLANNING
- Manager
- Asisten Manager
- Staf

3.ENGINEERING
- Manager
- Asisten Manager
- Staf

4 . QUALITY ASSURANCÉ
- Manager
- Asisten Manager
- Staf

5. MANUFACTURING
- Manager
- Asisten Manager
- Staf

JUMLAH

JUMLAH
ORANG
*)

1
1
3

1
3
26

1
2
17

1
3
16

1
3
36

1
4
70

190

SATUAN GAJI
PER TAHUN,
US$ •* )

40,000
30,000
20,000

40,000
30,000
20,000

40,000
30,000
20,000

40,000
30,000
20,000

40,000
30,000
20,000

40,000
30,000
20,000

JUMLAH GAJI
PER TAHUN,
US$ ••)

40,000
30,000
60,000

40,000
90,000
520,000

40,000
60,000

340,000

40,000
90,000
320,000

40,000
90,000
720,000

40,000
120,000

1,400,000

4,080,000
(US$ 4.1x10°)@)

Catatan : *) Disadur däri laporan NEWJEC dok. no. INPB-D-005
*•) Asumsi menurut penulis.
@) Pembuiatan.
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Lampi ran 3.

PABRIK ELEMEN BAKAR UNTUK PLTN, KAPASITAS 200 TON PERTAHUN

DATA BIAYA FASILITAS FABRIKASI EB-PLTN

Batasan : •)

A. Umur pabrik : 20 tahun

B. a. Fixed Capital Invesment : US $ 44 x 10

b. Working Capital (15% X FCI) : US $ 7 x 106 ..«)

c. Total Capital Investment : US $ 51 x 106

C- Biaya dekomisioning pada akhir umur pabrik, dengan eskalasi

besar 3.5% per tahun = 10% x Cap. Inv x (1+0.035)19

= US $ 5.1 X 1O6 x 1.923 = US $ 9.81 x 106

0. Biaya perawatan gedung dan alat; per tahun :

= 5% x Cap. Inv = US $ 2.6 x 106

E. Biaya gaji pegawai; 190 orang per tahun :

= US $ 4.1 x 10 6 Jihat 1 amp i ran 2 !

F. Biaya untuk bahan-bahan EB yang bukan-uraniurn :

= US $ 60 / kg-U

G. Biaya pemakaian utilitas dan bahan-bahan habis pakai :

a. Yang tetap = US $ 0.5 x 106 / tahun

b. yang tergantung produksi = US $ 14 / kg-U

H. Biaya pengelolaan limbah :

= US $ 2.2 / kg-U

I. Biaya pengangkutan EB :

= US $ 30 / kg-U

J. Biaya-biaya lain dan "over-heads "; 10* dari jumlahan butir

D + E + F + G + H + I .

Catatan : *) Data A s/d J disadur darn laporan NEWJEC dok.no.

INPB-D-005 dengan sedikit penyesuaian.

•*) Asumsi penulis.

9) Pembulatan.
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Lampiran 4.

PABRIK ELEMEN BAKAR UNTUK PLTN, KAPASITAS 200 TOM PERTAHUN

PERINCIAN DAN PERHITUNGAN PENGELUARAN PER TAHUN

Dengan asumsi :

a. Interest rate : 10X dan eskalasi : 3.5 %

b. Bila beroperasi dengan kapasitas penuh : 200 ton / tahun

c." Data yang digunakan, disadur dari laporan NEWJEC dok.no.

INPB-D-005, kecuali biaya gaji pegawai.

d. Harga jual rakitan EB = US$ 350 / kg-U

I. Biaya-biaya langsung :

1. Biaya gaji pegawai : US$ 4,100,000 ... lampiran 21

2. Biaya bahan EB bukan-U : US$ 12,000,000

3. Biaya perawatan : US$ 2,600,000

4. Biaya ut11 it as dan bahan habis pakai :

a. Tetap : US$ 500,000

b. Tergantung produksi : US$ 2,800,000

5. Biaya pengurusan 1imbah : US$ 440,000

6. Biaya pengangkutan EB : US$ 6,000,000

7. Jumlah 1 s/d 6 : US$ 28,440,000

8. Biaya lain dan overheads : US$ 2,844,000

9.a. Total biaya langsung : US$ 31,284,000

9.b. Pembulatan : US$ 31.3 x 106

II.Biaya tidak langsung : on
0.1 x (1 + 0.1) 2 0

 fi
10. Biaya depresiasi : FCI x ^rx = US$ 5.2x10°

(1 + 0.1 )™ - 1
0.1(1.I20 - 1 ) «

11. Biaya dekomi sioning : 0.1 x 51 JJTJ x US $ 10u

= US$ 0.434 x 106

12. Jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung :

US$ 37 x 106

13. Pendapatan : US$ 70 x 106

US$ 37 x 106 (dibulatkan)

14. Keuntungan kotor :(13) - (12) = US$ 33 x 106.
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Lampiran 5.

55 PABRIK ELEMEN BAKAR UNTUK PLTN, KAPASITAS 200 TON PER TAHUN

TABEL 2 : BIAYA-BIAYA PRODUKSI DAN PENDAPATAN PADA BER8AGAI KAPASITAS
DENGAN HARGA JUAL RAKITAN EB : US$ 350 / kg-U

ICklT C QTAVA nAKI DCMriÅDATAW

1.
2.
3.
4

5.
6.
7.
8.
9.
9.
10
11

12

13

14

15

Gaji pegawai
Bahan EB bukan-U
Perawatan
Uti litas dan bahan habis pakai
a. Tetap
b. Tergantung produksi
Pengurusan limbah
Pengangkutan EB
Jumlah 1 s/d 6
Biaya lain dan overheads

a. Total biaya produksi langsung
b. Pembulatan dari 9.a.
. Depresiasi
. Dekomisioning

. Jumlah 9.b. s/d 11
( Total biaya produksi )

. Pendapatan dari penjualan EB

. Keuntungan kotor ( 13 - 12 )

(13 - 9.b)

ABSOLUT

25 ton
12,5 %

4.1
1 .5
2.6

0.5
0.35
0.055
0.75
9.855

8 0.985
10.830
10.83
5.2
0.434

16.464

8.75

(-) 7.714

(-) 2.08

DAN PERSEN

60 ton
30 %

4.1
3.6
2.6

0.5
0.84
0.132
1 .8

13.572
9 1.357

14.929
14.93
5.2
0.434

20.564

21 .00

(+) 0.436

(+) 6.07

KAPASITAS

65
32,

4
3
2

0
0
0
1

14
® 1

15
15
5
0

21

22

( + ) 1

( + ) 7

ton
5 %

.1

.9

.6

.5

.91

.143

.95

.103

.41

.513

.52

.2

.434

.154

.75

.596

23

SERTA BIAYA :

100 ton
50

4
6
2

0
1
0
3
17
1

19.
19.
5.
0.

25.

35.

( + )

( + ) 1

%

.1

.6

.5

.4
22

82
782
602
6
2
434

234

00

9.766

5.4

US$ 106

150 ton
75

4
9
2

0
2
0
4

23
2

25.
25
5.
0.

31 .

52.

( + )21

%

. 1

.6

.5

.1

.33

.5

.13
313
443
44
2
434

074

50

.426

(+) 27.06

si

a Co

ll
5 S»
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lampiran 6.

PABRIK ELEMEN BAKAR UNTUK PLTN, KAPASITAS 200 TON PER TAHUN

TABEL 3 : KAPASITAS VS PENJUALAN SERTA BIAYA PRODUKSI

KAPASITAS
ton/tahun

25 ton
12.5 %

60 ton
30 %

75 ton
37.5 %

100 ton
50 %

150 ton
75 %

200 ton
100 %

PENJUALAN (*)

US$ 200/kg-U

5.00 *
16.

12.

15.

20.

30

40

00 *
20

00 *
22

00 *
25

00 *
31

00 *
37

46 •*

56 **

31 ••

.23 *•

.08 **

.00 **

DAN BIAY/i\ PRODUKSI

US$ 250/kg-U

6.

15.

18.

25

37

50

25 *

00 *

75 *

00 *

.5 *

.00 *

16

20

22

25

31

37

46 ••

56 •*

.31 **

.23 **

.08 •*

.00 **

); US*; x 106

US$ 300/kg-U

7.5

18.

22.

30.

45.

60.

*

00

50

00

00

00

16.

*
20.

22

25

*
31

*
37

46 *•

56 ••

31 **

23 **

.08 **

.00 *•
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Lampiran 7.

TABEL

PABRIK ELEMEN BAKAR UNTUK PLTN, KAPASITAS 200 TON PER TAHUN

PENGARUH INDIVIDUAL VARIASI FAKTOR PRODUKSI TERHADAP BIAYA PRODUKSI TOTAL
UNTUK KAPASITAS 50« ATAU 100 TON PER TAHUN.

biaya produksi pada kapasitas 5058 : "
penjualan EB, 100 ton x US$
keuntungan kotor
persen keuntungan thd biaya

350 :
*

produksi

25.
35
9.

= 38

23

77
.72

X
X
X
3

us$
us$
us$
i

10
10
10

6
b
6

JENIS SIAYA /FAKTOR PRODUKSI

1. Gaj i pegawai
2. Bahan EB bukan-U
3. Perawatan
4 Utiiitas dan bahan habis pakai

a. Tetap
b. Tergantung produksi

5. Pengurusan limbah
6. Pengangkutan EB
7. Overheads
8. Depresiasi
9. Dekomisioning

HARGA

per kg-U

US$

- -

60
_ _

- -
14
2.2

30
- -
- -

HARGA

US$x106

4.1
6
2.6

0.5
1 .4
0.22
3
1 .782
5.2
0.434

PERSEN VARIASI FAKTOR PRODUKSI *)
DAN PENGARUHNYA THD BIAYA

+ 10% *
+ ; %

1 .52
2.22
0.96

0.19
0.52
0.08
1.11
0.66
1 .92
0.16

+ 20% *
*'. %

3.04
4.44
1 .92

0.38
1 .04
0.16
2.22
1 .32
3.84
0.32

+ 50% •
+ ; %

7.6
11.1
4.8

0.95
2.6
0.4
5.55
3.3
9.6

o.ao

PRODUKSI

+ 100% *
+ ; x

15.2
22.2
9.6

1 .9
5.2
0.8
11.1
6.6
19.2
1 .6

£
•a

II

5 CD

il
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Lampirån 8.

PABRIK ELEMEN BAKAR UNTUK PLTN; KAPASITAS 200 TON PER TAHUN

PERHITUNGAN TITIK IMPAS BIAYA PRODUKSI LANGSUNG

TERHADAP PENDAPATAN DARI PENJUALAN ELEMEN BAKAR

A-. I. Biaya produksi langsung tahunan terdiri dari :

1. Biaya gaji pegawai : US$ 4.1 x 10 6

2. Biaya bahan-bahan EB bukan-U : US$ 60/kg-U

3. Biaya perawatan gedung dan alat : US$ 2.6 x 106

4. Biaya utiiitas dan bahan habis pakai,

a. Tetap : US$ 0.5 x 106

b. Yang tergantung produksi : US$ 14/kg-U

5. Biaya pengeloiaan limbah : US$ 2.2/kg-U

6. Biaya pengangkutan EB : US$ 30/kg-U

7. Biaya Iain-lain dan overheads, \0% dari jumlahan 1 s/d 6.

A. 11.Pendapatan yang diperoleh dari penjualan rakitan EB.

Harga jual rakitan EB : US$ 350/kg-U.

B. Perhitungan i

Misal Y = kg-U yang dibuat menjadi rakitan EB pada titik

impas per tahun

Persamaannya;

350 Y = 1 .1{(4. 1 + 2.6 + 0.5)106 + Y (60 + 14 + 2.2 + 30)}

350 Y = 1.1 ( 7.2 x 106 + 106.2 Y )

1.1 x 7.2. x 106 7.92 x 106

Y =
350 - (1.1 x 106.2) 233.18

Y = 33,965 kg-U atau sekitar : 34 ton-U

Sehingga t i t i k impas biaya produksi langsung terhadap pen-

dapatan dari penjualan EB : 34 ton-U/tahun ( 17% kapas i tar.)

Cat at an : Biaya produksi langsung didefinisi kan sebagai :
Total biaya produksi - (depresi asi + dekomi si on ing)
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L anipiran 9.

PABRIK ELEMEN BAKAR UNTUK PLTN, KAPASITAS 200 TON PER TAHUN

PERHITUNGAN "FIXED CAPITAL INVESTMENT (FCI)" DENGAN

MEN6UBAH-PILIH "BREAK EVENT POINT".

I. MAKSUD.

Menghitung-balik besaran FCI dengan menetapkan nilai 8EP.

II. TUJUAN.

Mengetahui harga besaran FCI dan jauh-simpangannya terhadap

harga FCI yang diunjukkan oleh NEWJEC (US$ 44x10 6), dengan

menetapkan nilai BEP yang masih dapat diterima (acceptable).

III.ALASAN.

Untuk pabrik elemen bakar reaktor daya jenis PWR, NEWJEC meng-

unjukkan suatu kapasitas yang setara dengan re-loading PLTN

sebesar 7000 MWe yaitu 200 ton-U per tahun; dan menetapkan

"Fixed Capital Investment" sebesar : US$ 44x106. Harga FCI

tersebut sangat mungkin berubah-cukup-jauh atau menjadi lebih

besar, yang saiah satunya karena tergantung pada besarnya

ruang-1ingkup infrastruktur yang harus dibangun termasuk puia

ganti-rugi atas luas tanah yang perlu dibebaskan.

IV. BATASAN.

1. Harga jual rakitan EB ditentukan : US$ 350/kg-U.

2. Terkecuali untuk FCI dan parameter yang merupakan persen-

tasi dari FCI; semua parameter yang lain dipiiih sama de-

ngan "DATA BIAYA FASILITAS FABRIKASI EB PLTN" yang tercan-

tum pada lampiran 3 dan "PERINCIAN DAN PERHITUNGAN PE-

NGELUARAN PER TAHUN" yang tercantum pada 1 ampiran 4

untuk butir : biaya depresiasi dan biaya dekomisioning.

3. Di pi 1 i h BEP yang acceptable : 40%; 50%; 60% dan 70%.

V. PERHITUNGAN.

Misal FCI = Z x US$ 10 6.

a. Harga jual rakitan EB : 2 x 35 x BEP x US$ 106.

b1. Biaya produksi yang tetap :

{(4.1 + 0.5 + (1.15 Z)(0.05)} US$ 106

b2. Biaya produksi yang tergantung berat U yang diolah :

BEP x 2 x (60 + 14 + 2.2 + 30) US$ 10b
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.anipi ran 9 ( lanjutan).

b3. Biaya Ia in- Ia in dan overheads :

0.1 (bi + b2)
b4. Biaya produksi tak-1angsung yaitu depresiasi dan dekomisi

on ing :

0.K1.1) 2 0 0.1(1.1 20-1 )
x o.i x 1 - 1 5 z j us$ 10

6

(1.1)20 - 1 (1.1)20

= {0.117 Z + 0.0098 Z}

= 0.1268 Z

Sehingga berlaku persamaan :

a = b1 + b2 + b3 + b4

a = 1.1 b1 + 1.1 b3 + b4

Semua suku dibagi dengan US$ 106. persamaan menjadi :

70 BEP = 1.1 (4.6 + 0.0575 Z) + BEP X 0.22 (106.2) + (0.1268 Z)

= 5.06 + 0.06325 Z + 23.364 BEP + 0.1268 Z

(70-23.364) BEP = 5.06 + 0.19005 Z

46.636 BEP - 5.06
maka, Z =

0.19005

1. Bila BEP = 40 % atau 0.4 > FCI = US$ 71.53 x 106

2. Bila BEP = 50 % atau 0.5 > FCI = US$ 96.07 x 106

3. Bila BEP = 60 % atau 0.6 > FCI = US$ 120.61 x 106

4. Bila BEP = 70 % atau 0.7 > FCI = US$ 145.15 x 106

Cat at an : Menurut NEWJEC, > FCI = US$ 44.0 x 106

213



Providing rresentasi llmiah Daur iiahan Bakar Nuklir
PERN-BATAN, Jakarta 18-)9Maret 1996

Lamplran 10.

PABRIK ELEMEN BAKAR UNTUK PLTN, KAPASITAS 200 TON PER TAHUN

RANGKUMAN DAN PENETAPAN NILAI BIAYA FABRIKASI EB

DAN BEP-TERHITUNG, (nilai tahun 1992)

I. NILAI "FIXED CAPITAL INVESTMENT"{FCl) :

A. FCI dari data NEWJEC : a US$ 44 x 106 diasumsikan hanya

untuk peralatan ex-impor {main equipment).

B. Nilai peralatan untuk sistem pendukung, dengan asumsi sama

dengan harga kontrak M 8. E EFEI , : US$ 14 x 106

C. Nilai bangunan, dengan asumsi luasnya dua kali gedung EFEI

harganya : US$ 10 x 10 6.

Nilai FCI total untuk pabrik EB yang diusulkan : US$ 68 x 10 6

II. NILAI SATUAN UNTUK BIAYA OPERASI DAN PERAWATAN.

A. Dengan pertimbangan harga EB bukan-U, khususnya Zirkaloy

adalah relatif mahal serta pengadaannya diperkirakan perlu

waktu lama, maka dipilih persentasi untuk working capital

sebesar : 30% FCI.

B. Nilai satuan untuk bahan EB bukan-U :

Dipakai sebagai referensi, EB tipe MITSUBISHI 17 x 17,

yang mempunyai perbandingan bahan EB-bukan-U : U = 1 : 3 :

- Kelongsong, zirkaloy : 0.1 kg/kg-U

Harga zirkaloy pengadaan EFEI th. 1992 : US$ 800/kg-Zr

Nilai satuan kelongsong dalam EB : US$ 80/kg-U

- Bahan EB bukan-U&Zr dalam berkas : 0.23 kg/kg-U

Asumsi nilai satuan bahan EB bukan-U&Zr : US$ 20/kg-U

Nilai satuan bahan EB bukan-U diusulkan : US$ 100/kg-U

C. Gaji pegawai ( labor) diusulkan : US$ 4.1 x 106/tahun

D. Nilai satuan dan besaran biaya produksi yang lain diusul-

kan sama dengan data dari NEWJEC.

III. "DISCOUNT RATE", UMUR PABRIK, DEPRESIASI DAN DEKOMISIONING.

A. Umur pabrik yang diusulkan : 20 tahun

B. Biaya dekomisioning yang diusulkan adalah 10% dari CI di-

ukur nilai sekarang.

C. Diusulkan cara sederhana untuk menghitung biaya depresia-
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Latnpiran ,to (lanjutan)

si dan dekomisioning yang dikumpulkan setiap tahun, yaltu

niiai sekarang (FCI, blaya dekomistoning) dibagi dengan

umur pabrik, lalu ditambah dengan bunga tetap dari n11a1

"interest rate" = 10%. Interest rate ini sama seperti

yang diusuikan NEWJEC.

IV. RANGKUMAN NILAI BIAYA FAS1L1TAS FABHIKASI EB-PLTN YANG 01-

USULKAN, SERTA N1LA1 YANQ DIUNJUKKAN NEWJEC.

I T E M

KapasUas Nominal

Umur PabMk

CAPITAL

INVESTMENT

Fixed

Working

Biaya dekomisioning

BIAYA

OPERAS I

DAN

PERAWATAN

Qaj1 pegawai

Bahan

Perawatan
gedung & alat

Bahan-bahan

habis pakal

Pengurusan
11mbah

Pengangkutan
EB

Biaya Ia1n-lain dan
"overheads"

B E P • )

e A T 11 A W

ton-U/t ahun

t ahun

US$ x 106

% dari Fixed

% dari Cap.Inv

US$ x 106/th

US$ / kg-U

% dar 1 Cap.Inv

US$ x 106

US$ / kg-U

US$ / kg-U

US$ / kg-U

% dari 0 & P

% kapas 1\as
nomi nai

D A T

diusuikan

200

20

68

30.

10

4.1

100

5

0.5

14

2.2

30

10

56.7
(terhtg)

A

NEWJEC

200

20

44 ®)

15

10

13.9

60

5

0.5

14 ®)

2.2

30

10

50 -grafts

55.6 -terhtg

i) : Pembulatan. .* ) : dengan harga jual EB : US$ 350/kg-U.
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Lampiran XI

Nilai tahun 1992.
TABEL 5 CASH FLOW TAHUNAN (nilai uang tetap)

Harga iuaT EB th.92 = USS 3S0/kq-U

Interest rate :
ft"

tsuiasi

T '

" S

A

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

202!

2022

! 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2023

2030

2031

2032

1 faktor

(£=3.5S)

A1

1.323
1.930
2.059
2.133
2.206
2.285
2.353
2.446
2.533
2.621
2.713
2.308
2.906
3.008
3.113
3.221
3.334
3.452
3.571
3.698
3.327
3.359

10*
(10$!
3.51

i i; Pijak : 201
= i; fCI

He fold

Unit
PITH

8

4
3
5
4
6
4
8
6
8
5
a
7
8
6
8
6
8
5
8
7
7
7

ton-U/talwn

C

81.2 '
60.3«

101.5 •
81.2

121.3
81.2

162.4
121.8
162.4
101.5
162.4
142.1
162.4
121.8
162.4
121.8
152.4
101.5
162.4
142.1
142.1
142.1
142.1

2699.9/20«!

: USt 68 x 10 ;
: 30J FCI. ';

Catital Invests.

fixed

ny io°

1

130.764

U
US$ 10»

2

39.229
+10.431)

i
C! = 159.993

Gij i Pegnai
ft shaft

Harga

tow;
Vark (lit

xtlS) 106

1'
O.OOO

78.066

EB buks/H

EB

Biaya

Operas) (

Perawta»

X US*'105

'4

0.000

41.579

55.228

«.561
72.275
61.291
77.419
53.362
32.389
78.033
38.835
75.313
35.209
30.684

.101.991
76.353

109.232
102.952
106.398
110.132
114.025

1633.428

: U S ( 4 . I X 1OS

• us» 100/kO-U

: USt 350A9-U

Siaya
lltrt) I
ta me «
overheat
x USI106

.5

0.000
4.153
5.523
4. « 6
7.227
6.129
7J42
5.236
8,299
7.809
8.889
7.532
3.52!
8.058

10.199
7.655

10.523
10.285
10.640
11.018
11.403'

163.342'

8iaya
ftllftOl

151
10»

• 6

0.000
3.923
5.617
6.032
4.902
7.350
6.742
8.516
5.420
3.123
8.590
9.777
3.225

10.473
8.875

11.219
8.454

12.015
1ll314
11.704
12.120
12.543

184.65

; 3iaya dekoeisioninj :
dan sesarm lain sau

Oepresiasi

x t K j 105

7

0.000
0.000

15.361
15.361
15.361
15.361
15.351
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.351
15.361
15.361
15.361
15.261
15.351
15.351
15.351

307.220

D»ko«i-
•

X USJ 106

a

0.000
0.000
0.538
0.538
0.583
0.588
0.588
0.588
0.588
0.583
0.538
0.533
0.583
0.588
0.533
0.588
0.5881
0.538
0.533
0.588'
0.538
0.538

11.760

IK r (fr
der<93R a i t i iiri NBJEC.

PMlUilffl
3

X !5J 105

0.000
0.000

53.517
50.330
62.595

129.879
100.735
•25.021
25.355

149.978
134.331
153.607
123.333
170.975
132.707
183.082
118.440
135.212
177.504
133.320
190.336
136.901

2730.348

tantur.gan
Vntnr
JtOtOi

x us io6

10

O.OOO

- 49.660

- 23.300

f 19.332

- 37.657

+ 38.550

- 7.117

f 50.368

- 23.672

* 38.598

• 12.617

* 51.030

- 5.081

+• 55.801

- 4.307

» 71.375

- 25.118

t 55.110

t 33.303

+ 35.067
• 36.839

t 1U.4O9

489.948

Pajak
M a

x OSJ 105

11

0.000

0.000

0.000

3.976

0.000

7.712

0.000

10.074

0.000

7.300

2.523

10.205

O.OOO

11.160

0.000

U.275
0.000

11.022
5.661
7.013
7.353

33.632

133.472

Keuntungan

x USJ 1C5

12

0.000
- 49.660
- 23.300
• 15.906
- 37.657
* 30.848
- 7.117
v 40.234
- 23.672
t 31.198
t 10.094
t 40.824
- 5.081
(• 44.641
- 4.307
t 57.10!
- 26.118
t «.088
+ 26.542
t- 23.054

» + 107.538
t 134.727

434.543

'Cish Flot'

x uy ic5

13

0.000
- 49.560
- 3.439
* 31.257
- 22.296
* 46.209
t 8 .2«
t 55.£55

3.311
• 46.559
* 25.455
r 55.185
• 10.280
> 50.002
• 11.054
t 72.452
- 10.757
t 53.443
• 42.003
v 43.415
t 122.839
+ 150.038

741.753

Discount
factor

IfclOX)

14

1.000
0.909
0.326
0.751
0.633
0.62!
0.555
0.513
0.456
0.424
0.335
0.3S!
0.313
0.290
0.263-
0.239
0.218
0.198
0.130
0.164
0.149
0.135

Xilai

Untun;
. - j

US?
10°

15

i

O.OOO
- 4 5 . 1 4 1
- 19.659
• 11.946
- 25.720
t 19.157
- 4.021
• 20.671
- 11.031
t 13.228
• 3.336
• 14.330
- 1.62!
• 12.945
- 1.132
* 13.647
- 5.693
• 8.729
» 4.735
<• 4.601

> 16.023
i 18.188

48.129

UscoaRtei

Cash f loi

x US* 10'

16

0.000
-45.141
- 6.971
t 23.482
- 15.228
t 23.595
• 4.658
t 28.551
- 3.873
f 19.741

t 9.800
* 19.721
f 3.279
t 17.401
• 2.907
t 17.313
- 2.346
* 11.771
* 7.560
+ 7.120
• 18.312
t 20.262

167.020

Total
. •

XL« I06

17

0.000
45.141
54.820
41.379
57.646
46.805
51.925
37.302
45.522
40.293
40.950
32.512
36.052
23.775

. 31.840
22.8SS
23.037
24.780
23.103
21.7981

8.853J
1.694

722.130

Penjua!-

an u .

xUSJ to'

18

O.COO

0.000

48.335

68.289

42.821

80.6:5

56.315

71.323

41.333

63.531

51.345

56.022

39.513

43.533

34.302

43.757

25.328

31.£50

31.3?!!

36.S 53

2a.360

26.532

931.337

2 5

5 to

l

Bila d = i, maka BCR = Z(16)/CI = 167.020/169.993 = 0.93 > BCR = 0.983
dan ROI = [{I12/CI}/2O] x 1OOX = {434.543/(20 X 169.993)} x 100% = 12.78X > ROI = 12.78 S



Lampiran 12.

N i l a i t a h u n 1 9 9 2 .

Interest
Discount
Esualasi

rite
rate

101

m2.51

- j ;

-t;
- e;

Pajak
FCi
K

201
USt 68 i I01

30J FCI.

TABEL 6 CASH FLOW TAHUNAN ( m l a i uang t e t a p )
H a r g a i u a l EB t h . 9 2 = USS 3 5 0 / k g - U

Gaji Ptsa»ai : US* 4.1 x 106;
Banan EB Dukan-U: US» 100AH ;
Harga EB : USt 3 5 0 / k H

Biaya dekoiisioning : IOJ i (FCWC), dianggap dikuopulkan akhir uiur
dan otsaran lain sasa oengan data dari KEWEC.

Tinun
Faktor

Kskalasi

2011
2012
2013
20H
20! 5
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
202?
2028

5P50

A'

1.923
1.S90
2.059
2.133
2.206
2.285
2.353
2.445
2.533
2.621
2.713
2.308
2.905
3.008
3.113
3.221
3.334
3.452
2.571

Heioid

limit
iPlTK

ton-U/tahun

iCaiital Invests.

Fixed.
IUSJ

B I C

60.9
101.5 '
81.2

121.3
81.2

162.4
121.8
162.4
101.5
162.4
142.1
162.4
121.8
162.4
121.8
162.4
101.5
162.4

142.1

133.754

6US* TO6

39.229
'4-10.431)

Hicorsr;
•tork.Ci,
i

xUSS 101

3

O.I

äiaya j Biaya
1ain2 t

|Peraia»n|ovemudi
i US$100'

i 1
in

x USJ 1 0 '

4

259S.9/20th| CI = 169.993

73.0S6

0.
41.579
55.228
44.561
72.275
61.291
77.419
58.362
32.939
78.033
88.885
75.319
95.209
80.684:

101.991
75.&53I

109.232!

114.025

5

Q.
4.158
5.523
4.455
7.227
5.123
7.742
5.836
8.239
7.809
3.389
7.532
9.521:
8.068

10.199
7.685

10.3221'

Biaya JOepresiisi
Bunja '

6

0.000
3.923
5.617
6.082
4.902
7.950
6.742
8.516
5.420
9.129
3.590
9.777
8.2351
0.473
8.875!
11.2191
8.4541

i US» 10'

Ockost-
sioning

i USJ 106

IPenjualui

i USJ 10°

1633.423

11.403 12.120
12.543!

163.342 184.55

0.000
15.361
15.361
15.35;
15.351
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361 i
:5.26!

.251
15.351
15.361

0.
0.000
0.588
0.538
0.538
0.538
0.533,
0.533
0.583
0.588
0.533
0.583
0.5831
0.5331
0.5831
0.583!

9

Keuntunjan
kotor

USJ 10 5

20S

i USJ IO!

10

o.oooj
0.000'

53.517
90.930
62.695

129.879
100.735
139.031
39.935

143.973
134.531
159.607
123.833
170.315
132.707
183.322!

0.000
49.660
23.800
19.832
37.657
38.550
7.117

50.368
23.572
38.298
12.617
51.030
5.Q31

55.301
4.207

71.375

11

0.538
0.533

=i. :n.:04j <•
133.3201 t
190.226
196.301

307.2201 11.760| 2790.348| 489.948

35.057
• 35.329
t 168.409

0.
0.000
0.000
3.976
0.000
7.712
0.000

10.074
0.000
7.800
2.523

10.205
0.000

11.160!
0.000:

14.275!

t-

5.661
7.013
7.368

33.632

ICeuntungan
tisrsih

i US$ 105

12

133.472

0.000
49.560
22.800
15.905
37.657
30.848
7.117

40.294
23.672
31.198
10.094
40.824
5.081

44.541
4.207:

2E.:42
23.054

•« t 107.538
<r 134.727

'tosh Hoi'

i USJ 10°

Discount
Factor

d=9.3J

Kilai discounted

Udtung{Cash Floi
bersih
USJ
10' \i USJ 10'

Total
biaya

x'JS» 106

13

434.543

0.000
49.650
3.429
31.267
22.295
45.203
3.244
55.c55

8.311
45.559!
25.455!
56.135!

14 [ IS

1.000
0.910
0.328
0.753
0.685
0.624
0.568
0.516
0.470
0.423
0.289
0.354

10.230i 0.322
60.002 0.293
11.054 C.257

0.000
- 45.186
'.- 19.706

11.977
- 25.795
19.249

- 4.042
t 20.792

- 11.125
13.353
3.927
14.452,

- 1.5351
t 13.0801

16

0.000
- 45.186
- 6.S87
t 22.555
- 15.234
i- 23.823
t 4.579
t 28.742

- 3.305
* 15.908
• 9.904
t 13.391
t 2.311
t 17.537J

17

0.000
45.186
54.953
41.439
57.315
47.028
52.201
37.520
45.923
40.673
41.375
22.790
25.391'

|Penjua!-|
an EB. j

ixUSJ 10 ä !

IS

0.000
0.000

48.452
68.470
42.945
81.044
57.217
71.740
42.233
64.19!
52.438:
5:.501j
39.550)
0I"?

. . . . . . j .<.

42.003
43.415

122.333
150.033

741.758,

'.IV.
0.133
0.156
0.151
0.138

3.2:2! r 11.3451 2:.!5ä
4.375
4.657
16.238
18.532

49.517

- 7.579
7.222

18.603
20.673

169.318

23.438
22.052
8.982
1.721

" -ii
li.'-i\
39.433j
32.50»'
30.53!
2S.741
27.172

727.8501 539.810

öl

II
ä ~*
a to

il
II

B i l a : Z16 = CAPITAL INVESTMENT ( C l ) , maka IRR = discount r a t e . IRR = 9 .9



30 Lampiran 13

Nilai tahun 1992.
TABEL 7 CASH FLOW TAHUNAN (nilai uang tetap)

Harga iual EB th.92 a US$ 37Q/kg-U

Interest rats
Oiscoun
•Iskaiis

Tahan

A

2011

2012

2012

2014

2 0 ! :

201S

2017

2018

2013

2020

2021

2022

2023

2024

202:

2026

2027

2028

2023

2030

2031

2332

t rat *
I rdl;
I

Faktr

rtSkJIli

|(ssj.:r

A'

1.223

t.SSC

2.0::
2.133
2.2C:
2.2s:
2.3:-
l.iii

2.E2!
2.712

2.S55
2.30:
3.0;:

a.i'ii
3.221
3.331
3.1:2
3.5';
3.5:3
3.S27

3.2:5

1CI
f (ft* :

2.5X

= i ; Pajak : 20S

/Mori

lei-.:

irlili

8

3
5

i
i

; t

3

3
j

3
7
3
5
a
6
3
5
a
7
]

7
7

ItoiHJ/tatiun
j

C

50.3«
101.5 •
81.2

121.8

81.2
162.4

121.8
152.4
101.5
162.4
142.1
162.«
121.8
162.4
121.3
162.4
101.5
162.4
142.1

1*2.1
U2.1
142.1

2533.9/20«

• US1 58 I 10 '. Ji« 00 k Iv

: 3QJ FCI.

Capita! Invests.

Fixed
USJ 10°

U
US$105

' 1'
130.714 39.229

f10.431)

C! - 169.993

Gaji egnai
itahan £8 huksrH

feeorem Biaya

!
xUSS 10 3

Peraiatan

:USJ4 I 10*
: USt 100/kj-U
: USt IJO/kiHI

Biaya
Iain2 I

lovernsa!
x USJ JO*lx USJ10"

' 1'
0.000

78.055

0.000
41.379
55.228
44.56
72.275
61.291
77.419
58.362
82.999
78.093
38.886
75.319
95.209
30.684

101.991
75.853

109.232
102.352
105.338
110.182
114.025

1633.428

5

0.000
4.158
5.523
4.456
7.227
6.129
7.742
5.836
3.229
7.809
9.889
7.532
9.521

i
Biaya

Bunga

10°

1'
0.000
3.923
5.517
6.082
4.302
7.950
6.742
8.516

6.420
9.129
8.590
9.777
8.285

8.058110.473
10.199
7.685

10.323
10.285
10.640

11.018
11.403

153.342

8.375
11.219
8.454

12.016
11.314
11.704

12.120
2.543

84.65

; Biaya oskoaisioning

ia b'saran lain saca

i
Oepresiasi

xUSJIO5

Oekoai-

I USJ 10°

' 1 •
1 0.000

0.000
15.361
15.361
15.351
15.361
15.351
15.361
15.361
15.351
15.351
15.351

15.361
15.351
15.36!

15.361
15.351
15.351
15.361
15.361
15.361
15.351

307.220

0.200
0.000
0.588
0.588
C.533
0.583

' 0.588
0.588
0.588
0.588
9.588
0.588
0.533

0.588
C.588
0.538
0.583
0.583
0.588
0.588
0.583
0.588

11.760

10S i (FCIrtCl, dianggap dikuip
denqan data dan HHJEC.

Penjuaian
01
u

xOS$ 106

3

0.000
0.000

51.361
36.126
65.277

137.301
106.491

145.275
35.127

158.543
142.641
158.727
130.963
180.745
14C.29I
193.544

125.203
207.424
187.752
194.430
201.212
208.153

2949.796

Seuntungar

KUIUI

i USJ I05

10

0.000

- 43.660
- 20.455
• 25.078
- 34.075
• 45.33
- 1.351
• 58.312
- 18.530
* 4T.557

• 20.327
* 80.150
• 1.337

t- 55.570
t 3.276
• 31.837

- 19.350
f 66.321
+ 43.451
• 45.575
• 47.715
• 179.650

649.387

Pajak

>
x USJ 10'

11

0.000
0.000

o.ooo
5.016
0.000
9.195

0.000
11.662
0.000
9.513
4.065

12.030

0.393
• 13.114

o.ess
16.367
0.000

13.264

8.690
2.115
3.543

35.932

158.561

ft) VIA i t hi f |

Keuatungjo

ttCI i HI

xUSt 105

12

0.000
- 49.660
- 20.456
i 20.062
- 34.075
* 36.785
- 1.351
t 46.650
- 18.530
<r 38.054

t- 16.262
+ 48.120
• 1.598
* 52.456
• 2.621
* 65.470
- 19.350
* 53.057
• 34.761
• 35.451

« f 116.238
• 143.728

568.891

'ash Plot'

I USt 10°

13

0.000
- 43.650
- 5.095
t 35.423
- 18.714

• 52.1«
i 14.000
• 62.011
- 3.159
t 53.415
t 31.523
* 53.481

. * 16.359
t 67.317

'• 17.982
t 80.8311
- 3.3»9|
* 63.4181
* 50.122
* 51.522!
t 131.533
*• 152.035

376.11!

Discount
>>"Tftf

IfclOJ)

14

1.000
0.309
0.825
0.751
0.683
0.521
0.555
0.513
0.456
0.424
0.285
0.351
0.219
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
0.149
0.135

Kiln

Untufi!

vCI i II
US?
10'

1«
0.000

- 45.14

- 16.83
* 15.05
- 23.273
t 22.843
- 0.763

t 23.331
- 8.635
t 16.135
t 6.26!
• 16.830
t 0.510
* 15.212

Q.6S9
15.647
4.218

10.505
6.257
5.980

17.313
19.403

93.716

Uscountii

Cash f i o i

X US$ 105

16

0.00
- 45.14

- 4.208
• 26.603
- 12.78
f 32.283
* 7.310
• 31.812
- 1.477

• 22.648
+ 12.175

• 22.282
t 5.410
*• 19.567

+ 4.729
* 19.31»
- 0.870
• 13.547

* 9.022
+ 8.433
t 19.603
t 21,477

212.614

Total

IxUSS I 0 5

17

O.OOO
45.141

54.520
41.379
5T.6«
«5.305
51.225
37.302

45.532
40.2=3
40.950
32.512
25.052
23.775

31.640
22.335
23.037
24.780
23.103
21.795
8.553
1.694

lit 130

Penjuai-

an Q.

|xUS$ 10'

18

0.000
0.000

51.057
72.131

(5.257
85.254
60.157
7S.-95
44.325
67.224
54.917

59.223
41.777
52.415
3i.8S:
46.257
27.255

41.070
33.755
31.855

25.381!
28.101

984.551

Bila maka BCR = I(16)/CI = 212.614/169.993 = 1.251 > 8CR = 1.251
dan ROI = [{212/CIJ/20] X 10OX = (1/20 )x(568.891/1 69.993)x100X = 16.733 % > ROI

SI

16.733 %



Lampiran 14

Ni la i tahun 1992.
TABÉL 8 CASH FLOW TAHUNAN ( n i l a i . uang tetap)

Harqa i u a l £B t h . 9 2 = US$ 370/kg-U

Interes
Discoun
Eskalas

Tahun

A

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

t rate :
t rate :

:

faktor
Bkalasi

ie:3.5I)

A1

1.923
1.390
2.059
2.133
2.206
2.285
2.353
2.446
2.533
2.521
2.713
2.808
2.906
3.008
3.113
3.221
3.234
3.452
3.571
3.633
3.827
3.559

1(8

m3.5:

n

Unit
PUN

B

4
3
5
4
5
4
8
6
8
5
8
7
3
6
8
6
8
5
8
;
7
7
7

: i ; Paja
= d; FCI
= t; W

tlOli

ton-U/tatnm

C

8 1 . 2 '
60.9 '

101.5 '
31.2

121.8
81.2

162.4
121.8
162.4
101.5
162.4
142.1
162.4
121.8
162.4
121.8
162.4
101.5
162.4
142.1
142.1
142.1
142.1

2693.9/20tn

k : 205 ;
: US» 68 i 10' ;
: 30J FCI. ;

Capital Inrests.

Fixej
US» 10'

1

130.764

Y.C
us» to6

2

39.229
•10.431)

Cl = 16J.393

Gaji Pegani
Bihan
Him

\Hecoyery
m.up

XUS» 106

3

0.000

73.066

ESbtikan-U

a
Biaya

Operasi I
Perawatan
x U S < #

4

0.000
41.579
55.228
44.551
72.275
61.291
77.419
58.362
82.989
18.093
38.886
75.319
55.209
80.584

101.991
76.SU

109.232
102.852
106.398
110.182
114.025

1633.428

: U S » 4 . I x I05

: US» 100/kg-U
: US 370/trU

Biaya
1ain2 t
overheat
x US»10'

5

0.000
4.158
5.523
4.456
7.227
5.129
7.742
5.836
8.239
7.803
8.889
7.532
9.521
8.058

10.199
7.6S5

10.323
10.285
10.640
11.018
11.403

163.342
i

Biaya
8unga
uss
10'

6

0.000
3.923
5.617
6.082
4.902
7.950
6.742
8.516
6.420
9.129
3.590
9.777
8.285

10.473
8.875
1.219
8.454
2.016
1.314
1.704
2.120
2.543

84.65

' Biaya dekoiisiomng:
dan besaran lain sata

IDepresiasi

x US» 106

7

0.000
0.000

15.361
15.351
15.361
15.361
15.261
15.2S1
15.261
15.361
15.361
15.361
15.361
15.351

•15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.361
15.261
15.361

307.2201

Oekoai-
sioning

i US» 1C6

3

0.000
0.000
0.583
0.553
0.558

• 0.533
0.538
0.5E3
0.553
0.538
0.538
0.583
0.538
0.583
0.552
0.523
O.:22,
0.583
0.-33
0.588
0.553
Q.58S

11.750

101 x (FCIflC), dianggap fikuipulkan akhir utur pabrik;
dengan data dar i HEVJEC.

Penjuaian
S.

x US» 105

9

0.000
0.000

61.351
95.125
66.277

137.301
106.491
146.375
55.127

158.548
142.641
168.727
130.953
180.745
140.291
193.544
125.208
207.424
187.752
194.430
201.212
208.153

2949.796

Keuntungan
kotor

x US» 106

10

0.000
- 49.650
- 20.456
* 25.078
- 34.075
+ 45.981
- 1.361
• 58.312
- 18.530
t 47.567
t 20.327
• 60.150
t 1.S97
• 65.570
<• 3.276
• 81.837
- 19.250
f 66.221
• 43.451
• 45.576
• 47.716
• 179.660

649.387

Pajak
2 0 : . .

x USS 10'

ii

0.000
0.000
0.000
5.016
0.000
9.196
o.ooo

11.552
0.000
5.513
4.065

12.030
0.299

13.114
0.555

15.367
0.000

13.264
3.690
9.115
5.543

35.932

158.561

Keuntungan
bsrsih

x US» 106

12

O.OOO
- 49.550
- 20.456
• 20.052
- 34.075
• 35.785
- 1.351
f 46.650
- 18.530
• 38.054
• 16.262
• 48.120
t 1.593
t 52.456
• 2.621
t 65.470
- 19.350
• 53.057
• 34.751
• 36.461

« • 116.238
• 143.728

568.89)

'Cisti Flöt'

i US» 106

13

0.000
- 49.660
- 5.095
* 35.423
- 18.714
• 52.145
t 14.000
• 62.011

3.169
t 53.415
• 31.623
* 62.481
• 15.959
i 67.817
• 17.382
• 30.831
- 3.389
• 68.418
* 50.122
• 51.822
• 131.599
• 159.089

876.111

Discount
factor

feli.B

14

1.000
0.S945
0.3000
0.7156
0.6401
C.5725
0.5121
0.4580
0.4097
0.2555
0.3278
0.2322
0.2522
0.2346
0.2098
0.1577
0.1573
0.1501
0.1343
0.1201
0.1074
0.0961

Hilai tisamtcd

Untung
tersih
USf
10'

15

0.000
- 44.421
- 16.255
• 14.256
- 21.811
• 21.050
- 0.697
t 21.368
- 7.592
• 13.945
* 5.230
• 14.108
* 0.413
• 12.304
• 0.550
• 12.285
- 2.248
• 7.S56
i 4.558
• 4.380
• 12.439
• 13.812

54.907

Cash Flo*

x USMO6

16

0.000
- U.421
- 4.076
t 25.349
- 11.978
t 29.855
• 7.169
• 28.404
- 1.298
• 13.574
t 10.355
• 18.612
t 4.447
• 15.907
• 3.773
t 15.169
- 0.670
• 10.272
• 6.731
• 6.225
• 14.139
f 15.288

168.836

Iota)
giaya

xUSS 10'

17

0.000
44.421
53.094
39.429
54.023
43.151
47.063
22.205
40.031
34.825
34.864
27.157
29.637
23.274

• 25.400
17.559
21.583
18.790
17.226
15.964
6.391
1.206

628.313

Penjual-
an B.

xUS» 106

13

0.000
0.000

49.489
68.788
42.422
78.607
54.533
57.321
38.373
58.101
46.755
49.46S
34.344
42.296
29.433
36.321
21.016!
31.142
25.213
22.354
21.618
20.004

839.233

II

I!

i!
Il

Bila : Z16 = CAPITAL INVESTMENT (Cl), maka IRR = discount rate. -> IRR = 11.8 %
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TABEL 9 : DATA BIAYA FASILITAS FABRIKASI EB

(cHsadur dari laporan NEWJEC, dok.INPB-D-005)

Kapasitas operasi

Bahan masukan

Hasil keluaran

150 ton / tahun

UF6

berkas EB tipe PWfl

tahun 1992,

I T E M

Kapasitas Nominal

Umur Pabrik

CAPITAL

INVESTMENT

Fi xed

Working

Biaya dekomisioning

BIAYA

OPERASI

DAN

PERAWATAN

Gaji pegawai

Bahan

Perawat an
gedung & alat

Bahan-bahan

habis pakai

Pengurusan
1imbah

Pengangkut an
EB

Biaya Iain-lain dan
"overheads"

S A T U A N

ton-U/t ahun

t ahun

US$ x 106

% dari Fixed

% dari Cap.Inv

US$ x 106/th

US$ / kg-U

% dari Cap.Inv

US$ x 106

US$ / kg-U

US$ / kg-U

US$ / kg-U

% dari 0 & P

D A T A

200

20

43.9

15

10

13.9

50

5

0.5

13.9

2.2

30

10

CATATAN

= chmc plant

= NPP

+ 20* trnprt

Japanese
experience
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TEKNOLOGIANALISIS U DAN Ce DARI CUPLIKAN HASIL VITRIFIKASILARUTAN
ELEMEN BAKAR BEKAS SECARA ICP-AES
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ABSTRAK

TEKNOLOGI ANALISIS U DAN Ce DARI CUPLIKAN HASIL VITRIFIKASI LARUTAN ELEMEN
BAKAR BEKAS SECARA ICP-AES. Pengkajian teriiadap teknologi vitrifikasi sisa pelanitan bahan bakar bekas telah
dilakukan di PNC-Tokai Works Jepang tenitama segi analisis unsur-unsumya. Teknik analisis unsur-unsur dalam cuuplikan
hasil vitrifikasi yang telah mantap diantaranya adalah cara ICP-AES. Pada penelitian 4 jenis cuuplikan yang mengandung
uranium ternyata diketahui bahwa penyimpangan hasil analisis sangat tinggi, tidak sesuai dengan acuan standar dan tinjauan
aspek garis spektra emisi yang mungkin dihasilkan dari unsur-unsur yang terdapat dalam campuran cuuplikan. Suatu hal
baru ditemukan bahwa spektra emisi U yang mempunyai X=385,958 nm dapat mempengaruhi intensitas spektra emisi Ce
yang mempunyai X=413,765 nm. Beberapa aspek yang dipelajari dari segi teknologi analisis dengan ICP-AES masih belum
dikembangkan untuk menampilkan hasil akurat.

ABSTRACT

ANALYSIS TECHNOLOGY FOR DETERMINA TION OF U AND Ce IN THE VITRIFIED SAMPLES OF
THE SPENT FUEL BY ICP-AES. The assessment of vitrification technology from the waste of spent fuel solution
has been performed at the PNC-Tokai Works, Japan particularly for those of the elemental analyses. One of the
established elemental analysis technique was ICP-AES. The research was conducted to the four of vitrified samples
consisted of uranium. The result revealed very high deviation of analysis and it was not in agreement with the standard
reference and theoretical point of view related to the emission spectral lines aspect of possibly individual elements in the
samples. It was found that the emission spectral lines of U which is X=385,958 nm gives affects to the intensity of the
spectral lines of Ce which is X=413,765 nm. Some aspects of analysis technology based on ICP-AES have not been
improved yet to show the accurate result.

PENDAHULUAN

Limbah dari hasii olah ulang bahan bakar
merupakan limbah Trans Uranium (TRU) yang di
Power Reactor and Nuclear Fuel Development
Corperation (PNC) pengolahannya dilakukan
dengan cara vitrifikasi sehingga menjadi suatu
padatan keramik yang pada akhirnya akan
disiinpan di suatu tempat dengan kedalaman ±
100 m. Difusi ion-ion dari/ke dalam tanah
melalui aliran air sangat perlu diteliti. Oleh
karenanya untuk menunjang penelitian tersebut,
teknologi analisis terhadap ion-ion utama seperti
U serta hasil fisi (yang mempunyai waktu paruh
lama) yang terkandung di dalam cuuplikan hasil
vitrifikasi perlu dimantapkan untuk memperoleh
data dan kesimpulan yang akurat. Selanjutnya
data-data kinetika difusi akan memberikan
asupan terhadap teknologi proses vitrifikasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui teknik analisis unsur, terutama U dan
Ce secara tepat dan cepat dengan menggunakan
alat Inductively Coupled Plasma Atomic
Emmission Spectrometer (ICP-AES) dan untuk

mengkaji penerapan ICP-AES pada analisis
teknologi vitrifikasi limbah uranium.

Berawal dari praduga bahwa garis-garis
emisi yang dihasilkan atom-atom netral pada
temperatur tinggi (melalui absorbsi energi
plasma) adalah sangat spesifik dan dapat
diidentifikasi, pengukuran intensitas emisi suatu
unsur dalam campurannya dengan unsur-unsur
lain dapat dilakukan dengan tepat. Cara
spektrometri emisi tersebut menggunakan sistim
deteksi optik, sehingga cara itu sekaligus
memisahkan spektrum emisi atom-atom dan
menganalisa unsur-unsur dari campurannya ' .
Jika ditentukan batas kepercayaan hasil analisis
pada interval 99%, dan ketelitian alat pada variasi
2,5a, maka evaluasi hasil analisis harus
memenuhi hipotesa nol berdasarkan nilai standar
kalibrasi. Teknik analisis dengan ICP-AES telah
terbukti merupakan cara yang paling tepat dan
teliti jika dibandingkan dengan cara serapan
atom;2-3-'

Sasaran penelitian ini adalah perolehan
informasi hasil analisis U dan Ce dengan cara
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ICP-AES yang akurat dan tepat pada batas
kepercayaan 99%.

Tinjauan teoritis analisis U ataupun Ce
ditnana intensitas tertinggi dari spektra emisi
atom U yaitu pada ^=385,958 nm sedangkan dari
Ce adalah pada X=413,765 nm, dan dengan
mengingat terjadinya kesalahan eksperimental pada
penggunaan alat instrumen tersebut adalah kecil
(dapat diabaikan), maka hasil analisis akan diuji
apakah memenuhi persyaratan 'VAM' (Valid
Analytical Measurement) atau tidak5.

PERCOBAAN

Bahan yang digunakan dalam percobaan ini
adalah:

Vitrified samples, larutan standar
(CRM) U dan Ce, larutan pereaksi.

Alat yang digunakan metiputi :
Peralatan gelas untuk pelarutan dan

pengukuran volum yang presisi termasuk
'appendorf pipet, ICP-AES 2000 merk Shimadzu

Cora kerja:
Lebih kurang 0,5 g dari cuplikan yang

sudah ditimbang secara teliti dilarutkan dalam
campuran asam nitrat, perkhlorat, HC1 dan HF
(1:1:2:1), kemudian dipanaskan. Setelah kering
cuplikan itu ditambah HCI (1: 6) sampai larut,
lalu diencerkan dengan air hingga volume tepat
250 ml. Larutan yang akan dianalisis untuk U
diencerkan tepat 1:10 (v/v) dengan lanitan HNO3

1:1, sedangkan yang untuk analisis Ce langsung
digunakan tanpa pengenceran.

Alat ICPS dikalibrasi dengan larutan
standar campuran, kemudian tekanan/ aliran gas
argon, power serta posisi panjang gelombang
emisi dan intensitasnya diatur sesuai dengan
standar, lalu distabilkan. Analisis menggunakan
kurva kalibrasi standar dengan larutan CRM 5,
10, 20 ppm U dan 2, 5, 10 ppm Ce. Analisis U
diamati pada X.=385,958 nm sedangkan Ce pada
X=413,765 nm.

Pengaruh gangguan spektra diamati dengan
cara melakukan analisis:
• masing-masing unsur tunggal, kemudian

campurannya,
• U dengan penambahan Ce (10 s/d 1000 ppm),
• Ce dengan penambahan U (10 s/d 1000 ppm).
• cuplikan dibuat duplikat, dengan pengulangan

pengukuran 10 kali.

Evaluasi data menggunakan uji statistik student-
t danANOVA(AnalysisOfVariance).

HASIL DAN BAHASAN

1. Analisis U dan Ce dari lanitan standar
CRM ( Certified Reference Materials ) dan
cuplikan hasil vitrifikasi

Kurva kalibrasi ditampilkan pada Gambar-
1. Masing-masing unsur U maupun Ce tunggal
menunjukkan ketelitian yang memenuhi
persyaratan 'VAM' (Valid Analytical Measure-
ment) pada daerah penyimpangan 2,5a. Kete-
patan hasil analisis keduanya baik dengan batas
kepercayaan 99%.

Pengukuran Ce pada X = 413,380 nm yang
secara teoritis mempunyai 'batas pengukuran
minimum' relatif lebih rendah daripada Ce pada
X = 413,765 nm, juga pada penelitian ini
ditunjukkan bahwa sensitivitas alat pengukur Ce
pada X = 413,765 nm adalah lebih tinggi daripada
sensitivitasnya pada X = 413,380 nm. Selanjutnya
diputuskan untuk melakukan pengukuran pada X
= 413,765 nm.

Pada analisis campuran U dan Ce (Tabel 1)
tampak jelas adanya penyimpangan yang sangat
tinggi khususnya pada analisis Ce. Hasil analisis
U berbeda dari nilai standardnya, namun masih
dalam batasan penyimpangan 2,5 a, dimana nilai
uji-t < t o.ot/1 ;io Gangguan atom U terhadap sistim
pendeteksian spektra emisi Ce, ditinjau dari segi
teknologi ICP-AES, dapat disebabkan oleh
beberapa aspek, diantaranya adalah :
1. Gangguan garis spektra yang berdckatan

sehingga tindak dapat dipisahkan oleh sistim
detektor yang mempunyai daya resolusi
tertentu.

2. Perubahan sensitivitas, yang juga dapat
mengakibatkan perubahan nilai batas
pengukuran minimum.

3. Kondisi yang berkaitan dengan sifat fisik dan
kimia unsur-unsur matrik.

4. Kurva garis spectra emisi U dan Ce ditam-
pilkan pada Gambar 2, tampak tidak jelas
adanya pengaruh gangguan spektra emisi
dari/kepada kedua unsur tersebut. Aspek
perubahan sensitivitas jelas tampak terjadi
pada garis spektra Ce atas pengaruh unsur U.
Adapun aspek kondisi teknis pada penelitian
ini dibuat konstan dan dapat diabaikan.
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O 6 10 15 !

KonsentmsKppm)

U 5,0000 ppm : 5,1640 ± 0,0058
Ce 413,380 5,0000 ppm : 4,9119 ± 0,0889
Ce 413,765 5,0000 ppm : 4,9950 ± 0,0046

Gambar 1 . Kurva kalibrasi emisi unsur U dan Ce

».MO

to. MO

I.MO

1». oo«

t . O M

l.o»

1.000.

.100

1 . 1 •

1

[[-• - 1

Gambar 2. Spektrum emisi U dan Ce

Tabel 1. Hasil analisis U dan Ce dalam cuplikan
yang divitrifikasi

No.
Cuplikan

1.

4.

6.

8.

Dala Slandar (%)
U

5,00

5,00

5,00

5,00

Ce

0,51

0,51

0,49

0,50

Pengukuran rerala (%)
U

4.91 ±0,28

5,12±O,15

4,70 ±0,23

5,16 ±0,20

Ce

0,81 ±0,02

0,85 ±0,08

0,75 ±0,05

0,95 ± 0,11

2. Pengaruh Ce tcrhada» hasil analisis U

Gambar 3 menunjukkan hasil analisis U
dengan adanya penambahan Ce. Hasil rerata däri
pengukuran tersebut adalah 5,108 ± 0,050.
Terdapat penyimpangan yang tidak melebihi
batas 2,5 a dimana nilai uji-t < t o,i;io. Hal
tersebut memberikan gambaran baliwa teknologi
analisis U dengan ICP-AES adalah tepat dan
ketelitiannya pun baik dengan batas kepercayaan

99%, sehingga ada peluang untuk memvalidasi
metoda analisis U di laboratorium
Radiometalurgi-PEBN. Untuk proses penerapan
validasi dan penyempurnaan metoda, diperlukan
inter laboratory analysis dengan menggunakan
sejenis instrumen dan cuplikan yang sama.

200 400 600 800 1000

Konsentrasi Ce yang ditambahkan (ppm)

Nilai t = 1,07 < to,mo

Gambar 3. Pengaruh Ce terhadap hasil analisis U
dengan ICP-AES

O 200 400 600 800 1000

Konsentrasi Uyang ditambahkan (ppm)

Gambar 4. Pengaruh U terhadap hasil analisis Ce
dengan ICP-AES

3. Pengaruh U terhadap analisis Ce

Hasil analisis Ce dengan dan tanpa
pengaruh penambahan U däri 10 hingga 1000
ppm ditunjukkan pada Gambar 4. Tampak bahwa
pengaruh U mulai nyata jika konsentrasinya
melebihi 50 ppm. Hal itu berarti bahwa terdapat
suatu kondisi kritis dimana sensitivitas ålat
dipengaruhi oleh emisi cahaya pada panjang
gelombang tertentu (di sekitar 413,765 nm)
sehingga ketelitian analisis pun berubah.

Jika ditinjau däri segi ketelitian analisisnya,
cara tersebut baik 6 , yaitu dengan batas
kepercayaan 99%, yang ditunjukkan pada Tabel-
1. Namun demikian masalah ketepatan pada
teknik analisis Ce ini masih periu ditinjau lebih
seksama lagi, karena adanya gangguan garis
spektra U (Iihat Gambar 2) yang menimbulkan
perubahan sensitivilas pada pendeteksian Ce.
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Dari segi teoritis78 spektrum emisi ion-ion
dapat mempengaruhi sensitivitas analisis,
diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
1. Angka banding sensitivitas dari ion

pengggangu terhadap garis yang dianalisis
2. Angka banding konsentrasi ion pengganggu

terhadap analit
3. Jarak daerah panjang gelombang antara garis

pengganggu dengan yang di analisis
4. Batas satuan garis spektra pada spetrometer

itu sendiri.

Alat ICP-MS yang pernah juga digunakan
untuk analisis Ce dalam campuran Eu, Mo, Gd,
Ta, Pb dan dengan pengaruh matrik masing-
masing Ba, Ru, Nd dan Zr yang dipertimbangkan
akan menjadi komponen utama dalam larutan
bahan bakar bekas reaktor daya. Hasilnya lebih
tepat, teliti dan cepat 9 , walaupun tanpa
campuran uranium yang mempunyai isotop di
alam 234, 235, 236, 238 dan tidak ada
kemungkinan menjadi pengganggu garis spektra
massa Ce yang mempunyai isotop 136, 138, 140,
142 secara alamiah.

methods of analysis, 7th-edL, Wadsworth
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SIMPULAN

Teknik analisis dengan ICP-AES untuk
unsur Ce dalam campuran U lebih besar daripada
50 ppm masih belum memenuhi persyaratan
'VAM'. Pertimbangan sensitivitas kritis dari alat
instrument itu sendiri terhadap atom-atom
tertentu masih harus diteliti secara seksama.

Secara umum, teknik analisis U tunggal
dengan metoda ICP-AES adalah tepat dan
ketelitiannya sangat baik dalam batas simpangan
baku 2,5a dan dengan tingkat kepercayaan
99,00%.Teknologi analisis unsur Ce masih perlu
dikaji dan dikembangkan dari segi sistim
pendeteksian dan sensitivitas.

TANYA JAWAB

1. AGUS. S

• Untuk saran penelitian lanjutan, motion
diperhatikan stabilitasi suhu ruangan dan
kelembabannya. Karena si stem elektronik,
temtama untuk peralatan analisis, sangat
dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban yang
dapat memberikan penyimpangan.

SITIAMINI
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2. YUSUF NAMPIRA

• Apakah pengaruh media tidak menyebabkan
ketidak-telitian pengukuran ?

• Bagaimana dengan pembatasan panjang
gelombang kerja apakah tidak dapat
dilakukan dengan dilakukan dengan
pembatasan panjang gelombang hingga
memberikan faktor interferensi yang kecil.

SITI AMINI

» Ya, pengaruh mediapun dapat menyebabkan
ketidak-telitian pengukuran. Namun pada hal
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ini parameter tersebut dibuat tetap sehingga
tidak berpengaruh pada analisis tersebut.

• Pada alat ICP dapat dilakukan pembatasan
tertentu. Itu pun dilakukan dengan mengatur
posisi slit/pmt. Pada kondisi terpilih tersebut,
yang jadi masalah adalah atas pengaruh
konsentrasi ion pengganggu yang
mempunyai emisi pada panjang gelombang
lain dan berdekatan.

3. WIDJAKSANA

• Bagaimana pengaruh :
a. Ketidak-stabilan tegangan,
b. Umur/sistem elektronik,
c. Ketidak-stabilan aliran serta kapasitas

dari gas yang digunakan terhadap
ketelitian/kesalahan alat?

SITIAMINI

• Tetap berdasarkan aturan standar
instrumentasi, dibuat tetap. Jadi pengaruh
ketidak-stabilan di perkecil.

• Umur/sistim elektronik juga diabaikan,
karena dianggap masih baik dipakai
(berdasarkan hasil test pendahuluan) pada
kalibrasi alat, yang selalu dilakukan pada
awal setiap analisis. Juga pengukuran ion -
ion lainnya mewujudkan hasil yang dapat
dipertanggung jawabkan.

• Aliran gas juga tetap 1,2 1/menit, jadi
pengaruhnya diperkecil. Demikian juga
impuritas gas yang digunakan 99,99%.

4. GUNANDJAR

• Gangguan Ce terhadap pengukuran/analisis
U, menurut hemat saya bukan karena
pengaruh spektra (karena panjang gelombang
spektra einisi U dan Ce cukup jauh), tetapi
gangguan tersebut karena pada suhu tinggi
Ce dapat menckan ionisasi U sehingga
intensitas emisi U naik dengan naiknya Ce.
Jadi adanya Ce (seperti halnya penambahan
La) justru sering diberikan untuk
tneningkatkan sensitivitas analisis U. Saran:
Perlu penambahan Ce (atau La) yang
optimum untuk meningkatkan sensitivitas U.

SITIAMINI

• Terima kasih atas saran Bapak. Hal tersebut
memang benar, dapat saya terima namun
kondisi tersebut berlaku untuk analisis U.
Pada keadaan sebaliknya, yaitu analisis Ce
(atau La) mungkin jadi masalah kalau ada U.
Permasalahan yang ditemukan pada analisis
Ce adalah pengaruh penambahan U yang
memang mengganggu pada spektra Ce.
Diduga juga karena pada pengukuran Ce
dengan adanya U, telah dicapai C.C.R.
(Consentration Critical Ratio) yang
menimbulkan sensitivitas alat pada tersebut
naik sehingga data yang di peroleh menjadi
lebih tinggi. Saran Bapak saya terima untuk
dipelajari lebih lanjut.
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SIMULASI PENENTUAN PELLET TO PELLET
MENGGUNAKAN RADIOGRAFI NEUTRON

Arlinah Kusnowo
Pusat Reaktor Serba Guna ID0100074

ABSTRAK

SIMULASI PENENTUAN PELLET TO PELLET GAP MENGGUNAKAN RADIOGRAFI NEUTRON.
Kerusakan pada elemen bakar reaktor dapat dideteksi dengan menggunakan radiografl neutron. Jika elemen bakar
telah digunakan di dalam reaktor untuk operasi rutin ada kemungkinan terjadi cacat. Cacat dapat terjadi pada ruangan
antara pelet dan kelongsong maupun kelongsongnya sendiri. Telah dilakukan percobaan untuk persiapan ke arah
analisis cacat pada elemen bakar reaktor. Untuk itu dilakukan simulasi menggunakan susunan pelet dan lempeng
alumunium setebal 0,l;0,2;0,3, dan 0,4 nun. Hasil yang diperoleh dari proses radiografl neutron dengan daya 700 kW
menunjukkan bahwa simulasi ini cukup baik untuk meniru keadaan yang mungkin terjadi pada iradiasi elemen bakar
yang sesungguhnya.

ABSTRACT

DETERMINATION OF SIMULATED PELLET TO PELLET GAP USING NEUTRON RADIOGRAPHY. The
defect on the irradiated fuel element could be detected using neutron radiography. The defect could occured in pellet
to pellet gap, cladding, or even cladding to pellet gap. An investigations has been performed to detect pellet to pellet
gap defect that might occur in an irradiated fuel element. An Alfoil of 0,1; 0,2; 0,3, and 0,4 mm was inserted between
pellets to simulate various pellet to pellet gap. The neutron radiography used had power of 700 kW. The result
showed that this simulation represented well enough problems that irradiated fuel element may experience.

PENDAHULUAN

Elemen bakar reaktor baik untuk reaktor
daya maupun reaktor riset mungkin saja
mengalami pembahan, jika telah menjalani
paparan dosisi neutron yang tinggi di dalam
reaktor. Pada umumnya elemen bakar terdiri dari
daging elemen bakar, kadang disebut sebagai
pelet, ruangan antar pelet, kelongsong dan bagian
lain untuk memperkuat elemen bakar tersebut.
Ruang antar pelet disebut pellet to pellet gap.
Keberadaan dan dimensi dari ruangan ini
mestinya tak berubah selama elemen bakat
tersebut masih digunakan. Namun demikian, bila
hasil pembelahan yang berupa gas tersebut
mendesak pelet, maka akan terjadi perubahan
pada dimensi ruang tersebut. Jika hal ini
berlanjut, maka kemungkinan besar akan terjadi
kerusakan pada pelet atau bahkan pecahnya pelet.
Keadan seperti ini tentu tidak diinginkan ' . Oleh
sebab itu perlu ada pemeriksaan terhadap elemen
bakar tersebut tadi, di mana hasilnya dapat
digunakan sebagai umpan balik pada disain
elemen bakar tersebut. Radiografl neutron
merupakan metode utama untuk pemeriksaan itu2

, karena pengaruh sinar gamma yang timbul dari
elemen bakar terpakai tersebut tidak mengganggu
prosesnya dan inlerpretasi hasilnya sederhana.
Pemeriksaan elemen bakar terpakai saat ini di
Indonesia sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan

belum lengkapnya peralatan yang tersedia. Untuk
mengatasi hal ini, dilakukan simulasi yang
bertujuan untuk melihat apakah fasilitas
radiografl neutron yang ada dapat mendeteksi
adanya pellet to pellet gap tersebut. Beberapa
pelet disusun dalam wadah alumunium dan baja
tahan karat. Dengan nicnyelipkan A! dengan
berbagai ketebalan, dilakukan proses radiografl
neutron metode tak langsung. Penelitian ini
diharapkan dapat memicu penelitian selanjutnya
mengenai analsis diinensi elemen bakar.

METODE RADIOGRAFI NEUTRON

Metode radiografi neutron non dinamik
secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu
metode langsung dan metode tak langsung3. Pada
metode langsung, film, layar dan obyek terletak
pada medan neutron. Metode tak langsung
mempunyai perbedaan pada letak film. Film
diletakkan jauh dari berkas neutron, sehingga
tidak terjadi bayangan di film secara langsung.
Metode yang terakhir ini lebih menguntungkan
apabila diinginkan pemeriksaan terhadap elemen
bakar bekas.

Elemen bakar bekas pada umumnya
memancarkan banyak sinar gamma. Jika
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dilakukan radiografi neutron dengan metode
langsung, maka sinar gamma ini akan
mengacaukan gambar yang terjadi. Proses yang
terjadi pada metode tak langsung untuk
pemeriksaan eletnen bakar bekas diuraikan di
bawah ini.

Elemen bakar bekas dan layar (konverter)
diiradiasi dengan neutron tennal. Pada layar
terekam bayangan elemen bakar tersebut.
Selanjutnya untuk memperoleh gambar radiografi
neutronnya, layar tersebut dibawa ke kamar gelap
dan di situ dilakiikan pemaparan film oleh sinar
gamma yang dipancarkan oleh layar, maka
terbentukiah gambar elemen bakar tersebut.

DATA FISIKA FASILITAS

Data fisika fasilitas radiografi neutron yang
digunakan tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data fisika fasilitas NR °

Tabel 3. Data film yang digunakan

Fluks neutron termal

D/L
Red
Dia. dalam kolimator
Panjang kolimator
Diameter obyek

n/cm3

-
-

cm
cm
cm

5xlO7

76
5
2

156
15

DATA LAYAR, FILM DAN ELEMEN
BAKAR

Yang dimaksud layar dalam hal ini adalah
bahan yang digunakan untuk merekam bayangan.
Mekanisme perekatnan bayangan adalah sebagai
berikut. Berkas neutron yang telah melalui elemen
bakar mengalami atenuasi. Atenuasi ini
merepresentasikan apa yang ada pada elemen
bakar tersebut, sehingga adanya cacat pada
elemen bakar tersebut akan tampak. Setclah itu
berkas neutron akan tiba pada layar yang
umumnya disebut sebagai konvertor. Terjadi
reaksi (n,y) dan layar menjadi aktif dan
mengeluarkan sinar gamma. Pada pcnclitian ini
digunakan layar disprosium. Layar ini kemudian
dibawa ke kamar gelap. Di sini film dipapari oleh
layar, sehingga terbentuk bayangan. Pada tabel
berikut ini ditampilkan data layar, film dan
elemen bakar yang digunakan.

Tabel 2. Data layar
Bahan
Tanpang lintang total
Kelimpahan
Reaksi
Waktu paruh

Disprosium
2050 bam

28,1 %
Dy(n,Y)Dy
1,2 menit

Nama film
Jenis
Kecepatan relatif

Agfa Gavaert
Industri, D7

1

Tabel 4. Data pelet yang digunakan
Pembuat
Pengayaan
Panjang, cm
Diameter, cm

PPTN
3 %
4
1,5

SIMULASI PELLET TO PELLET GAP

Untuk mensimulasikan adanya kehadiran
pellet to pellet gap yang ada pada elemen bakar
dilakukan hal berikut ini. Pada kelongsong yang
terbuat dari alumunium dan kelongsong lain dari
baja tahan karat dimasukkan pelet dengan
pengayaan 3 %. Pelet ini belum pernah diradiasi.
Antara dua pelet diselipkan lembaran (keping)
alumunium untuk mensimulasikan adanya ruang
antara pelet tersebut. Karena diameter berkas
yang homogen hanya 10 cm, hanyaka disediakan
empat simulasi ruang antara yaitu 0,1; 0,2; 0,3
dan 0,4 mm. Alasan dipilihnya alumunium untuk
simulasi ini adalah ketersediaannya cukup besar
dan harganya murah. Kemudian dilakukan proses
radiografi neutron. Daya yang digunakan adalah
700 kW dan waktu iradiasi adalah 2 jam.
Kelongsong Al dan kelongsong baja tahan karat
dipilih karena pada umumnya elemen bakar
mempunyai kelongsong dari bahan tersebut.

HASIL

Dengan daya 700 kW dan waktu iradiasi 2
jam dan paparan pada film sebesar 46 menit
setelah waktu lunda 1 jam, diperoleh hasil seperti
tertera pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3.
Waktn pemaparan pada film telah dipilih dari
bebrapa pilihan yang memberikan densitas
terbaik.

DAYA
WAKTU RADIASI
WAKTU EXPOSE
GAP

700 KW S*
2 J A M •••.•;

4 6 M E N I T '•'•':
ALUMUNIUM ;
01 mm 02 mm
03 mm' 04 mm'

Gambar 1. Kelongsong Al
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Gambar 2. Kelongsong baja tnhan karat

: 700KW
V 2 JAM•{,.

0,1 mm:;K0,2 mm
: Q,3 mrrtj;0,4 mm

Gambar 3. Kelongsong Al dan baja tahan karat

BAHASAN

Dari gambar yang dipcroleh dapat dilihat
bahwa simulasi adanya ruang antar pelet dapat
tcrdeteksi sampai 0,1 mm. Selanjutnya untuk 0,2;
0,3 dan 0,4 mm dapat juga terdcteksi. Penelitian
untuk dimensi yang lcbili kecii juga perlu
dilakukan. Karena kctcrbatasan peralatan, hasil
yang dapat diperoleh juga terbatas. Nilai-nilai 0,1;
0,2; 0,3 dan 0,4 mm adalah dimensi yang
sebenarnya. Sedangkan pada gambar yang
diperoleh ukuran ini sulit ditcntukan dengan alat
yang ada. Ini merupakan persoalan untuk
melaksanan analisis dimensi elemen bakar yang
terpakai. Pada kelongsong darai alumunium,
diameter pelet dapal jelas terpisah dari
kelongsong, tetapi tidak demikian halnya dengan
kelongsong dari baja tahan karat. Jika kelongsong
dirangkap, maka pemisahan ini tainpak jelas
kembali. Hal ini terjadi karena beda tampang
lintang hamburan UO2 da Al sangal besar, yaitu
0,191 cm2/gm dan 0,036 cm2/gm. Sedangkan baja
tahan karat hainpir sama dengan UO2, yaitu 0,14
cm2/gm.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah
sebagai bcrikut:

1. Dengan menggunakan lembar alumunium
dapat ditiru adanya ruang aniara pelet ukuran
0,1 mm.

2. Kelongsong dari alumunium baik untuk
menunjukkan adanya beda ruang antar elemen
bakar dan kelongsong.

3. Diperlukan kategori berkas neutron (menurut
ASTM) yang lebih baik untuk memperoleh
gambar yang lebih tajam.

4. Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk analisis
dimensi pada elemen bakar yang sudah
terpakai.

TANYA JAWAB

1. GUNANDJAR

• Simulasi yang digunakan pada penelitian ini
adalah untuk mempersiapkan suatu metode
penentuan celah antar pelet (pellet to pellet
gap) menggunakan neutron radiografi.
Simulasi dengan menyelipkan alumunium
setebal 0,1 s.d. 0,4 mm. Padahal pada pelet-
pelet yang berada pada batang kelongsong
elemen bakar (yang masih segar/belum
iradiasi) mempunyai celah (gap) kurang dari
0,1 mm (bahkan mungkin tanpa celah) dan
setelah iradiasi bila tejadi lelehan gap tersebut
akan inakin kecil. Oleh karena itu menurut
hemat kami simulasi tersebut kurang sesuai
dengan kejadian yang scbenarnya. Mohon
penjelasan.

ARLINAH KUSNOWO

• Sebenarnya tujuan ulama adalah untuk
dimensional analysis.

2. HASNELSOFYAN

• Mohon dijelaskan faktor-faktor koreks» yang
digunakan dalam proses simulasi neutron
radiografi.

• Sampai berapa persen kesalahan/perbedaan
antara hasil secara simulasi dengan hasil
penelitian (standar yang berlaku) untuk dapat
menyatakan bahwa suatu simulasi tersebut
cukup baik.

ARLINAH KUSNOWO

• Proses ini belum menggunakan koreksi, karena
kita belum melakukan dimensional analysis
terhadap pelet tadi.

• Untuk ini perlu perhitungan/eksperimen
dimensional analysis. Dengan dimensional
analysis pcrlu pengambilan gambar neutron
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radiografi dari beberapa arah dan ini belum
dilakukan.

3. SUDARMONO

• Sejauh mana visualisasi yang telali dilakukan
pada elemen bakar dengan neutron radiografi
dan bagaimana hasilnya.

ARLINAH KUSNOWO

• Bam simulasi tadi dan pernah mencoba 2 pelet
dengan pengkayaan berbeda. Tetapi ini tidak
dilakukan di sini, hasilnya cukup bisa
membedakan pengkayaan terscbut, tetapi
hamburan masih terlihal.

4. NUSIN SAMOSIR

• Apakah neutron radiografi yang di RSG-GAS,
bisa mendeleksi kestabilan/keandalan struktur
bahan bakar yang sedang diiradiasi pada teras
reaktor khususnya pada burn-up 50 % dan >56
% . Data ini sangat diperlukan untuk
pengembangan disain bahan bakar pada burn-
up > 56 % .

ARLINAH KUSNOWO

• Yang bisa dideteksi adalah :
1) pellet to pellet gap
2) disking
3) chip
4) pellet to caldding gap
5) bambooning, d!I kerusakan pada

elemen bakar i.e. integritas bahan bakar.

5. SUGIHARTO

• Sepertinya kami tidak mclihat adanya
penetrometri pada penelitian ibu. Bagaimana
cara menghitung pellet to pellet gap pada film
neutron radiografi.

• Mungkinkah dapat dibuat/dirancang neutron
radiografi yang portabel.

ARLINAH KUSNOWO

• Ini adalah simulasi, jadi belum sampai pada
dimensional analysis. Dalam simulasi ini
digunakan Al yang sudah diketahui tcbalnya.

• Bisa, dengan Cf-252. Biasanya perusahaan
penerbangan di USA, mempunyai portabel
noutron radiography.

6. TUKIRANS.

• Simulass diiaksanan pada days 700 kW,
sedangkan biasanya EB reaktor daya diiradiasi
pada daya 600 MW (± 900 IviW). Bagaimana
keadaan simulasi dengan keadaan yang
sesungguhnya?

• Disain kolimator kurang baik, sedangkan hasil
yang diperoleh cukup baik. Apakah tidak ada
pengaruh disain koliraator dengan hasil
simulasi?

ARLINAH KUSNOWO

• Simulasi berarti menggunakan Al untuk meniru
pellet to pellet gap. Untuk melaksanakan
neutron radiografi persyaratannya, anatara lain
fluks termal adalah minimum setara 5x106
m/cm2s. Jadi jika dengan 700 kW sudah cukup,
tentu dayanya tidak perlu tinggi-tinggi.

• Hasilnyapun masih belum baik menurut kriteria
ASTM. Disain kolimator berpengaruh pada
hasil simulasi. Jika dilakukan dengan kolimator
dengan RCd > 150, gambar akan lebih baik.

7. SULIYANTO

• Apakah neutron radiografi dapat juga
digunakan untuk mendeteksi kerusakana
(analisis cacat) pada pelat elemen bakar reaktor
riset U3O8-A1 dengan pengkayaan ± 20 % ?

• Bila dapat digunakan nutron radiografi,
bagaimanakah cara simulasinya ?

ARLINAH KUSNOWO

• Di luar negeri digunakan untuk membedakan
pengkayaan bahan bakar, di sini belum.

• jika ada pellet yang berbeda pengkayaannya,
maka tinggak memasukkan di kelongsong dan
lakukan neutron radiografi metoda tak
langsung.

8. HILMANRAMLI

• Apakah dilakukan perbandingan perubahan
pellet to pellet gap antara sebelum dan sesudah
iradiasi (pada daya 700 kW)?

• Bila ya, bagaimana hasilnya, karena tidak
terlihat pada hasii/kesimpulan yang diberikan.

ARLINAH KUSNOWO

• Tidak. Pellet to pellet gap diradiasi untuk fresh
pellet dan ketebalan Al 0,2;0,3 dan 0,4 mm.

• Jika ada waktaii, bisa dilakukan, apa anda
bemuiiai dengan menggunakan NR PRSG ?
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9. G.A.MASOARA

• Dari presentasi ibu :
• Telah dilakukan pekerjaan neutron radiografi

di PPTN Bandung dengan NR-Dry pada
tahun-tahun yang lalu,

- Di PRSG ada fasilitas NR-Dry dan NR-Wet.
- Adanya indikator sensitivity yang hams

dipergunakan dalam pekerjaan NR.
• Persyaratan untuk hasi! neutron radiografi,

sensitivitasnya harus berapa % ?
• Di PRSG, fasilitas NR-Wet atau NR-Dry, yang

mana akan memberikan sensitivitas yang lebih
baik?

ARLINAH KUSNOWO

• Sensitivitasnya tergantung permintaan dan ini
sesuai dengan disain kolimator.

• NR Dry (real time) akan memberikan hasil
lebih sensitif, jika RCd » 100 dan jika disain
kolimator baik.

10. ASMEDI SURIPTO

• Apakah teknik neutron radiografi dapat pula
untuk mendcteksi relative density secara axial
sepanjang pelet ?

• Kalau tak salah, cara yang dtketengahkan
adalah cara tak-langsung (?). Lalu apakah
pengaruh sinar gamma terekam dalam layar
In/Dy schingga membuat image dari gap
menjadi kabur ?

ARLINAH KUSNOWO

• Bisa. Contohnya untuk membedakan
pengkayaan yang bervariasi, jika beam bagus
(memenuhi persyaratan) hal ini dapat jelas
terlihat.

• Cara tak langsung berarti ada reaksi (Dy,n).
Reaksi ini tidak terjadi jika Dy disinari gamma
dari elemen bakar ini disebabkan neutron
epitermis masih banyak dan tampang hamburan
besar.
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PENENTUAN DISTRIBUSI SUHU BAHAN
BAKAR DAN KELONGSONG REAKTOR DAYA JPSR

Sudarmono
Pusat Reaktor Serba Guna ID0100075

ABSTRAK

Dalam rangka efisiensi penggunaan bahan bakar dalam bentuk senyawa UO2. Japan Atomic Energy Research
Institute telah menggembangkan suatu konsep reaktor daya tipe JAERI Passive Safety Reactor (JPSR). Dalam
pengkajian dari segi keselamatan pengoperasian reaktor, penentuan distribusi suhu bahan bakar dan kelongsong di
subkanal terpanas (typical cell dan thimble cell) penting untuk dilakukan. Penentuan distribusi suhu dilakukan
dengan menggunakan Program COBRA-IV-I dengan pemodelan 1/4 bagian teras simetris yang dibagi secara radial
menjadi 50 subkanal dan 40 node aksiai. Karaktenstik fluks panas, akhir pendidihan inti, entalpi dan fraksi lompong
juga telah dilakukan. Hasil maksiinum suhu pusat bahan bakar, pertnukaan bahan bakar dan kelongsong di typical
cell yaitu masing-masing sebesar 1620,4 °C, 722,8 °C dan 348,6 °C pada ketinggian 1,922 m dan 2,196 m. Lebih jauh
pada kondisi tidak tunak didapat hasil maksiinum suhu pusat bahan bakar dan kelongsong yaitu sebesar 2015,28 °C
dan 550 °C di typical cell pada elevasi 2,379 m yang terjadi 3,1 detik setelah pompa pendingin utama gagal.

ABSTRACT

In order to utilize of fuel rod efficiency , a concept of JAERI Passive Safety Reactor (JPSR) has been developed
in Japan Atomic Energy Research Institute. In the JPSR design, UO3 are adopted as a fuel rod. The temperature
distribution in the fuel rod and cladding in the hottest channel is a potential limiting design constraint of the JPSR.
In the present determination, temperature distribution of the fuel rod and cladding for JPSR were performed using
COBRA-IV-I to evaluate the safety margin of the present JPSR design. In this method, the whole core was represented
by the 1/4 sector and divided into 50 subchannels and 40 axial nodes. The temperature became maximum at the
elevation of 1.922 and 2.196 m in the typical cell under operating condition. The maximum temperature in the center
of the fuel rod, surface of the fuel rod and cladding were 1620.4 'C, 722.8 °C and 348.6 f. The maximum results of
temperature in the center of the fuel rod and cladding were 2015.28 "C and 550 °C which were observed at 3.1
second in the typical cell.

PENDAHULUAN

Dalam rangka efisiensi penggunaan bahan
bakar UO2 dengan bentuk silinder pada reaktor
daya, Japan Atomic Energie Research Institute
(JAERI) telah mengembangkan suatu konsep
reaktor daya tipe JAERI Passive Safety Reactor
(JPSR). Pembangkitan energi konsep JPSR lebih
banyak dibatasi oleh keadaan termalnya. Keadaan
operasi teras JPSR dan kinerja sistem elemen
bakar selalu dimonitor dengan penempatan
instrumentasi yang tepat. Demikian juga dalam
pemanfaatan energi yang dibangkitkan dalam
reaktor JPSR, sistem perpindahan panasnya
dirancang sedemikian rupa, sehingga Jaju
pengambilan panasnya adalah sebesar-besarnya
untuk menghindari kerusakan elemen bakar
(pecah/meleleh). Dengan demikian, penen-tuan
distribusi suhu bahan bakar dan kelongsong di
subkanal terpanas adalah penting untuk
dilakukan. Penentuan distribusi suhu dilakukan
dengan menggunakan program COBRA-IV-I,
termasuk didalamnya meliputi korelasi-korelasi
thermohidraulik subcool void, bulk void model,
rod friction coefficient dan heat transfer dengan
menggunakan masing-masing adalah Levy, EPR1,

Btasius dan paket RELAP 4. Karakteristik
termohidrolik meliputi fluks panas, akhir
pendidihan inti, enthalpi dan fraksi lompong.
Lebih jauh karakteristik suhu pusat bahan bakar,
suhu kelongsong, entalpi, suhu pendingin, laju
alir, fluks massa, fraksi lompong dan kualitas
kesetimbangan pada sub kanal terpanas dalam
kondisi transient juga telah dilakukan dengan
menggunakan program COBRA-IV-I yang
dikopel dengan korelasi W-3 untuk mengevaluasi
keselamatan dalam pengoperasian reaktor JPSR.

DESKRIPSI KONSEP JAERI PASSIVE
SAFETY REACTOR.

Dalam konsep JPSR digunakan bahan bakar
dalam bentuk senyawa UO2, dengan pengayaan
2%-3%, yang berbentuk pellet, bentuk silinder
kecil dengan diameter 0,0095 mm dan panjang
3,66 m yang dimasukan dalam kelongsong yang
terbuat dari bahan Zircalloy. Teras konsep JPSR
berisikan 145 perangkat elemen bakar, untuk tiap-
tiap perangkat elemen bakar berisikan 264 bahan
bakar dan 24 batang kendali. Bejana tekan reaktor
JPSR ditunjukan pada Gambar 1. Gambar 2
menunjukkan konfigurasi perangkat elemen
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bakar dan teras. Teras JPSR model LWR terdiri
dari 2 untai pressurized Water reactor (PWR),
dengan densitas daya teras dikurangi sampai
sebesar 75% dibanding pada konven-sional
PWR. Konfigurasi perangkat elemen bakar
termasuk control rod thimbles dan an instru-
mentation thimble adalah sama seperti pada
konvensional PWR, yaitu dengan model
perangkat elemen bakar 17 x 17. Untuk meng-
kompensasi reaktivitas lebih akibat eleminasi dari
sistem pengatur kimiawi, maka batang kendali
cluster perlu dipasang pada semua perangkat
elemen bakar. Sebagai penggantt sistem
pendingin darurat, JPSR menggunakan sistem
pasif. Sistem pasif terdiri dari dua akumulator,
dua sistem injeksi secara gravitasi dan dua CMT
( Core make up tank ). Teras reaktor JPSR
dirancang bangun dengan koefisien rapat
reaktivitas besar, sehingga larutan boron dapat
dieliminasi dan laju pembangkitan panas bersifat
linier rendah. Hal ini digunakan untuk
memperkecil efek Doppler karena perubahan
densitas fluida. Demikian juga sistem tekanan
JPSR dibuat 1,5 kali lebih besar dari sistem
tekanan konvensional PWR.

Gambar 1. Bejana tekan reaktor JPSR

TATA KERJA

Pemodelan

Membuat pemodelan nodal subkanal dengan
membagi teras menjadi 1/4 bagian teras yang
simetris dan dibagi dalam 50 sub kanal dan 40
nodal secara aksial. Gambar 3a dan 3b masing-
masing adalah skematik nodal dan faktor
puncak daya radial. Gambar 4 adalah nodal
aksial, Iokasi grid spacer dan distribusi daya
aksial yang digunakan sebagai data masukan
paket program. Besarnya faktor puncak daya

radial diperoleh berdasarkan perhitungan
neutronik yaitu dengan nilai faktor puncak daya
radial akibat efek batang kendali jatuh yaitu
sebesar 1,616, enginering hot channel factor
sebesar 1,03, nuclear uncertainty faktor sebesar
1,05 dan faktor puncak daya radial rerata batang
bahan bakar terpanas untuk batang bahan bakar
terpanas didalam perangkat terpanas yaitu sebesar
1,2 sehingga didapat hasil faktor puncak daya
radial dalam batang bahan bakar terpanas F(r)
yaitu sebesar [ F(r)] = 2,097. Subkanal 1 dan 6
pada Gambar 3b adalah subkanal terpanas.
Subkanal 6 dinamakan thimble cell yang
dikelilingi oleh sebuah batang kendali, dua buah
batang bahan bakar, dan satu batang bahan bakar
terpanas. Subkanal 1 dinamakan typical cell yang
dikelilingi 3 batang bahan bakar dan satu batang
bahan bakar terpanas. Dalam perhitungan,
besarnya faktor puncak daya aksial sebesar 1,29
juga ditentukan dari perhitungan neutronik.

P l p a pen<jarah d s t e k t o r (1 ) . - » <-- 12,6 mm

Pipa pengarah batang
kendaU (24)

Bahan bakar Uo, (261)
Panjang efektiC (366 Cm)

Jarak (pitch) 215 ram

Konfigurasi perangkat
elemen bakar

Konfigurasi teras.

Gambar 2. konfigurasi perangkat elemen bakar
dan konfigurasi teras
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Parameter-parameter geometri

A.

B.

C.

D.

E.

Panjang kanal pendingin yaitu sebesar 3,66
meter.
Luas tampang lintang aliran untuk semua
kanal pendingin di typical cell, thimble cell,
side cell dan perangkat elemen bakar
masing-masing sebesar 0,1362 in2;0,1184
in2;0,1184in2dan37,58in2.
Perimeter kering untuk setiap kanal, di
typical cell, thimble cell, side cell dan
perangkat elemen bakar masing-masing
sebesar 1,175 in, 0,881 in, 0,588 in dan
310,2 in.
Perimeter basah untuk setiap kanal di typical
cell, thimble cell, side cell dan perangkat
elemen bakar masing-masing sebesar 1,175
in; 1,258 in; 1,084 in dan 347,9 in.
Lebar gap antara batang bahan bakar dan
dinding perangkat elemen bakar, lebar gap
antara dua batang bahan bakar ,dan lebar
gap antara dua perangkat batang bahan
bakar adalah masing-masing sebesar 0,093
in, 0,122 in dan 0,0315 in.

Pusat terns

M
0.90

S1
1.37

28
0.7?

35
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41
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Gambar 3.a. Skematik nodal model 1/4 bagian
teras dan faktor radial

Koefisien campuran turbulen

Berdasarkan sensitivitas studi oleh Rcddy
dan Fighetti (10), koefisien campuran turbulen
pengaruhnya dominan pada efek kondisi aliran
lokal. Dalam perhitungan ini, ia sebesar 0,038
adalah sama scpcrti yang digunakan pada analisis
keselamatan reaktor daya Takahama no. 3 dan 4.

Konduktivitas termal bahan bakar

Data masukan konduktivitas termal diperoleh
dengan formulasi sebagai berikut:

* +C3(T-To)J
Kuoa (T) » KUOJ (To){ 1+C1 (T-Tc

dimana:
Kuo2 (To) adalah konduktivitas termal bahan
bakar pada suhu 1898 °F, yaitu sebesar 2,89
Btu/hr.ft. °F, Cl, C2 dan C3 adalah konstanta
yang besarnya masing-masing adalah -3,7379 x
10'4; 2,3302 x 107 dan -2,9043 x HT11.

Koefisien perpindahan panas celah antara bahan
bakar dan kelongsong (h^p).

Data masukan koefisien perpindahan panas
gap antara bahan bakar dan kelongsong diperoleh
dari model TRAC-PF1 dengan menggunakan
formulasi sebagai berikut:

— hga, + + hrad

dimana koefisien perpindahan panas gas
koefisien perpindahan panas kontak (hkontai(), dan
koefisien perpindahan panas (hrad) adalah masing-
masing sebesar 2743,5 w/m2k; 0 w/m2.k, dan 71,7
w/m2.k. Sehingga hgap diperoleh sebesar 495,8
Btu/hr.ft2. °F.

OOOOOOOOCO 7

0000.0000000000000OOOOOOOOC )00<^OOOQ,0
OOOOOOOO(
OOOOOOOOC
oooo©ooo<
OOOOOOOOC
OOOOOOOOC
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)Q©(

*X*r. r*lfrd*y*
0 2.09?

I 822

I 748

1.537
%

o

Gambar 3.b. Skematik nodal radial dan faktor
puncak radial

Kondisi awal

Data masukan kondisi awal yang digunakan
dalam program COBRA-IV-I adalah sistem
tekanan, suhu pendingin, laju aliran massa
pendingin, dan fluks panas permukaan reratayang
masing-masing sebesar 2269,2 Psi, 545,3 °F,
1,678 Mlb/hr.fi2, dan 0,4433 MWt/m2.
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H grid spacer fm)

Jlimlnh nsrff Knlngflnft (m)
3.68

dari batas maksimum yang diijinkar. yaitu sebesar
2840 °C 9

2

1.83

NcttMst ° o s '•» '•=
(40 node) Fotoer puncok deyir

Gambar 4. Nodal aksial, lokasi grid spacer,
Distribusi daya aksial

Korelasi termohidrolik

Korelasi termohidrolik yang digunakan
masing-masing adalah model subcool void, model
bulk void, Koefisien rod friction, Blasius, Korelasi
perpindahan panas, Kecepatan aliran secara aksial
dan Korelasi fluks panas kritis dengan masing-
masing yaitu Levy, EPRJ, Blasius, RELAP-4
Package, (U(j) + U(i))/2 dan korelasi W-3.
Dengan nilai koefisien spacer loss, tahanan aliran
silang, faktor momentum aliran silang, faktor
momentum turbulen adalah masing-masing
sebesar 1; 0,5; 0,5 dan 0.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil yang diperoleh pada kondisi tunak
(steady state) untuk suhu pusat bahan bakar, suhu
permukaan bahan bakar, dan suhu kelongsong
bahan bakar terhadap elevasi di typical cell dan
thimble cell dengan menggunakan program
COBRA-IV-I adalah seperti ditunjukkan pada
Gambar 5,Gambar 6 dan Gambar 7.

Hasil suhu maksimum masing-masing di
typical cell yaitu sebesar 1620,4 °C,722,8 °C dan
348,6 °C pada ketinggian 1,922 dan 2,196 m.
Hasil yang diperoleh di thimble cell yaitu sebesar
1620,5 °C , 723,17 °C dan 348,7 °C pada
ketinggian 1,922 m dan 2,105 m. Besar suhu
maksimum yang diperoleh masih jauh lebih kecil

1 - 2 3 4

Elevasi (103 nun)

Gambar 5. Hasil T pusat BB vs elevasi

1 2 3 4

E l e v a s i (10 3 mm)

Gambar 6. Hasil T permukaan BB vs elevasi

En 0.
0 1 2 3 4

E l e v a s i ( 1 0 3 mm)

Gambar 7. Hasil T kelongsong BB vs elevasi

Hasil karakteristik fluks panas, akhir
pendidihan inti, dan enthalpi yang diperoleh
dengan menggunakan program COBRA IV-I
ditunjukkan pada Gambar 8, Gambar 9, dan
Gambar 10. Untuk distribusi fraksi lompong di
sepanjang aksial batang bahan bakar terpanas
tidak terjadi. Hasil maksimum fluks panas di
typical cell yaitu sebesar 0,8367 Mw / m2 pada
elevasi 1,922 m. Hasil maksimum yang diper-
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oleh di thimble cell yaitu sebesar 0,8350 Mw /
m2 pada elevasi 1,922 m. Hasii minimum akhir
pendidihan inti di typical cell yaitu sebesar
2,602 pada 1,922 m. Hasil minimum yang
diperoleh di thimble cell yaitu sebesar 2,694
pada elevasi 1,922 m. Hasil ini masih jauh
lebih besar dari batas minimum yang diijinkan
yaitu 1,3 pada konvensional PWR dan juga
hasil maksimum enthalpi di typical cell seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 10 yaitu sebesar
1517,61 Kj/Kg pada elevasi 3,660 m. Hasil
maksimum yang diperoleh di thimble cell yaitu
sebesar 1523,54 Kj/Kg pada elevasi 3,660 m.

0.8

01 0.6

n)
CO 0,4
ft

"** O 1 2 3 4

Elevasi (10s nun)

Gambar 8. Hasil fluks panas vs elevasi

I
P

0 1000 2000 3000 4000

Elevasi (mm]j

Gambar 9. Hasil DNBR vs elevasi

Elevasi (103 nun)

Gambar 10. Hasil Entalpi vs elevasi

Gambar 11, menunjukkan pemodelan yang
digunakan pada analisis kondisi tidak tunak
JPSR dengan program RETRAN 02/MOD3.
Detail infonnasi pemodelan yang digunakan
dijelaskan pada Pustaka8. Gambar 12 menunjuk-
kan hasil normalisasi laju alir pendingin masuk
teras dan normalisasi daya teras reaktor yang
diperoleh dengan program RETRAN-02 pada
kondisi tidak tunak. Laju aliran pendingin masuk
teras berkurang sangat cepat setelah kejadian
akibat rendahnya momen inersia canned-motor
pump. Daya teras juga berkurang sangat cepat
akibat penyisipan densitas reaktivitas negatif
segera setelah kejadian. Hasil normalisasi di atas
digunakan sebagai data masukan di dalam
Program COBRA-IV-I. Selarna kondisi Udak
tunak bertambahnya tekanan di dalam sistem
pendingin utama adalah kecil, yaitu kurang dari
pada 0,2 MPa, akibat besarnya ukuran sistem
tekanan. Demikian juga perubahan suhu masuk
teras juga kecil selarna selang waktu 10 detik,
sehinggga data masukkan untuk parameter
tekanan dan suhu pendingin masuk teras
dianggap konstan.

Hasil entalpi, suhu pendingin, laju
alir.aliran massa, fraksi lompong, dan kualitas
kesetimbangan yang terjadi di sub kanal terpanas
ditunjukkan pada Gambar 13a sampai dengan
Gambar 13f. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
besarnya entalpi di subkanal bertambah akibat
tidak adanya kesesuaian antara daya dan
pendingin, dan suhu pendingin menjadi jenuh
setelah 1,88 detik. Hasil kualitas kesetimbangan
dan fraksi lompong yang diperoleh juga semakin
besar.

Hasil tersebut lebih jauh menunjukkan bahwa
suhu pusat bahan bakar dan suhu kelongsong
maksimum berada pada elevasi 2,379 m di typical
cell yaitu sebesar 2015,28 °C dan 550 °C yang
terjadi 3,1 detik setelah pompa pendingin utama
gagal, seperti di tunjukkan pada Gambar 14a dan
14b.

SIMPULAN

Hasil maksimum suhu pusat bahan bakar
dan kelongsong pada kondisi tunak yaitu sebesar
1620,4 °C dan 348,6 °C di typical cell. Pada
kondisi tidak tunak ( pompa pendingin utama
gagal) diperoleh besarnya suhu pusat bahan bakar
dan kelongsong yaitu sebesar 2015,28 °C dan 550
°C yang terjadi 3,1 detik pada elevasi 2,379 m di
typical cell. Hal ini disebabkan oleh selain
pengaruh injeksi pendingin dari core make up
tank (CMT) yang cukup juga akibat laju
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pembangkitan panas linier dalam konsep JPSR
lebih rendah dari pada konvensional PWR,
sehingga tidak terjadi kerusakan baik di bahan
bakar dan kelongsong selama pengoperasian teras
JPSR pada kondisi tunak dan tidak tunak.
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TANYA JAWAB

1. Amil Mardhan:
• Apakah yang anda hitung itu untuk satu bahan

bakar säja ?
• Apakah dengan variasi bahan bakar ?

Soedarmono:
• Untuk beberapa bahan bakar di dalam 1/2

perangkat elemen bakar terpanas pada kondisi
tunak laju alir.

• Untuk kondisi tidak tunak laju alir, yang
dihitung hanya pada kanal terpanas. Yaitu
Typical Cell dan Thimble Cell.
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STUDIAWAL PENGKAJIAN INTEGR1TAS ELEMEN BAKAR REAKTOR
RSG-GAS

A. Soejoedi. Alini Tarigan, Saiful Sujalmo, Sapto Prayoga, Suhadi
Pusat Reaktor Serba Guna

ABSTRAK
ID0100076

Studi Awal Pengkajian Integritas Elemen Bakar Reaktor RSG-GAS. Selaina 8 tahun operasi RSG-GAS telah
tercapai 15 sikJus operasi reaktor dengan jumlah elemen bakar teriradiasi sebanyak 116 buah, yaitu 49 buah bahan
bakar produksi NUKEM dan 67 buah bahan bakar produksi PEBN BATAN. Pada operasi reaktor teras XV,
konfigurasi teras tersusmi keselunihaiuiya atas balian bakar reaktor produksi PEBN BATAN, yaitu 40 elemen bakar
standar dan 8 elemen kendali. Beberapa kegiatan telah dilakukan untuk pengkajian integritas elemen bakar, antara
lain: pemeriksaau visual dengan digtmakan under water camera dan hasilnya direkatn melalui Video Cassette, uji
kualitas air primer selarna operasi reaktor, pengiijian sistem pendeteksi kegagalan elemen bakar (Fuel Failure
Detector=FFD) dan meinbandingkan dengan hasil pemeriksaan pascairadiasi elemen bakar bekas di Instalasi Radio
Metahirgi (IRM). Dari hasil pemeriksaan dan pemantauan selama irradiasi dan setelah diirradiasi, integritas elemen
bakar masih dalam keadaan baik dan belum terliliat adanya produk fisi yang lepas ke pendingin primer.

ABSTRACT

After 8 years of operation, RSG-GAS was able to reach 15 cycles of reactor operation with 116 irradiated fuels,
•whereas 49 fuels were produced by NlIKEhi, and the other 67 were produced by PEBN-BA TAN. At the 15lh cycles, it
have been used 40 standard fuels and 8 control fuels (Forty standard fuels and eight control fuels have been used in
the 15' core cycles). Several activities have been performed in the reactor, to investigate the fuel integrity, among of
them are r fuel visual test with under water camera, which the results were recorded in the video cassette, primary
water quality test during, reactor operation, fuel failure detector system examination and compared the PIE results in
the Radiometalturgy Installation (RKfl). The results showed that the fuel integrity, before and after irradiation, have
still good performance and the fission products have not been released yet.

PENDAHULUAN

Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-
GAS) mempakan reaklor riset dengan daya
nominal 30 MW, tipe kolam, menggunakan bahan
bakar tipe MTR dengan pengkayaan 19.75 %.
Susunan teras reaktor pada kondisi teras penuh
terdiri dari 40 elemen bakar dan 8 elemen kendali.
Setiap elemen bakar terdiri dari 21 pelat elemen
bakar dan 15 pelat eleinen bakar pada setiap
elemen kendali. Bahan ketongsong bahan bakar
terbuat dari paduan Aluminium, yaitu AIMg2.

Dari awal operasi rcaktor terns I, yaitu mulai
tanggal 20 Agustus 1987 sampai dengan bulan
September 1995 RSG-GAS telah beroperasi
sebanyak 15 siklus. Bahan bakar nuklir yang telah
teriradiasi sudah berjtimlah 116 buali bahan
bakar. Dengan rincian 49 buah bahan bakar
buatan NUKEM dan 67 buah bahan bakar bnatan
BPEBRR-PEBN.

Integritas bahan bakar yang tctap terjaga
dalam reaktor akan menjamin operasi reaktor
tetap selamat dan handal. Hal ini dapat lerjaga
karena bahan bakar produksi BPEBRR - PEBN
yang selama ini dipakai di RSG-GAS diproduksi
melalui proses uji kualitas yang sangat ketal.

pengangkutan yang benar dan tahap operasi yang
selalu mengikuti prosedur yang benar dengan
memperhatikan batasan-batasan disain yang
ditentukan bagi keutuhan integritas bahan bakar
di reaktor.

Pengamatan visual bahan bakar dilakukan
seliap selesai operasi reaktor dengan
menggunakan under water camera dan pengujian
kualitas air primer di laboratorium kimia air
PRSG juga dilakukan secara kontinyu untuk
mengantisipasi timbulnya kelainan pada bahan
bakar nuklir yang sedini mungkin. Sejak tahun
1993 di RSG-GAS telah dipasang sistem deteksi
kegagalan bahan bakar {Fuel Failure Detector
System=FFDS). Sistem FFD tersebut baru optimal
digunakan pada akhir 1995 ini. Sistem pencuplik
dengan metode Sipping juga telah dipasang di
RSG-GAS dan bcrfungsi sebagai sistem
pengambil cuplikan air primer dari bahan bakar
yang dicurigai cacat.

SEJARAH PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DI
RSG-GAS

Dari kekritisan awal tanggal 20 Agustus
1987 sampai dengan awal operasi teras XVI pada
tanggal 18 September 1995, telah ada sejarah
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pemakaian bahan bakar nuklir tersencliri di RSG-
GAS. Pada awal operasi teras pcrtama sampai
dengan akhir operasi teras III, selunih bahan
bakar yang teriradiasi adalah buatan NUKEM.
Baru pada operasi teras IV yang diiruilai tanggal 1
Januari 1990, uji coba pemakaian bahan bakar
tipe Silisida dan Oksida buatan BPEBRR-PEBN
dilakukan sebagai penyusun opcrasi (eras IV.

Setelah RSG-GAS beroperasi selarna 6
siklus, mulai terdapat bahan bakar bcrstalus bahan
bakar bekas (Burn-up maksimum) serta
tercapainya konfigurasi teras penuh (Gambar 1).
Bahan bakar buatan BPEBRR-PEBN dengan
lisensi NUKEM untuk pertama kali digunakan
sebagai penyusun konfigurasi teras pada opcrasi
teras VII. Hal tersebut terus berlangsung liingga
siklus operasi teras terakhir, yaitti teras XVI yang
dimulai tanggal 18 September 1995. Gambaran
pemakaian bahan bakar buatan NUKEM dan
BPEBRR-PEBN dari siklus operasi (eras I sampai
dengan siklus operasi teras XVI secara garis besar
dapat terbaca pada Gambar 2. Dari Gambar 2
tersebut dapat terbaca bahwa mulai pertengahan
tahun 1992, opcrasi teras RSG-GAS sangat
tergantung pada pasokan dari BPEBRR-PEBN.

INTEGRITAS BAHAN BAKAR NUKLIR
BESERTA KAJIANNYA

Dalam suatu reaktor nuklir, bahan bakar
nuklir mempunyai nilai yang sangat strategis
sekaligus diperlukan kecermatan yang tinggi oleh
pihak pemakai, yailu inencegah terjadinya
kemungkinan adanya kerusakan struktur bahan
bakar nuklir akibat proses fisi. Kerusakan
struktur dapat bempa korosi dan pclepuhan pada
kelongsong, kerctakan dan blister ataupun
swelling pada bahan bakar. Scbab kerusakan
iradiasi yang bersifat kccil atau tipis sckalipun
dapat mengganggu jalannya opcrasi reaktor
maupun personal. Pelepasan produk fisi dapat
terjadi akibat hal tersebut di atas.

Untuk menjaga bahan bakar agar (clap
dalam kondisi baik dan utuh maka scjak dari
tahap analisis disain sampai dengan tahap
pascairadiasi, bahan bakar hams tctap pada
batasan-batasan yang ditcntukan. Scpcrti pada
reaktor-reaktor riset lain di negara maju, di RSG-
GAS penanganan bahan bakar nuklir sccara
sistematik dan terinci tclah dicantumkan pada
Analisa Keselamatan Reaktor scrla sistem
pengelolaan bahan bakar nuklir tingkat RSG-
GAS. Beberapa sistem penanganan yang
diterapkan dan dilakukan , melipuli :

a. Pengamatan visual bahan bakar dengan
menggunakan teropong atau pcralatan Under
water camera. Sislcni pengamatan lerscbu!

dilakukan setelah operasi reaktor berlangsung
dan setelah shutdown untuk beberapa hari.
Pelaksanaannya dilakukan di dalam Kolam
penyimpan bahan bakar bekas.

b. Pengujian kualitas air primer, yaitu hasil uji
cuplikan di laboratorium kimia air
dibandingkan dengan harga batasan disain,
yang terdapat pada SAR RSG-GAS Rev. 7.

c. Pencuplikan cuplikan air primer dengan
metoda sipping. Pengujian ini ditujukan jika
ditemukan atau dicurigai adanya kebocoran
pada bahan bakar nuklir di kolam reaktor.

d. Sistem pemantauan bahan bakar selarna
operasi reaktor selang berlangsung pada daya
tinggi, yaitu dengan menggunakan sistem
pendeteksi kegagalan bahan bakar {Fuel
Failure Detector System=FFDS). Sistem ini
memakai prinsip kerja pemantauan secara
konlinyu neutron kasip dari produk fisi pada
sistem primer yang timbul dari impuriti bahan
bakar, dengan menggunakan 2 detektor He-3
yang dipasang pada bagian hisap pendingin
primer dekat pompa primer.

Di dalam makalah ini, hasil pengujian
elemen bakar pasca iradiasi oleh tim Instalasi
Radiometalurgi (1RM) secara garis besar
ditampilkan. Hal terscbut dipakai sebagai
pembanding dan gambaran yang lebih jelas dalam
upaya pihak PRSG maupun PEBN memperoleh
data tentang kclayakan pemakaian bahan bakar di
reaktor. Tenitama mengenai integritas bahan
bakar buatan NUKEM atau BPEBRR-PEBN
dalam reaktor.

HASIL PENGAMATAN DAN PENGUJIAN

Dari data pengamatan dan pengujian bahan
bakar di reaktor maiipun data penelitian masalah
terkait di RSG-GAS, dipcroleh hasil pengkajian
sebagai berikut :

a. Laboratorium kimia air RSG-GAS secara
berkala melakukan analisis terhadap kualitas
air pendingin primer RSG-GAS. Hasil
pemantauan dan pengujian menunjukkan
kualitas air pendingin masih di bawah harga
batasan disain yang dile-tapkan. Sebagai
contoh hasil, dapat terbaca pada Tabel 1.

Tabcl I. Uji Kualitas Air Primer RSG-GAS
pada daya operasi 23 MW

Niinia Uadio-
nuklicla

Te- 132
Sb- 125
I - 132

Xe- 135

Aklivitns
Terukur(x 10"1

Ci/mJ)

0.1384
0.0148
0.0583

| 0.1791

Aktivitas
Standar(x 10"*

Ci/mJ)

1.3900
2.43 x 10 s

18.3000
71.8000

Dnla linigynl 23 Agiislu» I99.1
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b. Pengamatan visual yang sudah sccara berkala
berlangsung, memberikan petonjuk niasih
adanya beberapa bahan bakar yang perhi
dipantau. Hal tersebut akibat indikasi Icrdapat
beberapa goresan ataupun Icbalan hitain pada
pelat terluar elemen bakar yang teramati. Dari
pengamatan visual terhadap pclat terluar
elemen bakar teriradiasi, dapat diambil
petunjuk bahwa elemen bakar bualan NUKEM
reratanya masih pada kondisi baik dibanding
elemen bakar buatan BPEBRR-PEBN. Hasil
ini belum menjamin benar scbab hams
dibuktikan daluihi lewat beberapa pengujian di
IRM secara lebih lanjut.

c. Sistem FFDS di RSG-GAS telah dipasang dan
mulai pengujian tahap akhir, unluk
selanjutnya dapat difungsikan scbagai sisfem
pemantauan kemungkinan tcrjadi kegagalan
bahan bakar selama operasi rcaktor
berlangsung pada daya tinggi. Sistcm FFD ini
diharapkan berfungsi baik. scperli halnya di
reaktor JRR-2,3 dan 4 di Jepang. Pada keliga
reaktor tersebut FFDS sudah terbukli
keandalannya untuk mcmanlau integritas
bahan bakar secara akurat. Prinsip kerja FFDS
mendasarkan pada dctcksi unjuk kerja neutron
lambat. Pendeleksian dilakukan dengan
mengamati neutron lainbal dari produk fisi,
seperti N-17, 1-137, Br-87 dan Br-88 pada
sistem pendingin primer. Lokasi detektor
ditentukan waktu transit dari pendingin dari
teras reaktor keluar menuju bagian hisap
aliran primer, yaitu sekitar 50 dclik. FFDS
sangat peka untuk mendctcksi kegagalan yang
sangat kecil di bahan bakar. Pada bulan
Agustus 1995 telah dilakukan perbaikan FFDS
RSG-GAS. Hasilnya menunjiikkan bahvva
indikasi FFDS berfungsi baik pada daya
operasi 23 MW. laju cacah latar belakang
menunjukkan 14 cps. Sehingga apabila pada
suatu operasi reaktor ineminjukkan laju cacah
FFDS lebih besar dari 14 cps bcrarti dapal
dicurigai ada bahan bakar nuklir di teras yang
cacat. Lokasi FFDS di RSG-GAS dapat lerbaca
pada Gambar 3. terlampir. Diagram
instrumentasi FFDS dan contoh analisis air
pendingin primer dapat terbaca pada Gambar
4 dan 5 terlampir.

d. Sistem pencuplik air primer dengan meloda
sipping di RSG-GAS telah tersedia, alat
pencuplik ini akan menyedot air cuplikan yang
berasal dari bahan bakar yang dicurigai cacat
dan selanjutnya air cuplikan terscbul akan
dianalisis dengan menggunakan MCA
(Gambar 4 dan 5). Sistein idcnlifikasi produk
fisi yang terlepas dari balian bakar cacat

dengan metode sipping ini dapat diterapkan
pada bahan bakar bekas di koSam bahan bakar
bekas. Model alat ini dapat terlihat pada
Gambar 6 dan 7 terlampir. Pengamatan dan
pengujian elemen bakar pasca iradiasi juga
telah dilakukan di IRM dan program tersebut
terus berlanjut.

Sekitar bulan Oktober 1995 ini pula pihak
PEBN beserta koleganya merencanakan suatu uji
korosi pada bagian kelongsong dari pada bahan
bakar bekas dalam air. Sedangkan pada
pertengahan tahun 1993 baru lalu, tim IRM telah
melakukan uji tak merusak atau merusak terhadap
elemen bakar bekas buatan NUKEM, yaitu FERI-
19. Diianjutkan pengujian terhadap eleman bakar
buatan BPEBRR-PEBN, yaitu FERI-SIE2 dan
FERI-E01. Pemeriksaan dan pengujian meliputi
pengamatan visual, ketebalan dan uji metalografik
dengan SEM. Dari hasil uji menunjukkan adanya
pembentukan lapisan oksida pada permukaan
pelat, serta terjadi bubbles pada butir-butir bahan
bakarnya yang discbabkan oleh deposisi gas hasil
fisi. Hasil perolehan tersebut masih di bawah
batas-batas yang diijinkan sesuai desain. Hasil
selengkapnya dapat dipelajari pada makalah
"Pemeriksaan Pascairadiasi Elemen Bakar Bekas
RSG-GAS", yang disusun oleh H. Nasution dan
A. Suripto, disajikan pada seminar pengembangan
kemitraan antar lembaga melalui IPTEK Nuklir di
Bandung bulan Maret 1995.

EVALUASI HASIL PENGUJIAN

Dengan semakin banyaknya elemen bakar
teriradiasi dan semakin teralurnya jadwal operasi
RSG-GAS maka sistem pengelolaan bahan bakar
perlu dioplimalkan. Langkah pengamatan dan
pengujian terhadap bahan bakar sampai saat ini
adalah baik. Pembenahan terhadap sistem tersebut
akan terus dimantapkan serta diakurasikan lagi.
Hasil pengelolaan dan pemantauan terhadap
inlegrilas bahan bakar yang ada di RSG-GAS
sampai saat ini masih lerkendali. Apalagi dengan
lelah dilerapkannya FFDS dan sistem pencuplik
air primer dengan metode sipping maka integritas
bahan bakar di RSG-GAS akan lcbih terjamin lagi
dari aspek keselamatan dan keamanannya.

Hasil cvaluasi pengujian dan pengamatan
tahap lanjut terhadap bahan bakar bekas
pascairadiasi RSG-GAS oleh Tim IRM, akan
sangat membantu sekali bagi sistem operasi dan
pengelolaan bahan bakar RSG-GAS.

SIMPULAN

Pengamatan dan pengujian yang bersifat
kontinyu sangat diperlukan sekali bagi
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pemonitoran bahan bakar RSG-GAS. Kegagalan
bahan bakar yang berskala sangat kecil dapat
mengganggu jalannya opcrasi rcaktor dan
personal. Untuk mengurangi sekccil numgkin
timbulnya bahan bakar yang cacat di RSG-GAS
maka FFDS dan sistem uji nietodc sipping akan
membantu sekali terhadap sistem opcrasi dan
pengelolaan bahan bakar RSG-GAS secara
keseluruhan. FFDS RSG-GAS akan bekcrja
dengan baik pada operasi daya (inggi, dcngan laju
cacah latar belakang adalah 14 cps. Kajian yang
lebih teliti dan terpadu sangal dibutuhkan untuk
tetap tercapainya integritas bahan bakar selama
waktu masa hidup reaktor. Pengainatan visual
terhadap bahan bakar dengan peralatan under
water camera ditambah dengan sistcin rekaman
video dan teropong masih pcriu dilanjutnya.

TANYA JAWAB

1. TUKIRAN

• Berapa jumlah bahan bakar yang telah
mengalami iradiasi dan berapa jumlah bahan
bakar bekas yang telah mcncapai burn-up
hingga 56 % selama RSG-GAS beroperasi
sampai teras XIX (19 siklus)

• Mohon dijelaskan apa indikasi yang tcrlihat
pada camera dan bagaimana mcnang-
gulanginya, apabila tcrjadi kegagalan pada
bahan bakar ?

AGOES SOEJOEDI

• Jumlah elemen bakar yang telah mcngalanii
iradiasi dan mencapai burn-up hingga 56 %
sampai teras XIX, informasi (erscbut dapal

diperoleh melalui data yang berada di BFR-
RSG-GAS.

• Untuk mcnanggulanginya dapat dilakukan
dengan nietode FTB atau melakukan
pengujian kulaitas air, dan bukan dengan
melode under water camera

2. JOJSUMADEWI

• Sampai sejauli ini manakemampuan alat uji
integritas itu mendeteksi kegagalan EB ?
Apakah mampu mendeteksi adanya retak kecil
( micro crack ) & swelling ?

AGOES SOEJOEDI

• Sudan mencapai uji awal, peinasangan sistem
• Kccurigaan awal adanya cacat EB teriadiasi

yang dapat dilaporkan, data aktivitas dari EB
terduga cacat dapat dilaporkan juga

3. SOEDARJO

• Masalaha deviasi secara visual di media air
dengan under water camera, apakah ada ?

• Apakah efek cerenkov tidak ada dampaknya
terhadap cuplikan dengan under water camera,
sehingga data yang didapat lidak akurat

• Apakah data kondisi air primer yang tidak
standar dapal menggangu pemgambilan
gainbar yang asli ?

AGOES SOEJOEDI

• Masalah deviasi adanya efck cerenkov tidak
ada. masalah hanya plat tcrluar elemen bakar
yang di rckam/dilihat

• Tidak ada
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THE RSG-GAS
REACTOR CORE AND ITS FACILITIES

JT~| • ELEWEN BAKAR

R 9 « ELEHEN KEHDALI

Q • ELEMEH BERILFUM

CIP * CENTRAL IRRADIATION POSITIOH

IP - IRRADIATION POSITION

PRTF • POWER RAMP TEST FACILITY

[lfj « IRRADIATIOH POSITIOH

[ s i r BEAM TUBE

fp~j * FAST RABBIT SYSTEM

[}{\ - NORMAL RABBIT SYSTEM

NR * NEUTRON RADIOGRAPHY

NTD= NEUTRON TRANSMUTATION DOPING FACILITY

Gambar 1. Konfigurasi Tcras Pcnuh
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SIKLUS - - ' I | | m IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

D NUKEM EBN

Gambar 2. Scjarah Peniakaian Bahan Bakar Nuklir di RSG-GAS
(Talum 1987-1995) Produksi NUKEM dan PEBN
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Gainbar 3. Lokasi FFDS
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Alarm
(Optional)

i
Recorder

-
Marshalling Kiosk

Main Control Room

PRSG - BAIAM

FUEl FAILURE DETECTION SYSTEM

S I ; e . :
A l.o

August 3 . 1973 • ) » " " ' 1 ot I

Gambar 4. Sistem FFD

TIPE - - 1 MCA t t NO.nUiS t 1
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OATA TEBKUMPW. PK. 10: 53:00 TS.ai-NOV-94

toooo.oo

1500 3000 4500 6000

#NO.SALUR MCA#

Gambar 5. Contoh Hasii FFDS

245



I'rosiiling I'resenlasi llmiah Duur Bahan Bakar Nuklir
PElihl-BATAN, Jakarta IS-19Maret 1996

PUSAT REAKTOR SERBA GUHA

BIRDS EYE' VIEW* DARI

SISTEM. PENYEDOT AIR

PADA BAHAN BAKAR REAKTOR

Gainbar 6. Bird's Eye View dari Sislcm Pciiycdot Air pada Balian Bakar Reaktor
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FUEL EUEMEJ/T

Gambar 7. Pcralalan Tambahan untuk Sipping
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PENDINGINAN PADA BERBAGAI JUMLAH PELAT
DI DALAM ELEMEN BAKAR TIPE MTR

Muh. Darwis Isnaini, Iman Kuntoro
Pusat Reaktor Serba Guna ID0100077

ABSTRAK

PENDINGINAN PADA BERBAGAI JUMLAH PELAT DI DALAM ELEMEN BAKAR TIPE MTR RSG-
GAS merupakan reaktor jenis kolarn dan berelemen bakar jenis MTR dalam bentuk dispersi UjOg-Al dengan
pengkayaan 19,75 % U-235. Sejalan dengaii dikuasainya teknologi pembuatan elemen bakar oleh PEBN-BATAN,
penelitian untuk mengembangkan dan membiiat model elemen bakar tipe pelat menjadi menarik. Di dalam makalah
ini ditulis penelitian model elemen bakar yang jumlah pelatnya bervariasi ditinjau dari segi termohidraulika.
Perhitungan dilakukan untuk elemen bakar yang masing-masing mempunyai 17, 19, 21, 23, 25 dan 27 buah pelat
bahan bakar dengan tebal pelat dan ukuran elemen bakar yang sama dan dengan batasan untuk daya reaktor yang
sama yaitu 30 MW (daya nominal) dan 34,2 MW (daya lebihnya), serta laju alir primer 800 kg/detik. Hasil analisis
yang dilakukan dengan program COOLOD-N menunjukkan bahwa hanya elemen bakar antara 19 dan 23 saja yang
memenuhi kriteria keselamatan.

ABSTRACT

COOLING ON SEVERAL NUMBERS OF PLA TES IN THE MTR TYPE FUEL ELEMENTS. RSG-GAS is a pool
type reactor that uses material testing reactor (MTR) type fuel element ofUsOs-Al with U-235 enrichment of 19.75 %.
In accordance with the advancement of fuel fabrication technology by the Centre for Nuclear Fuel Element
Development (PEBN-BATAN), a research to develop and product the fuel of MTR type modelled will be interesting.
This paper describes the thermal-hydraulics aspect in development of fuel model of several numbers of plates. The
calculations were done for number of plates of 17, 19, 21, 23, 25 and 27 plates with the same plate width and fuel
element dimension, for reactor power of 30 MW (nominal power) and 34.2 MW (over power), and primary coolant of
800 kg/s. Analyses using the COOLOD-N code showed that only fuel element with the number of plates between 19
and 23 meets the safety criterions.

PENDAHULUAN

Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-
GAS) adalah reaktor riset yang bertipe kolam
yang berdaya nominal 30 MW, pada saat ini
menggunakan elemen bakar tipe pelat (tipe MTR)
dengan pengkayaan 19,75 %., RSG-GAS saat ini
tersusun atas 40 elemen bakar dan 8 elemen
kendali, yang masing-masing terdiri 21 buah pelat
tiap elemen bakar dan 15 buah pelat tiap elemen
kendali, dengan ketebalan masing-masing pelat
1,30 mm. Baik itu elemen bakar maupun elemen
kendali mempunyai ukuran penampang lintang
76,1 mm x 80,5 mm. Dengan kondisi saat ini,
kanal pendingin sebelum dalam yaitu kanal yang
terbentuk antara dua pelat yang berhadapan di
dalam satu elemen bakar, mempunyai ukuran 67,1
mm x 2,55 mm1.

Sejalan dengan semakin dikuasainya
teknologi pembuatan elemen bakar tipe pelat oleh
Pusat Elemen Bakar Nuklir (PEBN - BATAN),
penelitian ke arah pembuatan model elemen bakar
tipe pelat menjadi menarik. Salah satu segi
penelitian yang penting adalah segi

termalhidrauliknya, yaitu cvaluasi masalah
pendinginan dan keselcmatan pada elemen bakar
tipe MTR yang berbeda-beda jumlah pelatnya.

Di dalam makalah ini disajikan hasil
perhitungan perpindahan panas untuk elemen
bakar yang masing-masing mempunyai 17, 19,
21, 23, 25 dan 27 buah pclat bahan bakar dengan
tebal pelat dan ukuran elemen bakar yang sama.
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan
program COOLOD-N2.

Masalah yang muncul dengan bcrvariasinya
jumlah pelat elemen bakar dari 17 hingga 27 pelat

tiap elemen bakar adalah bahwa dengan
bertambahnya jumlah pelat di dalam elemen
bakar, panas yang dibangkitkan perpelat bahan
bakar semakin kecil, tetapi hal ini berarti juga
bahwa jumlah kanal menjadi semakin banyak
sedangkan tebal kanal pendingin (luas aliran
pendingin tiap elemen bakar) menjadi semakin
kecil. Jika fraksi laju alir volumetrik yang
mengalir melalui teras tetap, maka dengan
bertambahnya kanal pendingin akan memberikan
laju alir volumetrik perkanal akan menjadi kecil,
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meskipun kecepatan pendingin menjadi semakin
besar.

DASAR TEORI

Batas keselamatan yang dipakai untuk
mcngkaji pemilihan jumlah pelat elemen bakar
dari segi termalhidraulika memakai kriteria
sebagai berikut:
a. harga suhu maksimum permukaan pelat dan

pusat elemen bakar, yang besarnya masing-
masing 145 °C dan 175 °C\

b. harga suhu maksimum pusat elemen bakar
yang besarnya 175 °C untuk elemen bakar di
awal siklus dan 200 °C untuk akhir umur
elemen bakar1,

c. batas keselamatan terhadap ketakstabilan
aliran S (Onset of Flow Instability Ratio -
OF1R) dengan menggunakan persamaan di
dalam SAR1:

OFIRatauS = — (1)

di mana h parameter pelepasan gelembung
(bubble detachment parameter) yang
di dalam SAR ditentukan dengan
korelasi:

(2)

dengan
T, : suhu saturasi pendingin, °C
Tc : suhu pendingin campuran (bulk coolant

temperature), °C
V : kecepatan pendingin, cm/detik
q" : iluks panas, W/cm2

z : jarak dari kanal masukan pendingin, cm
\\c : parameter pelepasan gelembung kritis, 22,1

cm3oK/Wdetik

Besarnya harga batas keselamatan terhadap
ketidakstabiian aliran (S minimum) untuk untuk
operasi RSG-GAS pada daya nominal 30 MW
adalah 3,38 '
d. batas keselamatan terhadap rejim pendidihan

titik (Departure from Nucleate Boilling -
DNBR), dituliskan dengan korelasi1:

DNBR = WfeJ

di mana

dan

611

IBNR2

atau

= A.
= AH

•(5)

|G*|

: fluks panas yang menyebabkan terjadinya
rejim pendidihan inti
panjang karakteristik = _ s/(rf - r
tegangan muka, kg/m
massa jenis, kg/m3

percepatan gravitasi, 9,8 m/det2

panas laten penguapan, kcal/ kg
laju alir massa (tanpa dimensi)
= G/_I.g.rg.(rf-rg)
laju alir massa, kg/m2.detik

q DNB

I : panjang karakteristik =... s/(rf - r„) , m
s
r
g
K
G*

G
subscript f untuk fluida dan g untuk uap (steam).

Besarnya harga batas keselamatan terhadap
rejim pendidihan titik (DNBR minimum) adalah
1.002.
e. kecepatan kritis pendingin yaitu kecepatan

pendingin yang dapat menyebabkan pelat
bahan bakar bergetar (vibrasi). Apabila
kecepatan pendingin makin tinggi sedangkan
pelat bahan bakar dapat bergerak (movable)
atau fleksibel, maka kanal lintasan akan
secara otomatis terkurangi menuju nol dan
aliran pendingin akan berhenti artinya kanal
tersebut menjadi tidak dialiri oleh pendingin.
Khan3 menuliskan persamaan Miller untuk
menghitung kecepatan kritis untuk perangkat
pelat datar sebagai:

'15xl(f E(fp -

di mana:

tm

tw

w
X

Modulus Elastisitas Young = 70 N/mm2 '
tebal pelat, mm
tebal meat, mm
tebal kanal pendingin, mm
lebar kanal pendingin, mm
Poissons Ratio = 0,35*

(3)

Untuk desain direkomendasikan bahwa ratio
(perbandingan kecepatan pendingin dengan
kecepatan kritis) harus berharga antara 0,63
sampai 0,853.
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Kriteria lain yang perlu dipcrhatikan adalah :
a. batas suhu terhadap awal pendidihan titik

{Onset of Nucleate Boilling - ONB) yang di
dalam program
dengan korelasi:

COOLOD-N2 dituliskan

AT,ori> ~ Tplal(z) •(7)

Yang mana perlu dicari harga DTONB

minimum yang berharga positif atau lebih
dekat ke arah positif, artinya pada kanal
tersebut tidak terjadi pendidihan titik atau
hanya sedikit terjadi pendidihan titik.

TATA KERJA

Dengan batasan balnva tebal pelat dan
ukuran penampang lintang elemen bakar tetap
masing-masing 1,30 mm dan 76,1 mm x 80,5
mm, dapat dihitung tebal kanal untuk masing-
masing jumlah pelat 17, 19, 21, 23, 25 dan 27.
Ukuran kanal ini merupakan salah satu data
masukan di dalam program COOLOD-N. Data
masukan yang lain di dalam perhitungan ini
seperti yang disyaratkan di dalam SAR ' adalah :
a. perhitungan dilakukan untuk daya reaktor 30

MW (pada daya nominal) dan 34,2 MW
(pada daya lebihnya),

b. dengan anggapan (asumsi) 100% daya
dibangkitkan dari hasil peinbelahan bahan
bakar,

c. laju alir total pendingin primer 800 kg/detik,
di mana laju alir sebesar ini adalah laju alir
minimum yang harus dipenuhi untuk RSG,

d. distribusi daya aksial berbentuk kosinus , dan
e. faktor radial total untuk kanal panas berharga

3,415, yang mana faktor radial total ini
berasal dari :
- faktor kanal panas akibat pengaruh

ketinggian batang kendali 1,61,
- faklor pcniiigkat panas yang disebabkan

oleh lokasi elemen bakar 1,25,
- faktor dari ketidak pastian perhitungan

1,20,
- faktor fleksibilitas di dekat posisi iradiasi

1,08,
- faktor akibat variasi kerapatan daya 1,07,
- faktor yang discbabkan oleh tcrjadinya

peningkatan sului 1,07 , dan
- faktor fluks panas 1,20.

Perhitungan untuk variasi jumlah pelat ini
hanya dilakukan untuk elcmcti bakar dengan
tingkat pengkayaan 19,75% dan dengan densitas

2,965 gram U235/cc artiiiwa snuatan U235 per
pelatnya tetap yaitu sekitar 3 1,9 gram, sehingga
untuk elemen bakar dengasi jamiSah pelat berbeda
akan berbeda pula muatan U235 nya. Demikian
juga dengan jumlah elemen bakar dan elemen
kendali dipergunakan jurnlah yang sama yaitu
masing-masing 40 dan 8. Bafa-data spesifikasi
elemen bakar ini adalah data-data yang saat ini
dipergunakan untuk elemen bakar RSG-GAS.

Perhitungan yang dilakukan dengan
menggunakan program COOLOD-N ini akan
menghasilkan data distribusi suhu, distribusi fluks
panas, batas terhadap awal pendidihan titik, batas
keselamatan terhadap DNB dan S.

HASIL DAN BAHASAN

Data ukuran elemen bakar untuk variasi
jumlah pelat dirangkum pada Tabel 1.

Hasil pcrhitungan dengan program
COOLOD-N untuk variasi jumlah pelat di dalam
elemen bakar pada daya nominal 30 MW dan laju
alir minimum 800 kg/detik dirangkum pada Tabel
2. Sedangkan pada Gambar 1 ini dimuat grafik
suhu pendingin keluaran kanal, suhu maksimum
pelat dan suhu maksimum pusat meat bahan
bakar, serta batas keselamatan terhadap rejim
pendidihan titik (DNBR minimum) dan terhadap
ketidakstabilan aliran (S minimum) sebagai
perbandingan hasil perhitungan pada daya
nominal 30 MW dan daya lebihnya 34,2 MW.

Dengan menerapkan kriteria yang terdapat
dalam dåsar teori, maka dari Tabel 2 dapat
dirangkum ke dalam Tabel 3.

Dari rangkuman perhitungan yang dimuat di
dalam Tabel 3 terlihat bahwa :
a. Yang betul-betul memenuhi kriteria

keselamatan di atas hanyalah elemen bakar
dengan jumlah pelat 21 atau 23 buah,

b. Elemen bakar dengan jumlah pelat 17 sangat
tidak memenuhi kriteria keselamatan namun,

c. Elemen bakar dengan jumlah pelat 25 atau 27
tidak memenuhi kriteria keselamatan, karena
kecepalan pendingin di dalam kanalnya
melebihi kecepatan kritisnya, hai ini dapat
menyebabkan bengkoknya pelat bahan bakar
yang selanjutnya dapat mengakibatkan
penyempitan kanal atau bahkan penutupan
kanal apabila pembuatan elemen bakar
kurang baik,

d. Sedangkan elemen bakar dengan jumlah pelat
19 tidak memenuhi kriteria karena suhu pelat
dan meatnyn lebih besar dari batas yang
diijinkan. Nanmn pada kenyataannya, selarna
operasi RSG-GAS suhu pendingin masukan
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tidak pernah meiebihi 40,5 °C 7, sehingga
dimungkinkan suhu pelat dan suhu meat akan
berkurang 4 °C dari harga pada Tabel 2 yaitu
masing-masing menjadi sekitar 143 °C dan
173°C yang artinya elemen bakar dengan
jumlah pelat 19 masuk kriteria. Pengambilan
suhu masukan reaktor 44,5 °C sendiri
bcrdasarkan batasan suhu pada sistem

proteksi reaktor {reactor protecting system -
RPS) di mana reaktor akan scram apabila
suhu pendingin masukan mencapai harga
suhu tersebut. Demikian juga bahwa
perhitungan ini dilakukan untuk kondisi laju
alir minimum, padahal kenyataannya RSG-
GAS selalu beroperasi pada laju alir nominal
860 kg/detik atau lebih 7.

Tabel 1. Data ukuran elemen bakar untuk variasi jumlah pelat

ELEMEN BAKAR

1. Jumlah E. Bakar

2. Kisi elemen bakar

Pitch) mmxmm

3. Ukuran penam-

pang lintang eb,

mm x mm

4. Tebal pelat, mm

5. Juml. kanal dalam

6. Tebal kanal, mm

a. kanal dalam

b. kanal terluar

c. Potongan tepi

7. Lebar Kanal, mm

8. Luas kanal, cm2

9. Luas kanal efcktif

per E.B., cm2

ELEMEN KENDALI

1. Jumlah E. Kendali

2. Jumlah pelat b.b.

3. Tebal kanal, mm

a. kanal dalam

b. kanal terluar

Jumlah Pelat Per Elemen Bakar

17

40

81,0x77,1

80,5x76,1

1,3

16

3,46

3,54

1,52

67,1

2,3217

37,1466

8

12

3,46

2,97

19

40

81,0x77,1

80,5x76,1

1,3

18

2,96

3,02

1,26

67,1

1,9862

35,7509

8

13

2,96

3,59

21

40

81,0x77,1

80,5x76,1

1,3

20

2,55

2,70

1,10

67,1

1,7111

34,2210

8

15

2,55

2,20

23

40

81,0x77,1

80,5x76,1

1,3

22

2,22

2,26

0,88

67,1

1,4896

32,7716

8

17

2,22

1,96

25

40

81,0x77,1

80,5x76,1

1,3

24

1,94

1.94

0,72

67,1

1,3017

31,2418

8

18

1,94

1,60

27

40

81,0x77,1

80,5x76,1

1,3

26

1,70

1,70

0,60

67,1

1,1407

29,6582

8

19

1,70

2,15
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Tabel 2. Hasil pcrhituiigan dcngan program COOLOD-N pada daya nominal 30 MW dan laju
kg/detik, untuk variasi jumlali

!|

1
i Maswkan

1. a. Jtimlah pelat total
b. Juinlah muatan U-235/ elemen bakar

c. Daya reaktor, MW
d. Daya rerata/pelat, kW
e. Laju alir total sistem primer (kg/det)
f. Suhu masukan reaktor (°C)

KELUARAN (HASIL)
Kanal Rerata
2. a. Suhu pendingin keluar kanal, °C

b. Suhu maks.pelat, °C
c. Suhu maks.meat,°C

d. Suliu saturasi pada keluaran pelat, °C

3. a. Kec. pendingin, m/det
b. Kecepatan kritis,m/det
c. Ratio = a / b

4. P tota| teras, kg/cm2

5. Fluks Panas q", W/cm2

a. rerata
b. maksimum

6. Batas suhu thd. ONB (Tonb)

7. Batas Keselamatan thd.
a. DNB minimum
b. S minimum '''

Kanal panas
8. a. Suhu pendingin keluar kanal, °C

b. Suhu maks.pelat, °C
c. Suhu maks.meat,°C
d. Suhu saturasi pada keluaran pelat, °C

9. a. Kec. pendingin, m/det
b. Kecepatan kritis,m/det
c. Ratio = a / b

10. DP ,0,3] teras, kg/cm2

11. Fluks Panas q", W/cm2

a. rerata
b. maksimum

12. Batas suhu thd. ONB (DTonl))

13. Bates Keselamatan thd.
a. DNB minimum
b. S minimum'''

_p_e!at bahan bakar

17

776
202,38

30,0
38,66

800
44,5

55,64
92,78

102,75
117,46

3,68
6,52
0,56

0,489

49,93
82,13

34,24

3,80
13,78

82,50
153,31
187,37
117,52

3,70
6,52
0,57

0,491

166,34
280,49

-21,98

1,10
3,07

Jumlah Pelat Per Elemen Bakar

19

864
226,19

30,0
34,72

800
44,5

55,74
86,10
95,05

116,63

3,84
6,03
0,64

0,536

44,85
73,77

39,91

4,29
15,88

82,75
147,20
177,78
116,73

3,86
6,03
0,64

0,538

153,15
251,92

-16,29

1,25
3,52

21

960
250

30,0
31,25

800
44,5

55,78
80,78
88,72

115,64

3,99
5,59
0,71

0,587

40,36
66,39

44,16

4,26
18,18

83,02
141,11
168,64
115,73

4,02
5,59
0,72

0,588

137,84
226,73

-10,75

1,25
4,00

23

1056
273,81

30,0
28,41

800
44,5

55,82
76,66
83,74

114,40

4,14
5,22
0,79

0,649

36,69
60,36

47,26

4,25
20,57

83,11
135,01
160,24
114,53

4,18
5,22
0,80

0,648

125,30
206,12

-5,80

1,24
4,50

25

1144
297,62

30,0
26,22

800
44,5

55,87
73,26
79,79

112,63

4,36
4,88
0,89

0,742

33,87
55,71

49,43

4,23
23,12

83,25
129,32
152,33
112,80

4,40
4,88
0,90

0,739

115,66
190,26

-1,10

1,24
4,99

ahr 800

27

1232
321,43

30,0
24,35

800
44,5

55,90
70,38
76,45

110,19

4,61
4,57
1,01

0,862

31,39
51,64

50,58

4,22
25,79

83,37
123,47
144,40
110,44

4,64
4,57
1,02

0,856

107,20
176,34

3,43

1,23
5,44
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Suhu

200
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ISO

125:
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17

(oC)
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. . . » • • •

. <r—
. . • • • • - •

I

19

Batot Kesslamalan S dan OMB minimum

»

21

^ ^ ^ ^ - ^ " • " ' • • ' • • ' • :

———0 B 1

« & 1

1 1

6

5

4

3

2

0

23 25 27

Jumlah Plat per E.B.

< Suhu mak$. Pencfingin, Plat dan 'Meat", Serta S <ian
S«b»gai Fungsi Variisj Jumlsh Plat Bahan Bakar

Pada Kanal Panas, d»ngan Daya 30 MW dan 34.3 MW

-p-

*

•o-

•X

©

V

DNB minimum

Keterangan ganibar :
- [1] atau : untuk menggambarkan grafik untuk perhitungan daya 30 MW
- [2] atau : untuk menggambarkan grafik untuk perhitungan daya 34,2 MW
- subscript f : fluida atau pendingin
- c : cladding atau kelongsong/pelat
- m : meat bahan bakar
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Tabel 3. Cek silang kriteria keselainatan untuk variasi jumlah pelat untuk pcrhitungan daya 30 MW.

Kriteria kesclamatan pada daya 30 MW

Jenis

1. Suhu maksimum pclat

2. Suhu maksimum tengah meat
bahan bakar

3. Batas keselamatan terhadap
ketidakstabilan aliran (S min)

4. Batas keselamatan terhadap rejim
pendidihan titik (DNBR min)

5. Rasio kecepatan pcndingin
dengan kecepatan kritis
pending! n

Range

< 145 °C

< 175 °C

>3,38

>i,o

0,63<r<0,85

Jumlah pclat/ elemen bakar

17

X

X

X

V

X

19

X

X

V

V

V

21

V

V

V

V

V

23

V

V

V

V

V

25

V

V

V

V

X

27

V

V

V

V

X

Keterangan : x : tidak memenuhi kriteria

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan menerapkan 5 kriteria di atas dapat
disimpulkan bahwa :
1. Elemen bakar dengan jumlah pelat Icbih dari

23 buah atau kurang dari 19 buah tidak
memenuhi kriteria kcselamatan operasi.

2. Elemen bakar dengan 19, 21 atau 23 pelat
mempunyai lebih banyak kcunggulan unjuk
kerja dibanding dengan elemen bakar dengan
jumlah pelat yang lain, antara lain suhu pelat
dan "meat" yang cukup rendah, hanya sedikit
terjadi pendidihan tilik, batas keselamatan
terhadap S dan DNB yang cukup, serta ratio
kecepatan yang memadai.

Pada penelitian sclanjutnya perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut melipuli pcndinginan pada
variasi ketebalan pclat, di samping penelitian lain
dari segi neulroniknya, dari segi pembuatannya
(fabrikasi) dan lain sebagainya.
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TANYAJAWAB

1. ABDUL ROJAK

• Dari uraian, tidak diikutsertakan faktor
panjang PEB dalam perhitungan pendinginan.
Apakah hal tersebut diabaikan ?

M. DARWIS ISNAINI

• Dalam pcrhitimgan ini, faktor penibahan
panjang belum dimasukkan, jadi panjang
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bahan bakar yang dipakat sama dengan
panjang bahan bakar yartg ada saat ini yaitu
60 cm

2. SUGIHARTO
• Berapa jumlah pelat EB di dalam setiap satu

buah elemen bakar
• Berapa lama uji pendinginan elemen bakar

yang dilakukan pada daya reaktor 34,2 MW
• Mengapa Saudara tidak melakukan penelitian

yang sama pada daya reaktor yang berbeda-
beda

M. DARWIS ISNAINI

• Antara 19 dan 23 plat / EB memiliki kriteria
kesehatan yang lebih baik untuk elemen bakar
RSG

• Hasil ini adalah hasil perhitungan untuk
kondisi steady state , artinya dapat
dioperasikan pada daya 34,2 MW selama
kandungan fraksi bahan uranium
maksimumnya belum terlampui.

• 34,2 MW adalah batas daya lebih dari RSG-
GAS yang merupakan daya tertinggi yang
dapat dicapai, sebelum reaktor scram oleh
sistem proteksi reaktor ( RPS). Kalau pada
daya tertingginya aman, terpakainya daya
yang lebih rendah akan diperoleh keselamatan
yang lebih tinggi.

3. HILMAN RAMLI

• Prinsip dasar yang dikerjakan saudara, bila
saya tidak salah tangkap adalah variasi luasan
pendingin ( A) yang sebanding dengan jumlah
pelat hasil yang didapat adalah :
untuk plat » => A « sehingga a). Tplat dan
Tmeat « ~ 0 / plat «
b). Tc » ; c) A T DNB » ; d s »

Kemudian sebagai constrain I optimalisasi
hasil, anda mengambil batasan dari ratio
Vpendingin/V kritis berdasarkan rumusan
miller. Pcrtanyaannya:

1. Apakah constrain tersebut dapat valid dari
sisi nilai keselamatan ( Note : harus dilihat
juga artian fisis dan batasan - batasan dalam
persamaan Miller )

2. Apakah batasan-batasan dalam persamaan
Miller sesuai dengan kondisi perhitungan
saudara (Juga kondisi yang ditetapkan
dalam teras RSG-GAS)

M. DARWIS ISNAINI

• Dari segi suhu pelat dan meat akan semakin
lebih aman untuk jumlah pelat/ EB yang
semakin besar, demikian juga dengan angka
kesematan S. Namun harus diingat dengan
semakin banyak jumlah pelat / EB berarti
lebar kanal semakin kecil begitu juga logam
yang menjepit pelat menjadi semakin kecil,
yang apabila kekuatan penjepit kurang baik
maka dapat terjadi vibrasi plat. Hal ini bisa
menyebabkan tertutupnya kanal akibat pelat
bengkok dan pendingin hilang pada kanal
tersebut. Oleh sebab iru perlu diperhatikan
ratio antara kecepatan pendingin dengan
kecepatan kritisnya

• Ya, yaitu untuk jenis EB tipe pelat datar

4. SARJONO

• Pada penentuan jumlah pelat elemen bakar/
elemen bakar apakah sebagai asumsi
perhitungan jumlah U235/ pelat ( setiap elemen
bakar) dianggap sama ?

• Apabila jumlah pelat / elemen bakar lebih
banyak dari yang sekarang bearti dimensi
elemen bakar akan berubah .

M. DARWIS ISNAINI

. Ya, Jumlah U235 / pelat sama

. Dimensi elemen bakar tidak berubah (dibuat
tetap), yang berubah adalah tebal kanal
anatara plat-plat bahan bakar

5. HASNUL SOFYAN

. Batasan masukan data untuk perhitungan
perpindalian panas elemen bakar adalah sama
(Daya reaktor 34,2 MW, laju pendingin primer
800 Kg/detik)
Apakah dalam penelitian ini tidak dilakukan
untuk variasi laju alir pendingin , mohon
dijelaskan

M. DARWIS ISNAINI

. Ya, dalam penelitian ini tidak dilakukan
variasi laju alir pendingin, 800 Kg/det
merupakan laju alir menimum yang
disyaratkan dalam SAR-RSG. Jika untuk laju
alir minimum sudah memenuhi maka artinya
untuk laju alir > 800 Kg/det akan diperoleh
hasil yang lebih baik, dan untuk laju alir <
800 Kg/det diperoleh hasil lebih buruk
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6. INDROYUWONO

• Apakah hubungan antara jumlah pclat tipe
kanal dan jumlah elcnicn kendali.

• Apakah dari penelitian Saudara ini berlaku
unium atau spesifik. Bila berlaku unuim
dapatkah hubungan tcrscbur difonmilasikan

M. DARWIS ISNAINI

• Berlaku uinum, karcna jika junilah plat/ EB
berubah maka tcbal kanal pcndingin benibah,
dan agar tebal kanal pendingin di EB dan E
kendali saitia maka jumlah plat E kendali juga
berubah

• Tidak dapat diformulasikan sacara khusus
(tidak linier)

7. PUGUH MARTYASA

• Bagaimana distribusi panas terjadi ?
• Apakah ada kemungkinan terjadi Hot Spot

akibat masing - masing jumlah plat ?

M. DARWIS ISNAINI

• Karena distribusi daya aksial berbentuk
kosinus maka distribusi panas (Fluks panas)
juga berbentuk kosinus
Dcngan bertambah jumlah plat/ elemen bakar,
maka fluks panas semakin rendah

• Jika yang dimaksud dengan Hot Spot adalah
titik terpanas, maka pada masing-masing
jumlah pelat ada titik terpanasnya, yaitu yang
dilunjukkan dengan T Pelat dan T Meat
maksimum
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ABSTRAK

FAKTOR MODERASI PADA BERBAGAI MODEL ELEMEN BAKAR PLAT. Elemen bakar plat adalah merupakan
satu diaiitara jenis elemen bakar yaiig banyak digunakan di dalain reaktor-reaktor riset maupun reaktor-reaktor produksi
isotop. Dibandingkan dengan jenis elemen bakar lainnya, maka elemen bakar plat mempiinyai luasan kelongsong yang lebih
besar, dengan demikian pemanfaatan elemen bakar ini menjadi lebih meiiarik karena panas yang dihasilkan oleh reaksi Qsi
maupun oleh panas g dapat dipindahkan dengan lebih baik ke pendingin. Artinya bahwa dengan menggunakan elemen bakar
ini dimungkinkan untnk mendapatkan finks neutron berorde tinggi. Berdasar atas hal tersebut maka beberapa faktor, misal
pengkayaan 235U, kerapatan uranium, material campuran pada daerah meat dan kelongsong, perbandingan moderasi, harus
diperhitungkan. Faktor moderasi mempiinyai arti yang sangat penting, yakni di dalam aspek reaksi berantai, aspek
keselamatan dan pemanfaalan yang optimal terhadap elemen bakar. Koefisien reaktivitas negatif diperlukan untuk metnenuhi
aspek keselamatan. Faktor moderasi sangat berganhmg pada volume air yang berada di antara bahan bakar plat Di dalam
makalah ini dibahas model elemen bakar yang mempunyai IS, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dan 31 buah bahan bakar plat
Perhitimgan dilakukan dengan menggunakan WIMS-D4. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa elemen bakar yang
mempunyai bahan bakar plat hingga 23 buah masih dapat digolongkan ke dalam kondisi over moderated. Sementara itu
koefisien reaktivitas dari elemen-elemen bakar yang dibahas di atas masih tetap dalam kategori negatif.

ABSTRACT

MODERATION FACTOR OF SOME FUEL PLATE TYPE MODELS. Fuel plate type is one of the fuel types which is
used in the research reactors and also in the isotope production reactors. The claddings area of this fuel plate type is bigger
than another fuel type, so using of tin's fuel plate type is more interesting because tfie heat, which is produced by the fission
process and also g heating, will be better transfered into the coolant. It means it is possible to get an high order of neutron
flux. Based on this reason some factors, i. e. the enrichment of13SU, Uranium density, mixing material in the meat region and
also in the cladding, moderation ratio, must be caculated. The moderation factor has important meanings, i.e. in the chain
reactions, safety aspect and the optimal using of the fuel element. The negative reactivity coefficient is required to fulfill the
safety aspect. The moderation factor depends on the water volume between the fuel plates. In this paper will be discussed the
moderation factor/ratio of the fuel plate type which has 17, 19,21, 23, 25, 27, 29 and 31 fuel plates with the same dimension
except the cooling gap. The WIMS-D4 code was used for the calculation. Tlte calculation showed that the fuel plate types,
which is build until 23 fuel plates, are still over moderated condition. The reactivity coefficient of the above fuel plate types is
still negative.

PENDAHULUAN

Mengingat bahwa elemen bakar model plat
mempunyai luasan pendinginan (kelongsong) lebih
dari 6 kali lebih luas dibandingkan dengan model
pin, maka dimungkinkan unluk mendapatkan fluks
neutron berorde tinggi. Dengan demikian elemen
bakar ini banyak digunakan pada berbagai reaktor
riset maupun reaktor produksi isotop. Dengan
adanya fluks neutron berorde tinggi tersebut, maka
kriteria keselamatan merupakan hal penting yang
harus diperhatikan. Setidak-tidaknya dua hal yang
perlu diperhatikan, yakni faktor moderasi dan
koefisien reaktivitas.

Faktor moderasi berkaitan erat dengan kemampuan
moderator memperlambat neutron guna keperluan
kelangsungan reaksi berantai. Kemampuan
memoderasi ini berkaitan erat juga nantinya
dengan kemampuan pemanfatan elemen bakar itu

sendiri. Adalah sangat dianjurkan memilih elemen
bakar yang mempunyai kemampuan moderasi pada
dacrah yang optimal atau yang mendekatinya,
namun masih dalam kategori over moderated.
Sementara itu besaran koefisien reaktivitas perlu
diketahui untuk memastikan reaktivitas elemen
bakar ataupun teras apabila terjadi perubahan suhu.
Dalam makalah ini ditinjau perubahan suhu untuk
pendingin.

Perhitungan dilakukan dengan menggu-
nakan paket program WIMS-D4 ' , yakni suatu
paket program yang ditnaksudkan untuk
menghitung berbagai besaran fisika, misal tampang
Iintang makroskopis untuk fisi, absorbsi, difusi,
hamburan dari kelompok tenaga yang satu ke
kelompok tenaga lainnya Spcktrum neutron dari
masing-masing kelompok tersebut dapat diketahui,
dengan demikian dapat diketahui kelakuan neutron
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di dalam elemcn bakar lersebut. Pcrhilungan
dilakukan dcngan menggiinakan 4 buah kelompok
tenaga neutron.

MODEL ELEMEN BAKAR

Perhitungan dilakukan tcrhadap cleinen
bakar model plat scbagaimana yang digunakan
pada RSG GAS 2 . Kisi-kisi elcmcn bakar
berukuran 8,1 x 7,71 cm2. Tebal bahan bakar plat
adalah 0,13 cm, dimana tebal meal adalah 0,054
cm dan kelongsong adalah 0,038 cm. Kclongsong
menggunakan AlMg2 demikian pula untnk materi
struktur yang metnpunyai kcfebalan 0,45 cm.

Secara uiniun dimensi elemen bakar tersebut
disajikan padagambar I.

Bahan bakar yang digunakan di dalam perhitungan
ini adalah matriks l^GgAl. Pengkayaan yang
digunakan adalah tetap yakni 19,75% 235U, namun
niuatan untiik berbagai kasus perhitungan berbeda-
beda, yakni untuk tingkat muat 235U sebanyak 250,
300, 350, 400 dan 450 gram untuk setiap elemen
bakar. Elenien bakar pada model perhitungan
disusun atas 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dan 31
buah bahan bakar plat. Adapun ketidakmumian
UiOs dan Al disajikan pada tabel 1 dan pada tabel 2
disajikan elemen penyusun AlMg23, yakni elemen
yang digunakan sebagai kelongsong dan struktur.

8.1 cm S.05

g*-°-r

JX3173

Gambar 1. Elcmcn bakar, tipc MTR
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Tabel 1. Elemen pcngotor pada U3O8 dan Al.

Al
B
Ba
Be
Ca
Cd
Co
Cu
Fe
K
Li
Mg
Mn
Na
P
Si
Ti
V
F

Zn
Cr-Ni-Fe

Pengotor:
• tunggal
• total

Maksimum ketidakmumian, ppm

Puder U3Og

100
2
10
0,2
50
0,5
3

20
-

20
5

50
5

50
100
50
.
2

20
-

150

-

Puder Al

10

-
-

10
10
80

4000
.
10
150
-

3000
200

300
.

300
5000

Tabel 2. Elemen AlMg2

Elemen

Al
Ti
Si
Fe
Cu
Mn
Cr
Zn

Lain-lain
Mg

%

96.1
0.1
0.3
0.4

0.05
0.3
0.3
0.2
0.2

2.05

MODEL SEL DAN GENERASI TAMPANG
LINTANG

Model sel.

Elemen bakar yang disusun dari 15 hingga
31 buah bahan bakar plat dimodelkan sebagai
bentuk slab. Di sini digunakan model sebuah slab
(gambar 2). Daerah meat berisi UaOsAl,
kelongsong (cladding) terdiri dari AlMg2, sebagai
moderator adalah air dan di daerah extra region
berisai air dan AlMg2. Dalam perhitungan ini
ukuran meat dan kelongsong dianggap tetap,
sementara ukuran moderator, yakni gap antara
bahan bakar plat dan juga extra region senantiasa
berubah sesuai dengan banyaknya bahan bakar plat
yang digunakan. Dalam tabel 3 perubahan harga
tersebut disajikan.

Cladding Extra region

t t

Meat Moderator

Gambar 2. Model sel

Generasi Tampanglintang

Untuk keperluan ini digunakan paket
program WIMSD-4 dengan model sel sebagaimana
disebutkan pada sub bab di atas. Pendekatan B]
digunakan untuk menyelesaikan perhitungan
lattice cell yang homogen dan memanfaatkan data
hamburan dengan modus Pi. Untuk
penyederhanaan perhitungan, yang tentu saja
disesuaikan dengan kemampuan komputer main-
frame VAX-8550, maka digunakan 4 buah
kelompok tenaga neutron sebagai hasil
penyederhanaan dari 69 buah kelompok tenaga
neutron.
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Tabel 3. Ketebalan moderator dan extra region pada model sel

B.bakar
plat,bh.

15
17
19
21
23
25
27
29
31

Moderator (model sel),
cm

0.20500
0.17324
0.14816
0.12786
0.11109
0.09700
0.08500
0.07466
0.06565

Extra region [ER] (model sel),
panjang (cm) dan komposisi (%)

ER,cm

0.06174
0.05448
0.04875

0.04410
0.04027
0.03705
0.03430

0.03194
0.02988

H2O, %

30,37%
29,40%
28,43%
27,45%
26,48%
25,51%
24,53%
23,56%
22,59%

AlMg2) %

69,63%
70,60%
71,57%
72,55%
73,52%
74,49%
75,47%
76,44%
77,41%

BASIL DAN BAHASAN

Pcrhitungan dilakukan untnk elemen bakar
yang disusun oleh 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 , 29
dan 31 buah bahan bakar plat. Di antara bahan
bakar plat mengalir pendingin air yang sckaligus
bertindak selaku moderator.
Kondisi over moderated terjadi pada elemen bakar
yang mempunyai balum bakar plat hingga 23 buah.
Selanjutnya modcrasi menjadi optimal dan
kemudian under moderated pada jiunlali bahan
bakar plat lebih dari 25 biiah (Gambar.3). Kondisi
tersebut semakin jelas terlihat pada tingkat muat
250 gram B5U, sebagaimana elemen bakar yang
dimanfaatkan oleh RSG GAS saat ini. Pada tingkat
muat yang lebih tinggi maka terdapat
kecenderungan bahwa kondisi under moderated
mulai terjadi pada balian bakar plat sejumlah 23
buah unruk tingkat muat 350 gram 235U, 21 buah
unfuk tingkat muat 400 gram ^^J dan 19 buah plat
untuk tingkat muat 450 gram ^ U . Dengan
deinikian untuk tingkat muat 215U yang tinggi,
maka jumlah bahan bakar plat pcnyusun elemen
bakar harus dipcrhatikan agar unjiik kerja yang
optimal dapat diperolch. Dari segi pcrhitungan
neutronik maka semakin mendekati daerah puncak
grafik, baik dari sisi over ataupun under moderated
akan mengakibatkan terjadinya reaksi berantai
yang lebih baik, karena kemampuan memodcrasi
yang cukup baik. Hal tersebut dihinjukkan oleh
faktor multiplikasi yang besar. Artinya baliwa
untiik perhilungan teras secara menycluruh maka
teras reaktor akan mempunyai reaktivitas terbesar
bila memanfaatkan elemen bakar tersebut. Dengan
demikian satu siklus teras akan mempunyai waktu
yang terpanjang dibanding apabila harus
menggunakan elemen bakar lainnya.

Pengaruli suhu, dalam hal ini dihitung
Iiingga 50°C tetap dalam kategori reaktivitas
negatif. Pemilihan suhu perhitungan tersebut
adalah disesuaikan dengan kondisi operasi reaktor.
Namun yang perlu diwaspadai adalah kenaikan
siilui yang mendekati kondisi pendidihan mulai
terjadi, meskipun koefisien reaktivitas tetap negatif,
apabila ditinjau dari segi termoludraulik. Pada
gambar 4 dan 5 maing-masing menjelaskan perihal
faktor moderasi pada suhu 35 dan 50°C.

SIMPULAN

1. Pemanfaatan elemen bakar yang disusun dari
bahan bakar model plat, ditinjau dari segi
perpindahan panas adalah sangat
mcnguntungkan. Berdasar hal tersebut maka
tujuan niemperoleh fluks neutron berörde tinggi
dapat dicapai.

2. Seinakin tinggi tingkat muat n5\J maka
semakin rendah jumlah plat penyusun elemen
bakar agar diperoleh kondisi yang over
moderated.

3. Pemanfaatan elemen bakar akan optimal
apabila jumlah elemen plat yang digunakan
dapat menghasilkan faktor multiplikasi tak
hingga yang mendekati -atau tepat di daerah
puncak kurva.

REKOMENDASI

Pemanfaatan Uranium silisida adalah sangat
menguntungkan ditinjau dari kemampuannya
mencapai tingkat muat yang tinggi. Namun untuk
menghindari kondisi under moderated perlu
ditinjau dengan seksama jumlah bahan bakar plat
penyusun elemen bakar tersebut.
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TANYA JAWAB

1. Zukair:

• Dalam kesimpulan tidak dijelaskan elemen
bakar dengan jumlah plat dan massa U-235
tertentu yang memiliki faktor moderasi
terbaik. Apakah ini disebabkan karena
perhitungan terasnya belum dilakukan ?

As Natio Lasmnn:

• Perhitungan teras memang tidak perlu
dilakukan, karena kondisi optimalnya,
sebagaimana tertera pada grafik, dapat
ditcntukan dengan inudah. Jadi kalau
banyaknya U-235 diketahui ( dengan kata
lain kerapatan yang digunakan ditentukan ),
maka berapa jumlah plat yang sebaiknya
digunakan dapat ditentukan agar tercapai
kondisi under moderated dan optimal
pemanfaatannya.

2. Sugiharto:

• Apakah hasil penelitian Anda juga berlaku
untuk reaktor bukan MTR ?

• Apakah program WIMS-D4 ( sudah ) proven
dan apakah sudah di pakai oleh negara-
negara Iain ?

As Natio Lasman:

• Tidak berlaku.
• Program WIMS-D4 sudah teniji dan banyak

digunakan oleh negara-negara lain. Bahkan
untuk negara-negara anggota IAEA dapat
memperolehnya mclalui badan internasional
tsb.

3. Sardjono:

• Penelitian yang dilakukan sangat menarik.
Namun mengapa masih berkutat masalah

jumlah pclat. Kapan ada penelitian tentang
klading terhadap elemen bakar hasil PEBN
yang sekarang. Karena kami sebagai
fabrikator EB berharap tebal klading dapat
diturunkan dari 0,25 m ( minimal ) menjadi
kira-kira 0,20 ( minimal).

As Natio Lasman:

« Usulan tersebut. merupakan masukan bagi
kami. Untuk itu usulan tsb. akan segera kami
tindak lanjuti dengan mengadakan
perhitungan / pemodelan.

4. Indro Yuwono:

• Dengan menambah jumlah plat dari 21
menjadi 23 ekonomi netron baik, dampak
lain apakah yang terpengaruh untuk kindisi
reaktor sekarang bila langsung diubah
jumlah platnya. Periukah modifikasi lain
pada sistem.

• Pola semacam ini apakah dapat
diterapkan/x-nya untuk tipe EB yang lain,
misal untuk USi.

• Dari gambar 3, mengapa pada jumlah plat 31
untuk berbagai kandungan U mempunyai
faktor moderasi yang hampir sama.

As Natio Lasman:

• Modifikasi sistem ataupun teras tidak perlu
dilakukan yang parting justru mengetahui
apakah abcosbes masih mampu
mengendalikan reaksi berantai dalam
keadaan "struck-rod".

• Benar hal tersebut berlaku pula untuk
Uranium Silicida.

• Hal tersebut dimaklumi, bahwa dengan
semakin banyak jumlah plat-plat
bakar.berarti semakin sempit lebar kanal
pendingin. Akibatnya adalah faktor moderasi
rendali/ jelck, sehingga mengakibatkan
pcrubalian tingkat muat menjadi tidak
terlihat jelas.

5. Amil Mnrdha:

• Dalam perhitungan Bapak, apakah plat di
CE diperhitungkan juga ? Kalau tidak / ya
mohon penjelasan.

• Dalam kesimpulan Bapak, kalau tidak salah,
memanfaatkan massa U ( gr ) yang lebih
banyak dengan maksud agar jumlah plat
sedikit dan menjadi reaktor pada kondisi
Under Moderated. Hemat Saya, bila
kandungan massa gr lebih banyak tentunya
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membutuhkan dana besar ? Motion
penjelasan tcntang faktorekonomisnya ?

As Natio Lasman:

• Untuk CE tidak diperhitungkan. Hal tcrscbut
ditempuh karena pada pcrliitungan teras
reaktor diainbil hanya daerah aktif CE sama
dengan daerah aktif FE.

Kcnaikan massa Uranium ditinjau dari segi
harga mcmang akan mcngakibatkan
kenaikan. Naniun bila ditinjau dari segi
inaksinuim burn-up yang dapat dicapai, atau
panjang siklus yang dapat diperoleh, maka
kenaikan harga / biaya tersebut bukan
merupakan masalali yang berarti. Sebagai
contoh adalab pemanfaatan U3Si2 dengan
tingkat muat sckitar 4,8 gr.U/cc.
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MTR FP vs k-lnf, T_mod - 20 C
untuk berbagal tingkat muat U-235

1,65

1,55

Gambar 3. Faktor moderasi untuk Tmod = 20° C
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M T R FP vs k - i n f , T _ m o d = 3 5 C
u n t u k b e r b a g a i t i n g kat muat U - 2 3 5

1 .7

1,65

1 ,55

1 .5
15 17 19 21 23 25 27

—*—250 gr —\~ 3 0 0 gr - * ~ 3 5 0 gr -B~400 gr

29 31

gr

Gambar 4. Faktor moderasi untuk = 35° C
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MTR FP v» k-inf. T_mod • 50 C
untuk berbagai tingkat muat U-235

1,7

1,65

1,55

1 ,5
15

i

17

i

19

" 2 5 0 gr

21 23

300 gr ~*-350 gr

25 27 29

-B-400 gr -*~450 gr

31

Gambar 5. Faktor moderasi untuk Tmod = 50° C
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ABSTRAK

ANALISIS TERMOHIDROLIKA DISAIN ELEMEN BAKAR MINI UjSirAL Dengan adanya rencana iradiasi
elemen bakar mini PEBN di teras RSG GAS maka keselamatan dari segi ncutrotiik dan termohidraulika perlu dianalisis.
Setiap model elemen bakar UjSiMl terdiri atas 4 (empat) macain tingkat miiat dan berisi 7 (tujiih) segmen, dimasukkan ke
dalam scbuali stringer yang akan diiradiasi di posisi iradiasi {irradiation position) D-9. Elemen bakar mini akan diiradiasi
selarna 7 siklus imtiik memperoleh fraksi bakar (bumup) maksimum dan analisis kckuatan baliaii pada setiap akhir siklus.
Analisis keselamatan disain elemen bakar mini dari segi termohidraulika dilakvikan dengan menganggap bahwa sehiruh pelat
elemen bakar mini memiliki tingkat miiat terbesar, yaitu 5,20 gU/cm3 dan incnggiuiakan asumsi faktor puncak daya dan laju
alir di setiap elemen bakar pada teras kerja tipikal. Perhitiingan dilakukan dengan menggiinakan paket program COOLOD-N
sedangkan analisis dilakukan pada kondisi terburuk (worst case condition).

ABSTRACT

The thermatiiydraulic analysis of the UjSirAl m'utifuel element design The thermalhydntulic analysis of the mini
fuel element that will be irradiated in RSG-GAS, was done. Tfte mini fuel element consists of mini fuel plates assembled in 7
segments witii 4 different uranium loadings. The element will be placed in a stringer to be positioned at irradiation position
D-9. The thermalUydraulic safety analysis was carried out by assuming that all mini fuel plates were loaded at tite highest
uranium loading (i.e. 5.20 g/cm3). Mini fuel element will be irradiated along 7 cycles to get maximum bumup and strength
material. The nuclear peaking factors and flow rates of the mini fuel element were assumed to be the same with the designed
value stated in the SAR of liSG-GAS. The calculation was done by using the computer code COOLOD-N and tlie analysis
was conducted at the worst condition.

PENDAHULUAN

Elemen bakar UjSi2-Al tingkat miiat 2,96
gU/cm3 dengan pengayaan 19,75% U235 berhasil
diproduksi di PEBN, dan tclah diiradiasi di RSG-
GAS hingga fraksi bakar 50%. Unjiik kerja elemen
bakar selarna diiradiasi dan hasil uji pasca iradiasi
cukup memuaskan, sehingga mcndorong penclitian
lanjut untuk pcngcmbangan ke tingkat nniat uranium
yang lebih tinggi agar reaklivitas teras reaktor dapat
dilingkatkan minimal sama sepcrti penggunaan
bahan bakar dengan pengayaan tinggi (> 90% U235).

Pemakaian paduan U3Si2 sebagai bahan bakar
dispersi dapat mempcrtinggi tingkat muat hingga
5,20 gU/cm3. Tingkat nuiat tersebut jauh lebih tinggi
dibandingkan tingkat muat yang dapat dicapai oleh
bahan bakar U3CVA1 yang mempunyai tingkat muat
maksimum haiiya 3,20 gU/cin3.

Perc»baan pembuatan dan karakterisasi pelat
elemen bakar dispcrsi U3Si2-Al (uranium terdeplesi)
dengan tingkat mual antara 3,60 s/d 5,20 gU/cm3

telah dilakukan, dan data yang diperoleh memenuhi
kritcria elemen bakar RSG-GAS. Pengujian
karakteristik iradiasi akan dilakukan pada pcnclitian

ini dengan menggunakan pelat elemen bahan bakar
berukuran mini. Disain pelat elemen bakar mini
dengan tingkat muat 3,60; 4,20; 4,80 dan 5,20
gU/cm3, disusun dan dimasukkan ke dalam stringer
seperti ditunjukkan pada Gambar I3. Setiap stringer
berisi 7 segmen dan direncanakan akan diiradiasi di
teras reaktor pada posisi D-96.

Untuk keselamatan pengopcrasian RSG-GAS
maka disain elemen bakar mini iui perlu ditinjau dari
aspek ncutronik dan tcrmohidrolikanya, mengingat
keterbatasan pendingin yang mengaliri setiap kisi
teras RSG-GAS. Analisis dilakukan dengan memilih
tingkat muat 5,2 gU/cm3 menggunakan faktor
puncak daya dan laju alir di posisi eleinen bakar
seperti yang dilunjukkan oleh Safety Analysis Report
(SAR-RSG). Analisis dilakukan pada kondisi tunak
(steady state) serta dengan mempertahankan daya
total yang terbangkit di teras sebesar 30 MW
(nominal power). Analisis dilakukan dengan
menggunakan paket program COOLOD-N.

PROGRAM PERHITUNGAN COOLOD-N

Japan Atomic Energy Research Institute
(JAERI) mengembangkan paket perhilungan
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Gambar 1. Disain Susuiian Pelat Elemen Bakar Mini.

COOLOD untuk menganalisis tennohidrolika teras
reaktor riset tipe MTR pada kondisi tunak.
COOLOD-N yang mcnipakan pengembangan
program COOLOD mempunyai kemampuan
tatnbahan untuk menghitung tcrniohidrolika teras
dengan pendinginan konveksi bebas2.

Suhu pclat eleinen bakar dihitung dengan
mengasumsikan pembangkitan panas di dalam meat,
konstan sepanjang arah radial. Perhirungan
pcrpindahan panas didasarkan pada pemecahan
persamaan konduksi panas satu dimensi ke arali
radial, dengan jumlah inaksimum titik (nodes) ke
arah aksial scbanyak 21 titik dan jumlah titik di meat
ke arah radial sebanyak 5 tilik.

COOLOD-N memiliki paket perlutungan
perpindahan panas yang dikembangkan untuk
reaktor riset elemen bakar pelat dengan tekanan dan
suhu operasi rendah. Paket pcrpindnhan panas berisi
korelasi-korelasi untuk menghitung koefisien
perpindalian panas, suhu pada saat terjadinya awal
perpindahan inti (onset nucleate boiling - ONB),
fluks panas saat akliir pendidihan inti (Departure
from nucleate boiling - DNB) dan fluks panas pada
saat ketakstabilan aliran (onset of/low instability =
OFI). Korcl;isi-korelasi Icrscbut di|x;roleh dari liasil
percobaan yang dilakukan di JAERI.

Korelasi yang digunakan antara lain adalah :

Suhu pendingin yang di ruinuskan sebagai:

dengan:
Tj,, = suhu masuk kanal (°C)
Fb = faktor kenaikan suhu pendingin
G = laju aliran masa (kg/m2 s)
A = luas aliran (m2)
Cp = panas jenis
Q(z)dz= laju pembangkitan panas sepanjang arah

aksial (kcal/m2h).

Selanjutnya suhu permukaan kelongsong dinyatakan
dengan persamaan sebagai berikut:

Tw = Tb + Ff q/h. •(2)

dengan :
Ff = faktor kenaikan suhu film
q = fluks panas (kcal/m2 h)
h = koefisien perpindahan panas (kcal/m2h°C)

dan suhu maksimum meat disclesaikan <Je»gaii
persamaan:
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+ Fv[(q/yv)/2kv]yv
3 (3)

dengan:
TBu = suhu permukaan meat (°C)
Fu = faktor kenaikan suliu meat
Yu = tebal meat (m)
Ku = konduklivilas termal meat (kcal/mj°C)

Model perhitungan pcrpindahan panas dari meat
hingga ke kanal pendingin ditunjiikkan pada
Gambar 2.

left hand Bids

,bond

channel

rlfht fcand aid-.

efcuinel

\

W = Icbar kanal (m)
Yi = berat jenis cairan (kg/nr1)
yg = beratjcnisuap(kg/m3)

Krileria ketakstabilan aliran untuk kanal
persegi diselesaikan dengan korelasi Whittle &

Forgan. Fluks panas pada saat OFI adalah:

• G (8)

dengan:
Ts =

DH

LH

suliu saturasi (°C)
parameter bubble detachment, ditentukan
secara empirik = 25.
diameter ekivalen yang dipanaskan (m)
panjang yang dipanaskan (m)
beda suhu subcooled (°C)

Program perhitungan COOLOD-N ini telah
diverifikasi dengan liasil pengukuran suhu di teras
RSG-GAS dan hasil perhitungan pemasok
(INTERATOM), dengan hasil yang bersesuai2.

Gambar 2. Model Perhitungan Suhu Pelat.

Fluks panas pada saat tcrjadi pendidihan inti
(ONB) diselesaikan dengan korelasi Bergles-
Rohscnow, yaitu:

(9/5(Tae - TsMMl*™) (4)

dengan:
P = tekanan (eras (kg/cm2 abs)
TONB

 = suliu avval pendidilian inti (°C)
Ts = suhu saturasi (°C)

Fluks panas saat akhir pendidihan iiili (DNB)
dengan aliran pcndingin ke ba\vah (down flow)
dievaluasi dengan persainaan (5), (6) dan (7).

<7DW/ = 0,005| G* |oe

q*DNB,2 = A/dH _fa/hfg

dengan:

..(5)

(6)

G* = laju aliran massa (tak bcrdimensi)
AH = hias yang dipanaskan (m2)
hi = enUxlpi pendingin subcooled inasiik

kanal (kail/kg)
\ = panas laten penguapan (kail/kg)

METODA PERHITUNGAN

Model Pcrhitungan
Untuk mclakukan analisis keselamatan disain

elemen bakar mini dari segi termohidrolika, akan
dihitung parameter suliu permiAaan pelat elemen bakar,
ONB.OFlRdanDNBR.

Padii analisis keselamatan disain elemen bakar ini,
COOLOD-N dimodelkan untuk dapat menyelesaikan
perhitungan perpindalian panas di dalam sebuah elemen
bakar dengan pendinginan konveksi paksa. Seluruh
segmen dianggap menjadi satu kesatuan elemen bakar
dengan panjang total 61,5 cm. Pcrhitungan dilakukan
pada daya 30 MW (100%) menggunakan asumsi kanal
terpanas, di inana pada kanal terpanas terdapat titik
tcrpanas. Model perhitungan kanal terpanas yang
dipakai mengacu pada model yang telah dibuat oleh
pemasok.

Perliitungan suliu dengan pendinginan konveksi
paksa sepanjang elemen bakar dimodelkan seperti yang
terlihat pada Gambar 3. Pada model perhitungan ini,
laju alir di dalam elemen bakar menggunakan data hasil
eksperinicn pengukuran laju alir di teras 11 sebesar
46,54 nvVjam5. Distribusi suhu dihitung dengan cara
membagi pclat elemen bakar menjadi 21 titik
pengamatan (nodes) pada arali aksial, Icbar meat PEBM
dianggnp sania dengan lcbar meat elemen bakar standart
RSG yaitu sebesar 6,050 cm. Kanal pendingin
dipanaskan dari satu sisi seperti disain pelat elemen
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bakar mini {PEBM) dcngan arah aliran dari atas ke
bawah.

M

m

-1
1

In

I I Coolant channel

E ^ 3 Fuel .o.t

K % % Claddlnt

m
Gambar 3. Model Pcrhitungan
Pendinginan Konvcksi paksa.

Sului dcngan

Gainbar 4. Model Perhitungan Tekanan dcngan
Pendinginan Konveksi Paksa

Perhitungan renigi tckanan di dalam elemen bakar
dimodelkan sepcrti terlihat pada Ganibar 4. Tekanan
masuk kanal dianggap sama dcngan (ckanan masuk teras
yaitu sebesar 1,997 kg/cm2. Pcmbcsaran dan pengeciian
luas area kanal dipcrhitungkan dcngan cara membagi
panjang elemen bakar menjadi 6 daerah aliran. Renigi
tckanan hidrostatis scpanjang gap antara segmen
sepanjang 15 mm pada pendinginan konveksi paksa
dianggap sangat kecil, dibandingkan tekanan hisap
pompa sirkulasi teras, schingga sclunih segmen dapat
dianggap scbagai satu kcsaluan.

Data Masukan Yang Digunakan
Data parameter termohidraulika teras RSG dan

disain PEBM yang digunakaii sebagai masukan program
Coolod-N, antara Iain adalah :
• Faktor-faktor kanal tcrpanas yang digunakan'.

faktor puncak daya radial (FR) = 2,600
faktor teknis kenaikan suhu pendingin sepanjang
kanal (FA) = 1,167
faktor teknis kenaikan suhu film = 1,260
faktor teknis dari ketidak rataan fluks panas {Fq") =
1,200
Distribusi daya aksial menggunakan hasil
pengukuran fluks neutron di teras II.

• Suhu masuk kanal pendingin=44,5 °C
tekanan masuk kanal=I,997 kg/cm2

laju pendingin masuk kanal=46,54 m3/j
• Data elemen bakar mini (PEBM)3

jumlah elemen bakar = 1 buah
jumlah pelat = 8 buah
dimensi PEBM U3 Si2 Al:

- panjang pelat = 61,500 cm
-lebar pelat = 6,050 cm
-tebalpclat = 0,130 cm
- panjang meat = 61,000 cm
- lebar meat = 1,600 cm
-tcbal meat = 0,051cm
Dimensi kanal pendingin = 0,242 x 6,51 a n

• Sifat material PEBM dengan tingkat muat 5,20 gr
U/cm3

- konduktivitas panas = 0,30 W/cm.K
- densitas pelat e.b = 4,00 g/cm3

- porositas = 9,83 %

HASBL DAN BAHASAN
Hasil perlurungan perpindalian panas pada

disain PEBM dengan data masukan seperti yang telah
diuraikan, disarikan dalam Tabel 1.

Parameter disain PEBM yang berpengaruh pada
karakteristik termohidraulika antara lain adalah
pembangkifan panas di dalam elemen bakar yang
merupakan fungsi dari densitas elemen bakar,
dimensi kanal pendingin dan konduktivitas termal
material. Konduktivitas termal yang rendah dan
densitas uranium yang tinggi menyebabkan suhu
meat meningkat. Densitas uranium silisida yang
besar pada tingkat muat yang lebih tinggi akan
meningkatkan pembangkitan fluks panas di dalam
disain PEBM. Pelat yang berisi meat hanya 8 buah
sehingga kanal pendingin lianya dipanasi dari satu
sisi, maka panas yang dilepaskan oleh PEBM
(disebelahnya adalah dummy plate), relatif kecil
dibaJidingkan apabila kedua dinding kanal berisi
meat.
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Tabcl 1. Hasil Pcrhitungan Karakteristik Tcrmohidraulik PEBM U3Si2-AI

Parameter

Daya total PEBM (MW)

Prosentase pembangkitan panas di dalain PEBM (%)

Kecepatan alir pendingin di dalam kanal elemen bakar (m/delik)

Penurunan tekanan sepanjang elemen bakar (kg/Cm2)

Suliu pendingin masuk kanal (°C)

Suhu pendingin kelliar kanal (°C)

Suhu maksimnm pennnkaan kelongsong°C

Suhu maksimum meat °C

DTONB = TONB - Tkrfo,̂ ,,,,̂  (°C)

Batas keselamatan terhadap ketakstabilan aliran, OF1R

Batas keselamatan terhadap akhir pendidihan inti, DNBR

Hasil pérfutungan

0,2479

100

4,1621

0,2965

44,5

49,08

135,72

155,57

-6,05

1,84

1,58

kanal tefatet

0,2479

100

4,1621

0,2965

44,5

49,08

77,41

85,04

-

-

-

Dimensi kanal pendingin yang terbcnluk di antara
susunan dua buali plat dan keecpatan pendingin
berpengaruh pada besarnya panas yang dipindahkan däri
kelongsong ke pendingin. Disain kanal pendingin
bcrdimensi 0,242 cm x 6,51 cm scdangkan elemen bakar
U3Si2-Al yang kini digunakan RSG adalah 0,240 cm x
6,71 cm. Grafik suhu kelongsong PEBM dan tckanan
scbagai fungsi tinggi aksial PEBM dapat dilihat pada
Gambar 5. Distribusi suhu kelongsong, suhu meat
maksimum, sului ONB, suhu jenuh pendingin dan suhu
bulk pendingin scpanjang arali aksial pcbm pada kondisi
terpanas dan tekanan ditunjukkan pada Gambar 5.
Pcrhitungan anaiists disain PEBM yang menggunakan
distribusi daya aksial yang diukur pada teras II. Suhu
maksimum kelongsong din meat adalah 135,72 °C dan
155,57 °C pada puncak daya aksial dimana Fz = 1,628.
Suhu batas ONB mancapai harga minimum pada puncak
daya ini dengan suhu ONB scbesar 129,66 °C. Hasil

pcrhitungan ini menunjukan bahwa pendidilian inti tclah
terjadi pads» kanal terpanas. Pada saat ONB tertentuk
gelembung-gelembung yang justru menguntungkan däri
segi proses perpindahan panas, akan tetapi pecahnya
gelembung akan menycbabkan aliran tidak stabil. Batas
keselanintan akhir pendidihan inti dan ketakstabilan
aliran yaitu DNBR dan OFIR adalah sebesar 1,58 dan
1,84.

Gambar 5 juga menunjukan hasil perhitungan
tekanan kelliar kanal pendingin, rerugi tekanan total
kcluar elemen bakar sebesar 0,2965 kg/cm2. Suhu
pendingin, kelongsong dan meat merupakan fungsi
keecpatan pendingin. Apabila T^ dan Pj, mempunyai
harga yang tetap maka keecpatan pendingin merupakan
faktor dominan penyebab kenaikan suhu kelongsong.
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Grafik Suhu PEBM dan Tekanan Pendingin sebagai fungsi tinggi aksial.

Gambar 5. Grafik Sului PEBM dan Tckanan sebagai fungsi tinggi aksial.

SIMPULAN

Dari perhitungan dengan menggunakan program
COOLOD-N pada kanal terpanas, iradiasi PEBM
dengan tingkat miiat hingga 5,2 grU/Cm3 dan densilas
pelat elemen bakar 4 gr/Cm3 serta lcbar meat saina
dengan lebar meat standar RSG, meinberikan beberapa
hasil perhitungan antara lain balnva:
1. Batas keselamatan operasi rcaktor dengan nilai OFIR

mencapai harga 1,84 pada kanal terpanas, harga ini
masih Iebih besar bila dibandingkan dengan OFIR
pada TWC tanpa adanya iradiasi PEBM, yang
dihihing oleh Kaminaga dengan program yang
sania.

2. Laju aliran pendingin sebesar 4,1621 ni/dctik dengan
rerugi tekmian sebesar 0,2965 kg/cni2.

3. Perlu dicatat bahwa dalam pcrhitungan ini
pemanasan hanya dilakiikan dari satii sisi pclat,
unrnk pembuatan prototipe dengan pcrkayaan 5,20 gr
U/Cm3 perlu dilakiikan analisis termohidrolika lebih
laaijut.
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TANYA JAWAB

1. BAMBANG GALUNG SUSANTO

• Dalam analisis ini telah digunakan paket
program COOLOD-N untiik memperoleh
informasi yang bisa disimpulkan. Input (
parameter ) apa saja yang dimasukkan ke
dalam program yang memberikan hasil
perhitungan sensitif terhadap perubahan hasil
keluaran komputer
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ENDIAHPUJI H.

a Parameter masukan yang memberikan hasil
perhitungan sensitif antara lain adalah :
- Faktor kanal terpanas ( hot channel atau
ovesage channel)
- Laju pendingin
- Konduktivitas panas
- Densitas pelat elcmen bakar & angka muat
yang menentukan pembangkit fluks panas
- Dimensi / lebar kanal pendingin
- Suhu pendingin masuk kanal

2. HILMANRAMLI

• Seberapa jauh dan bagaimana caranya
mengestimasikan tingkat keselamatan operasi
untuk uji iradiasi model yang didalamya terdiri
4 tingkat muat dan terbagi dalam segmen -
segmen ke arah Axial dari hasil analisis untuk
model yang inengasumsikan selumhnya terdiri
dari tingkat muat yang sama ( 5, 20 Gr/cc) ?

ENDIAHPUJI H.

• Model terdiri dari 4 tingkat mat dari 3,6 ; 4,2;
4.8; dan 5.2 Gr/cm3 , tingkat muat ini
menetukan pembagian Huks panas. Untuk
mengeslimasi tingkat keselamatan operasi
yang maksimum dilakukan aualisis dengan
asuinsi iradiasi dilakukan pada kanal terpanas
dengan mengunakan parameter-parameter
tertentu.

4. MULYADI

. Dalam perhitungan ini, harga koefisien
perpindahan panas konduksi dan koefisian
perpindahan panas konveksi dianggap sebagai
ftmgsi temperatur. Bagaimana pola aliran
fiuida pendingin apakah aliran bebas atau
turbulen untuk perhitungan dan bagaimana
nilai Nu

ENDIAHPUJI H.

• Fiuida pendingin mengalir dengan cara
konveksi paksa, atau konveksi bebas, hal ini
tergantung pada pendingin konveksi paksa
ataukah konveksi bebas.

Pada aliran paksa fase tunggal dengan arah
aliran dari atas ke bavvah harga Nu dihitung
dengan cara berikut :

Nu = h.De = 4,0 untuk aliran laminar ( Re
< 2000)

k
Nu = 0,023 Reb °'8 Prb °'A untuk aliran

turbulen (Re D 2500 )
(Korelasi Dittus-Boelter)

Sedangkan unluk aliran konveksi bebas
dievaluasi dengan interpolasi antara kedua
persamaan tcrscbut.

5. LILI SUPARLINA

3. ABDUL HAFID

• Dikatakan bahwa analisis dilakukan pada
kondusi tcrbumk, niohon penjclasan cara
penentuan dari penclilian hingga dapat
diperolch kondisi terburuk

ENDIAHPUJI H.

• Analisis dilakukan pada kondisi (erburuk
menggiinakan asumsi kanal lerpanas , di inana
pada kanal terpanas terdapat titik terpanas
dengan menggunakan faktor - faktor kanal
terpanas yang dihitiing dengan menggunakan
program IAFUAL oleh kelompok netronik.
Selain itu juga digunakan parameter suhu
masuk kanal pendingin maksimum dan laju
pendingin masuk kanal minimum, parameter
terakhir ini berasal dnri penelitian/
pengukuran.

. Tadi dijelaskan bahwa parameter
konduktivitas termal berpengamh pada
karakteristik termohidrolika, bagaimana cara
menghitung harga tersebut dengan tingkat
muat yang bcragam ?

ENDIAHPUJI H.

. Harga k diperolch dari data bahan bakar
proses fabrikasi, dari data tersebut diperoleh
proses volume bb yang menipakan
perbandingan volume bb dan volume total

VU3Si2=Vbb
V total

, Sclanjutnya dihitiing proses volume total
meat plat bb yang tak ditempati oleh
aluminium
V non Al untuk V3Si2 = VU3Si 2+ V Pori

. Konduktivitas panas diperoleh dengan
menggunakan grafik konduktivitas panas
sebagai fungsi pcrsen volume (bb + Pori)

272



6. HASBULLAH NASUITON

» Dalara kcsinipulfsn disebutkan bahwa lebar
meat = kbar pelat, mohon dijelaskan
maksudnya

© Apa dåsar pcngambilan asumsi kecepatan
pendinginan dan bagaiinana kaitan/
korelasinya dengan tcbal Gap antara pelat ?

ENDIAHPUJI H.

• Dalam perhkungan perlu dilakukan
penyerdahanaan dalain pemodelan, lebar meat
PEBN adalah 1,600 cm di sini untuk
perhitungan keselamatan dipilih lebar meat
yang lebih besar yaitu sama dengan meat
elemen bakar V3Si2Al yang kini sedang
diiridasi di PRSG

• Kecepatan peiidingin disini tidak diasumsikan
tetapi dihitimg. Asumsi yang dilakukan adalah
laju alir didalam elemen bakar, di sini
menggunakan data liasil eksperimen
pengukuran laju alir ditcras 11 sebesar 46,54
m3/y yang menipakan laju alir pendigin
minimum di posisi elemen bakar di seluruh
teras RSG

.isentasi Iltniah Daur Bahan Bakar Nuklir
°F.BN-BATMl Jakarta 18-19 Maret 1996

variasi tingkat muat seperti yang anda tulis
pada Abstrak ( 3,60 ; 4,20; 4,80; 5,20 )

ENDIAHPUJI H.

• Elemen Bakar disini adalah model elemen
bakar V3Si2AL dengan tingkat muat 3,60;
4,20; 4;80 dan 5,20 gU/Cm3 dengan ukuran
mini sejumlah 7 buah ( untuk 7 siklus )
dengan panjang lokal 61,5 Cm

• Dipilih analisis dengan tingkat muat tertinggi
5,20 gU / Cm 3 karena alasan keselamatan
apabila tingkat muat tertinggi tercapai, tentu
tingkat yang lebih rendah akan aman pula.

8. AGUNG TRIANTO

• Apa dasarnya bahwa aliran medium peiidingin
dianggap mengalir dari atas ke bawah dan
bukan sebaliknya

• Bagaimana proses penurunan persamaan-
persamaan No. 1-8

ENDIAHPUJI H.

7. AMILMARDHA

• Apakah yang dimaksud dengan elemen bakar
mini ?

Alasan apa anda mclakukan perhitungan
dengan tingkat muat 5,20 gU/cm3 ?
Kenapa anda tidak mclakukan analisis dengan

* Analisis dilakukan pada kondisi di mana arah
aliran di dalain RSG-GAS adalah dari atas ke
bawah, sedangkan arah aliran sebaliknya
terjadi pada pendinginan konveksi bebas

• Persamaan - persaman yang digunakan adalah
persamaan empiris
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ABSTRAK

Telah dilakukan analisis terhadap pengaruh perubahan bunuip terhadap pelepasan gas fisi serta dibandingkan
antara pciepasan gas fisi dengan variasi daya memakai program komputer FEMAXI-IV untiik elemen bakar jenis
PWR pada kondisi steady-state. Hasil analisis mcnunjukkan bahwa pelepasan gas fisi sangat dipengaruhi oleh
temperatur bahan bakar, burrtup maupun daya pada suatu elemen bakar yang diiradiasi.

ABSTRACT

Burn up dependence of fission gas released and variation power analysis have been conducted using
FEMAXI-IV computer code program for Pressure Water Reactor Fuel during steady-state condition. The
analysis result shows that the fission gas release is .sensitive to the fuel temperature, the increasing of burn up and
power in the fuel element under irradiation experiment.

PENDAHULUAN

Pelepasan gas hasil fisi dari suatii elemen
bakar dapat disebabkan antnra lain oleh naiknya
temperatur bahan bakar. Selain itu tekanan
internal dari elemen bakar juga sangat
dipengaruhi kondisi opcrasi selaina berada pada
kondisi steady-state atau transient. Untuk
meramalkan kecepatan produksi gas fisi selama
proses irradiasi dapat dianalisis unjuk kerja
elemen bakar dengan menggunakan program
komputer yang sering discbut fuel rod
performance codes.

Salah satu model program kompiiler untuk
meramalkan produk gas fisi suatu elemen bakar
dapat menggunakan kode komputcr FEMAXI-
IV1, karena model program ini berdasarkan model
hasil pengembangan dari model yang ditemukan
oleh White dan Tucker2,Hargreaves dan Collins3

dan K.Ito, R. Iwasaki4.

Model dari program ini beranggapan
bahwa bahan bakar adalah UO2 dan merupakan
kumpulan dari butir-butir berbentuk bulat.
Mekanisme terbentuknya gas fisi yang dihasilkan
berdasarkan atas difusi atom gas, cfek trapping
pada intragranular gelembung, efck sweeping,
resolusi dari atom gas, dan produk atom gas dari
ekses kapasitas jenuh da lain bahan bakar. Ukuran
dan densitas dari gelembung intra-granular
dikontrol oleh teinperatur bahan bakar.
Gelembung intragranular diasumsikan tidak
bergerak didalam model. Kumpnlan atom gas
yang dihasilkan berakumulasi inenjadi
gelembung-gelembung.

Tulisan ini menguraikan garis besar sistem
kode komputer yang dipakai dan pengaruh burnup
serta daya pada elemen bakar reaktor daya jenis
PWR berdasarkan perhitungan dengan
menggunakan kode komputer FEMAXI-IV.

METODOLOGI

Garis Besar Sistem Kodc FEMAXI-IV

Program FEMAXI-IV 5, adalah program
komputer yang disusun dengan bahasa
FORTRAN-IV yang mampu meramalkan unjuk
kerja elemen bakar jenis LWR, baik dari unjuk
kerja termal man pun mekanik pada kondisi
steady-state atau kondisi transient. Sistem analisis
temperatur dihitung berdasarkan pada bentuk
geometri satu dimensi silinder utuh dan
distribusi radial dari temperatur berdasarkan
perbedaan letak per bagian dari bahan bakar (
finite difference method ), sedangkan bentuk
aksial dari tempcralur dihitung berdasarkan pada
simpul tegak ( axial nodes).

Model Analisis Pelepasan Gas Fisi

Model analisis produk gas fisi yang
dipakai dalam FEMAXI-IV adalah model phisik
yang telah disederhanakan dari model yang dibuat
oleh White dan Tucker2 dan Hargreaves and
collins3. Model diasumsikan bahwa bahan bakar
merupakan kumpulan dari butiran-butiran bentuk
bulat dari UO2. Gas fisi yang dihasilkan dalam
butiran tnenipakan hasil dari pergeseran dari
butir-butir yang tcrakumulasi menjadi bentuk
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gelembung, mekanisme pergeseran bisa
disebabkan oleh difusi atom atau bertainbah luas
{sweeping) oleh pertumbuhan gelembung yang
suatu ketika akan mencapai litik jenuh, sehingga
antar gelembung bisa terjadi penggabungan,
membentuk ikatan seperli rantai dan kemudian
membuat alur seperti terowongan (tunnel)
sehingga lepas keluar. Ukuran dan densitas
butir/gelembung dikontrol oleh teinperatur elemen
bakar. Gelembung intragranuler dianggap tidak
bergerak di dalam model. Dalam kode komputer
ini, kecepatan generasi dan terbentuknya produk
gas fisi dihitung berdasarkan pada bentuk
geometri satu dimensi silinder utuh (pin) dibagi
atas bentuk arah aksial maks 12 seginen dan
setiap segmen dibagi atas maks. 10 bagian ke arah
distribusi radial dan mengikuti beberapa asumsi
dan persamaan sebagai berikut:

Kecepatan Generasi

Kecepatan generasi pada segmen j ke arah
aksial dan radius i ke arah radial mengikuti
persamaan :

Y. P. q>
P'J = -

E f .NA

Dimana P'j = kecepatan generasi produk gas fisi
dalam radius ij (mol/cm sec); f* = fungsi distribusi
density dari heat generasi dalam arah radial; q" =
density panas generasi rata-rata dari arah aksial
segmen j (W/cm); Ef = energi yang dihasilkan per
1 fisi = 2,884 x 10-11 joule (180 MeV); NA =
avogadro number = 6.02 x 10 23.

Komposisi gas dihitung berdasarkan

prt-n
—' Plenum

Tumpuksn bahtn
bottnr

Gambar 1. Bentuk geomctri elemen bakar

Gainbar 2. Benfuk Geometri untuk
Termal dan mckanik

( no . Xo.Kr + 0,13 n r ;

Dimana X m = mol fraksi helium; XRT = mol
fraksi Krypton; XXe = mol fraksi Xenon, n„ = mol
gas awal dalam rod bahan bakar; nr = mol gas
hasil produk gas fisi; nt = mol gas total; Xo.. = mol
fraksi awal.

Difusi Sccara trapping

Mekanisme pergeseran butiran atau
gelembung ditunjukkan pada gambar 3a. dan
secara ideal model gelembung dianggap berbentuk
bola ditunjukkan pada gambar 3.b, dan
diasumsikan bahwa bentuk dinding penyekat
dalam keadaan setimbang.

(a)

getambung gas
In tra granular

getembung gas
Intergramrfar
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balas Itinr gelembung
gns bnrbcnttlk bolo

Gambar 3. (a): Mekanisme terbcntuknya gas.
(b): Bentuk ideal gelembung sebagai model

Persamaan difusi adalah sebagai berikut:

dC d2C 2 dC
— = D + gc + b'm + B
dt dr2 r dr

dengan C = konsentrasi gas atom/satuan volume
(atom/cm3), D = koefisien difusi (cntVdet), g =
probability dari gas atom olch gelembung
intragranular (det"'), b = probability dari gas atom
yang larut kembali dalam padatan (del '), m =
nomor atom gas per satuan volume (atom/cm3), B
= kecepatan produksi gas per satuan volume
(atom/cmVdet).

Bertambah Luas {Sweeping) Oleh Pertumbulian
Gelembung

Probabilitas dari pertambahan luas
permukaan gelembung gas karena pertumbuhan
gas dapat dihitung berdasarkan persamaan :

J-l 3

f g = l - - -
a'

dimana:
a' = jari-jari gelembung setelah pcrtumbuhan

gelembung.
a1'1 = jari-jari gelembung sebclum pertunibuhan

gelembung.

PENGOLAHAN DATA DENGAN PROGRAM
FEMAXI-IV

Dalam pemanfaatan fasilitas program
komputer FEMAXI-IV, maka telah dilakukan
analisis terhadap elemen bakar jenis PWR pada
kondisi steady-state dan pengaruh perubahan
burnup dan variasi daya terhadap produk gas fisi.
Spesifikasi input data elemen bakar jenis PWR

a. Spesifikasi pelet
Bahan bakar
Diameter dalam (cm)
Diameter luar (cm)
Bentuk

Perkayaan U235

Panjang pelet (cm)
Panjang (node) aksial (cm)
Berat pelet total (g)
Ukuran bulir (micron)

:UO2.
:0.0
: 0.819
non dished pellets
non chamfered pellets

: 0.083
: 1.344

80.0
2197.772
5.0

b. Lain-lain
Bahan kelongsong : zircaloy
Diameter dalam kelongsong (cm) : 0.836
Diameter luar kelongsong (cm) : 0.951
Volum plenum atas (cm3) : 38.380
Volum plenum bawah (cm3) : 0.0
Komposisi awal gas (%) helium : 100.0
nitrogen, kripton, senon : 0.0
Temperatur mangan (K ) : 291.15

HASIL DAN BAHASAN

Data hasil analisis terhadap elemen bakar
jenis PWR pada kondisi operasi steady state pada
posisi aksial nomor 3 dan burn up 33000 MWD/t
dapat dilihat pada Tabel 1, Gambar 4.1 dan
Gambar 4.2. Pada Gambar 4.1 ditunjukkan bahwa
untuk daya semakin besar semakin naik suhu pada
pusat elenien bakar. Pada Gambar 4.2.
ditunjukkan bahwa semakin besar power yang
diberikan semakin besar pula produk gas fisi.
Hal ini disebabkan oleh naiknya suhu pada
elenien bakar sehingga produksi gas fisi semakin
banyak.

Tabel 1 : Pengaruh daya terhadap distribusi suhu
pada pusat elemen bakar dan produk gas fisi.

{burnup = 33000 MWD/t).

Daya
(w/cm)

200,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0

Suhu Pusat
Elemen

Bakar (°C)
723,50
999,00
1167,70
1432,40
1672,00
2104,00
2456,60

PelepasaiiOasFisd
(%)

0,50
0,98
4,25
12,90
28,78
57,32
61,69
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Power ( w/cm )
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Pusafc Bhan Bakar
Permukaan Bahan Bakar

Gambar 4.1. Hubungan antara daya tcrhadap suhu bahan bakar.

•H

ou

100 200 300 4 00

Power ( w/cm )

500 «00

Gambar 4.2. Hubungan anlara daya tcrhadap produk gas fisi.

10000 2000 0N 30000 40000

Burn-up ( MWD/t )

-o power
.... power
-O power
-•-- power
-*— power
-a-- power
-a— power
•A- power
-'i— power

200
250
275
290
295
300
305
310
315

w/cm
w/cm
w/cm
w/cm
w/cm
w/cm
w/cm
w/cm
w/cm

5 0 0 0.

Gambar 4.3. Pcrbandingan antara variasi daya pada penganihburnup (erhadap produk gas fisi.
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Tabe! 2. Hubungan antara bumup dan daya tcrhadap pelepasan gas fisi.

Burnup

2.000
6.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000

Pele
Daya 200

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Daya 250

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,54
0,62

Daya 275

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
1,12

pasan Gas Fisi (%)
Daya 290

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,56
0,56
1,01
1,59

Daya 300

0,50
0,50
0,52
0,57
0,57
0,57
0,70
1,20
1,80

Daya 310

0,50
0,53
0,75
0,85
0,82
0,80
0,99
1,52
2,11

Daya3l5

0,50
0,65
0,99
1,13
1,07
1,00
1,20
1,75
2,33

Pada Gambar 4.3 diUinjukkan balnva
pelepasan gas fisi yang dihasilkan sangat
dipengaruhi oleh bertambahnya power dan atau
bertambahnya burnup, semakin besar bumup yang
diberikan semakin besar pelcpasan gas fisi dan
semakin besar daya semakin besar pula pelepasan
gas fisi yang dihasilkan, sedangkan efek dari
pelepasan gas fisi dapat mengakibalkan tekanan
internal sehingga akan tcrjadi external stress
pada kelongsong, penurunan panas konduksi
antara bahan bakar dan kelongsoiig schingga
suhu naik pada bahan bakarnya, juga dapat
berakibat terjadinya swelling (pelepuhan) dan
akan berpenganih pada thermal conductivity
turun dan sebagai akibatnya suhu bahan bakar
naik.

SIMPULAN

Dari hasil analisis unjuk kerja clemen bakar
reaktor daya jenis PWR (Pressurerized Water
Reactor) pada kondisi steady state dapat
disimpulkan bahwa pelcpasan gas fisi sangat
dipengaruhi oleh temperalur bahan bakar,
burnup maupun daya. Dari data dan informasi
ini dapat memberikan pandangan secara
kualitatif dan dapat dijadikan bahan evaluasi
sebelum tnelakukan uji coba irradiasi tcrlebih
dahulu.
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TANYA JAWAB

1. Eiuliah Puji Hastuti
« Apakah program pcrhitungan FEMAXI-IV

telah di bench marking ? , dan bagaimana
hasilnya

• Bagaimana pcngaruli waktu operasi dan daya
tcrhadap produk gas fisi ?, dan dalam
pcrhitungan ini apakah waktu opcrasi juga
diperhitungkan ?

Edy Sulistyono
« Program FEMAXI-IV telah dicoba dengan

data base pada program internasional, seperti
OECD HALDEN reactor project dan Studsvik
Inter Ramp and Over Ramp Project. Data
tersebut berisikan pengukuran temperatur
bahan bakar, internal gas pressure rod
diameter dan post irradiation. Hasilnya dapat
dilihat pada Gambar perbandingan antara
produk gas fisi dari hasil perhitungan dengan
data hasil eksperimen, (lihat pada halaman 33
Bulctin PRSG TRI DASA MEGA volume 3
no.! edisi bulan maret 1994)
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• Pengaruh waktu operasi dan daya/ linear heat
rating terbadap produk gas fisi adalah
senbagai berikut; waktu operasi semakin
singkat menyebabkan linear heat rating
semakin besar dan produk gas fisi semakin
meningkat, seperti ditunjukkan pada grafik
hubungan LHR terhadap produk gas fisi. Pada
program perhitungan FEMAXI-IV tersebut
waktu operasi juga diperhitungkan dan hal ini
dapat dilihat pada oulpul program.

2. Hasbullah Nasution
• Mohon dijelaskan mengapa terjadi penumnan

produk fisi pada suatu burn-up tertentu, seperti
diperlihatkan pada grafik produk fisi terhadap
burn-up

Edy Sulixtyono
• Pada Gambar 4.3, yailu grafik produk fisi

terhadap burn-up terlihat terjadi penumnan
produk gas fisi pada burn-up (ertenlu untuk
LHR (power density) 315 W/cm. Hal ini
kemungkinan terjadi penyimpangan, karena
pada saat melakukan pembuatan grafik hanya
menghubungkan titik-titik yang ada tanpa
melalui perhitungan persamaan garis.

3. Harini Sosiati
• Mohon pada kesimpulan dibuat

pernyataan/sto/ewe/?/ yang jelas, yaitu sejauh
mana pengaruh suhu elemen bakar, burn-up
dan power pada elemen bakar yang diiradiasi
terhadap produk gas fisi.

Edy Sulistyono
• Pengaruh suhu elemen bakar, burn-up dan

power terhadap produk gas fisi tclah dijelaskan
secara lengkap di dalam makalah. Pada tabel 1
serta Gainbar 4.1 dan 4.2 dapat dilihat balnva
semakin besar power (linear heat rating) maka
suhu pada pusat elemen bakar semakin tinggi
dan sebagai akibatnya produk gas fisi scmakin
meningkat. Demikian pula, apabila burn-up
semakin tinggi menyebabkan LHR (power
density) semakin besar dan terlihat pula
produk gas fisi cendenmg semakin meningkat.

4. Nurokhim
• Berapa besar burn-up dan power

mempengaruhi banyaknya gas fisi ?, dari
simulasi yang dilakuka dengan PWR

Edy Sulistyono
• Ditinjau dari tayangan beningan pada ninius

kecepatan produksi gas fisi serla pada Gambar
4.2 dan 4.3 mcmperlihalkan balnva pada

power density rendah menghasilkan produk
gas fisi yang sedikit, sedangkan pada power
density di atas 300 W/cmm dan bum-up di
atas 30.000 MWD/t terlihat bahwa produk gas
fisi mengalami kenaikan yang cukup besar.

5. Sanvo
• Apa alasan Saudara memilih menggunakan

code FEMA XI-IV ?
• Bagaimana validitas code FEMA XI-IV
terhadap hasil percobaan ?
• Apakah FEMA XI-IV dapat digunakan untuk

menentukan jenis produk gas fisi yang
dihasilkan ?

EdySulistyono
• Program code FEMAXI-IV dipilih, karena

dapat menganalisis secara lokal dengan cukup
detail

• Validitasnya telah terbukti, bila dibandingkan
dengan hasil percobaan data HALDEN reactor
project, (lihat pada halamau 33 Buletin PRSG
TRI DASA MEGA volume 3 no.l edisi bulan
Maret 1994)

• Code FEMAXI-IV dapat digunakan untuk
menentukan jenis produk gas fisi hanya pada
produk gas fisi, seperti He, Kr, Xe dan N. Hal
ini dapat dilihat pada output fission gas
information

6. Marndu Sibarani
• Mohon dijclaskan tentang data input yang

digunakan pada code komputer, karena
penjelasan di dalam makalah Saudara kurang
jelas

• Apakah code FEMAXI-IV dapat digunakan
untuk elemen bakar jenis PHWR, dan apa säja
batasannya.

Edy Sulistyono
• Penjelasan tentang data input yang asli dari

komputer pada saat presentasi ditayangkan
hanya sekilas/sesaat, tetapi penjelasan yang
lebih lengkap dapat dilihat di dalam makalah
pada bagian spesifikasi input data elemen
bakar jenis PWR, dan perlu kami tambahkan
pula bahwa data input tersebutlah yang dapat
dirubah-rubah sebagai variabelnya.

• Code FEMAXI-IV tidak dapat digunakan
untuk elemen bakar jenis PHWR, code
FEMAXI-IV tersebut hanya dapat dipakai
untuk jenis LWR, seperti pada PWR dan
BWR.
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7. Amil Mardha Edy SulLstyono
• Code FEMAXI-IV lidalc dapat digunakan

• Apakah kodc FEMAXI-IV dapat digunakan unluk rcaktor risct, karena code FEMAXI-IV
pada rcaktor riset ? tcrscbul hanya digunakan unluk rcaklor tipe

• Mohon penjelasan cara perhitimgannya ? atau LWR (PWR dan BWR)
dapat diterangkan dengan menggunakan alir • Diagram alir perhitimgan {flow chart) dapat
perhilungan {flow chart) dililuit pada Gambar 2.5 dan 2.6
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MODEL PERHITUNGAN KAPASITAS TERMAL URANIA PADA TEMPERATUR

SANGAT TINGGI DARI PENGUKURAN KALORIMETRI DENGAN KILATAN LASER

Suwardi
Pusat Elemen Bakar Nuklir ID0100081

ABSTRAK

Model perhitungan kapasitas tennal urania pada temperatur sangat tinggi dari pengukuran_kalorimetri dengan
kilatan laser Disajikan metoda perhitungan transfer panas pada kalorimcter kilatan laser untuk menentukan kapasitas
panas urania pada teinperatur sangat tinggi. Butir urania berdiameter A 500 mm dalam autoklaf atmosfer inert
tekanan tinggi (A kilobar) dipaiiaskan dalain orde milidetik mencapai ribuan K dengan kilatan berkas-berkas laser Nd
YAG pada beberapa posisi radial. Temperate permukaan urania sebagai fungsi waktu diukur dengan pirometer.
Disajikan model rugi-nigi panas pennukaan bola, koefisien-koefisein temofisika pada perubahan fase, penentuan
kapasitas panas sebagai fungsi temperate dilakukan secara iterasi penyelesaian sistem,.pemanfaatan metalografi
pasca iradiasi untuk verifikasi model satu diinensi.

ABSTRACT

Heat transfer model for evaluation ofurania heat capacity using laser flash calorimeter. This paper presents
the model and computation of heat transfer of laser calrimeter in determining the heat capacity ofurania at high
temperature. The urania has specifically prepared as spherical grain which diameter is about 500 mm and is placed
in an autoclave with high pressure (kbar) inert gas. Tt)e grain is heated (=1000 kms) by means of several Nd-YAG
laser flashes oriented it at drivers positions. The surface temperature along the experiment is measured and recorded
by a pyrometer system. Heat transfer model considers the conduction in the bulk of different phases and related
physical constants, and the surface losses by radiation and convection. The solution of the model determines the heat
capacity along correspondent temperature. Post irradiation metallography serves as the model verification.

PENDAHULUAN

Termodinamika bahan bakar nuklir
memegang peranan penting dalam analisis
keselamatan reaktor yang mclibatkan ekskursi
reaktivitas yang hebat seperti pada reaktor cepat.
Usaha untuk mendapatkan persamaan keadaan
yang handal dari bahan bakar urania sampai pada
suhu krilis telah dilakukan dakim kurun
dasawarsa lerakhir ini'. Dalam makalah ini
disajikan satu metoda analisis data pengamatan
percobaan penentuan kapasitas panas urania pada
keadaan mendekati titik kritis yang menggunakan
mctoda kalorimefri dengan laser sebagai surober
energi panas seperti telah dilakukan lT\J(lnslitut
for Transuranium Elements), Karlsruhe FRG2

Secara implisit dikctengahkan manfaat laser dan
dalam studi ekspcri mental penentnan sifat
termodinamika urania pada kondisi ekstrem.

Model termodinamika urania yang telah
dikembangkan atas dasar eksperimen sebelumnya
memang dapat dimanfnatkan sampai dengan batas
tertentu, untuk interpolasi besaran utama seperti
keselimbangan tckanan nap dan potensial
termodinamika dengan cukup akurat, akan tetapi
beberapa besaran seperti kapasitas panas. Cp,
masih mengandung kctakpnslian yang besar3.

EKSPERIMEN PENGUKURAN

Cuplikan urania dibuat benluk bola dengan
diameter A 500 mm. Cuplikan oleh sebuah
jarum pipih dari bahan tungsten yang ditancapkan
pada lubang yang telah disiapkan. Sampel
diletakkan dalam otoklaf, berjendela inframerah
untuk berkas laser dan kamera pirometer. dengan
atmosfer gas inert tekanan tinggi ribuan bar.
Empat berkas laser-daya diarahkan tegak lurus
pennukaan bola dengan titik-litik penembakan
membentuk konfigurasi tetrahedral sama sisi.
Diameter berkas laser diatur untuk mendapatkan
isotropi penyinaran yang terbaik. Temperatur
permukaan diukur pada titik-titik penyinaran
selama dan setelah iradiasi dengan menggunakan
pirometer inframerah, yang energinya tidak
diserap oleh gas maupun jendela otoklaf yang
dilewati. Dilakukan pemeriksaan mikrografi pasca
iradiasi pada cuplikan pelelehan parsial, yang
memberi informasi penetrasi maksima! front
pclelehan.

Model Perpindahan Panas

Mekanisme nigi panas pada permukaan bola

Rugi panas sistem bola urania sebagai kalori
meter adalali:
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1. Radiasi

Digimakan emisivitas total hcmisfcrik dad
sampel sebagai parameter penentuan radiasi.
Ketakpastian bcrasal dari data ralat temperatur
permukaan. Emisivitas total hemisferik dihitung
dengan persamaan berikut:

ex = 2 cos(0) dO
(1)

e](p/2) adalah emisivitas normal, e)(q) adalah
emisivitas angular. Untuk bahan nonlogam
diperoleh :

( K\

sx(0) = ex i - 1 F(0)
V 2 y (2)

Pada persamaan itu F(q) adalah fungsi yang
mengecil. Nilai F(q) menurut Wagner dkk |6'
adalah konstant sampai dengan 45 kemudian
menurun hingga nol pada 90. Nilai e| adalah :

ex = ( 0 . 9 5 - + 0 . 9 8 ) s"x ( 3 )

e| naik kearah satu dengan kenaikan temperatur.
Dengan itu maka emisivitas total hemisferik dapat
disajikan dalam persamaan (4)

s adalah tetapan Stefan-Boltzman
Pengintegralan mas kanan cukup teliti dengan
batas 400 dan 5000 nm, yang dalam Kelvin antara
3000 dan 8000, ialah merupakan melebihi 95%
cmisi radiasi benda hitam. Ini akan inemberi
pengurangan presisi dibawah 5%. Emisivitas
spektral e] bertambah besar, baik dengan kenaikan
T maupun 1, kecuali pada rentang sempit pada
perubahan fasa padat-cair dengan kurva bentuk v.
Di atas Tm emisivitas spektral kecenderungannya
seperti pada fasa padat. Emisivitas ini konvergen
pada nilai 0.9 + 0.2 dengan kenaikan temperatur
dan di atas 3600 nm.

Pada integrasi dengan interval batas yang
kecil, menurut Pade | l9) e| dapat didekati dengan

6{X) =
c, +c2X

(5)

Ci, C2, dan C3 adalah tetapan yang menipakan
fungsi temperatur. Ini diperoleh dari pengepasan
{fitting) kurva data eksperimen isotermal.
Emisivitas, luas, dan suhu urania jauh lebih besar
daripada tungsten, maka nigi radiasi bola selalu
lebih besar daripada radiasi tungsten.

2. Konveksi

Rugi konveksi ini dievaluasi menggunakan
parameter dan variabel termodinamika yang
terlibat antara lain tekanan, temperatur,
viskositas, konduktivitas panas, dan parameter
adimensi bilangan Nuselt, Grashoff, Prandl.
Koefisien rugi panas konveksi sebagai fungsi
bilangan Nuselt adalah

= X
Nu

(6)

x adalah konduktivitas panas dan Nu didefinisi-
kan seperti pada persamaan berikut:

BVvmGrn

Nu -

dengan

Gr =

Pr =

V2

a

(7)

Penyelesaian persamaan fenomenologi me-
nunjukkan |221 nilai tetapan untuk aliran laminar
dan turbulen sebagai berikut:

aliran laminar
aliran turbulen

3. Penguapan.

n=l/3
n=l/3

m=l/2
m=l/3

q=l/4
q=0

Rugi panas oleh karena penguapan atom
urania menipakan kerumitan besar dalam analisis
ini. Masalah ini diperkecil dengan pemilihan
kondisi eksperimen. Aiiran massa secara
penguapan dari permukan padat didckati dengan
teori kinetika, yaitu fungsi distribusi kecepatan
partikel dihubungkan dengan komponen-
komponen campuran gas. Onishi20 membuat
linearisasi model Hamel yang 2. Persamaan untuk
menghitung aliran massa sebagai fungsi beda
tekanan parsial dari spesi yang menguap adalah :

dm

dt (8)

Peq adalah tekanan parsial setimbang dan Px

adalah tekanan parsial pada medium homogen
jauh dari permukaan yang menguap. Nilai a
diambil dari analisis Onishi, mengingat rentang
parameter mememihi. Persamaan ini digunakan
sebagai syarat batas pada persamaan Navier-
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Stokes yang mengandung hanya persamaan difiisi
massa. Nilai tekanan parsial setimbang dari U02

pada 8000 K diperoleh dari ekstrapolasi persama-
an keadaan yang dibuat Fisher 2. Tipe gas dan
tekanan gas dapat dipilih agar rugi evaporasi di
bawah 1%. Pada penentuan Cp, tebal lapisan gas
dapat diamati, dan diyatakan dalam bilangan
Nuselt yang berfungsi pula untuk menguji teori.
Di ätas 4000 K rugi konveksi menjadi dominan
sehingga tak dapat diabaikan. Nilai Dcv yang
diperoleh dari eksperimen yang dapat diulang
dengan baik. Antara 4000 dan 8000 K nilai Dcv
taktentu. Ketaktentuan ini menurun dengan
tekanan gas inert.

Pemasukan panas melalui permukaan

Konfigurasi iradiasi beberapa berkas laser
telah dipilih untuk mendapatkan homogenitas
yang optimal, melalui variasi diameter berkas,
jumlah dan konfigurasi titik-litik pusat iradiasi
dan hambatan teknis. Serapan fluks laser dengan
panjang gelombang 1,06 mm, oleh permukaan
UO2 cair dapat dianggap total, faktor serapan
100%. Penyusutan fluks pada permukaan yang
dengan posisi miring telah diimbangi oleh
peluberan (overlap) dari berkas-berkas di
dekatnya. Hal ini dapat dikonfirmasi dari
mikrografi pasca iradiasi.

Sifat termofisis dan transformasi fasa

Perubahan fasa padat-cair-padat selarna
siklus termal oleh kilatan laser diper-hitungkan
dalam persamaan transfer panas dengan cara
menambahkan asumsi fisik dan tambahan
matematik. Yang pertama adalah mengenai sifat
termofisik dari lapisan yang menurut temperatur-
batasnya dapat mengandung dua fasa. Untuk
masalah ini disumsikan bahwa sifat-sifat
termofisik (konduktivitas panas, kapasitas panas,
kerapatan) fungsi temperalur adalah seperti
berikut:

S(T) = x(T) PL(T) (9)

X merupakan fraksi fasa cair, P^ sifat pada fasa

cair, sedang P s pada fasa padat. Model fungsi
mirip undak dari X(T) adalah sebagai berikut:

erf
AT

(10)

dengan X(T)=0 untuk T<Tm, X(Tm)=0.5, dan
X(T)=1 untuk T>Tm. Oleh karena itu perubahan
fasa dapat dinyatakan dengan persamaan (15)
sebagai berikut :

cP =
(11)

disini DHf adalah panas leleh, sedang suku
terakhir merupakan panas lebih yang diserap oleh
lapisan untuk perubahan partisi koefisien antara
padat dan cair, dX/dT bernilai nol bila temperatur
mendekati Tm, maka perlu dipilih dT sekecil
mungkin. Tetapi hal ini akan akan memperbesar
nilai dX/dT mendekati titik Ieleh. Untuk itu dT
dipilih menurut kasusnya, menurut jumlah lapisan
serta gradien temperatur agar didapatkan
kompromi terbaik antara spasi antar lokasi
tensformasi fasa dengan ralat numerik.

Konduktivitas termal fungsi suhu di atas
2000 K dinyatakan :

/-rt « , n^ 2.225xltf / 1241ft
K(T) = (2.3 ±0.4)+ x expl —1

(12)

Untuk urania cair konduktivitasnya dianggap
konstan.

Densitas urania diambil dari ANL, dan dari
Hoch dan Momin |34l35) Urania cair diambilkan
dari pengepasan kurva pengukuran I36-37), densitas
padat rs dan cair r^ :

= 1097f+204xiaX7n-27>+87xl0'(r-27^]1

= 1097^+930<105(r-27)f1

(13)

Model pcrpindahan panas satu dimensi.

Persamaan perpindahan panas satu dimensi-
transien disajikan dalam bentuk integralnya
sebagai berikut:

-£h dm+

dengan DT adalah interval temperatur. Untuk
DTÅ 0 pernyataan X(T) menjadi fungsi undak

(14)

Persamaan ini ditulis untuk lapis bola dari jejari
rl sampai r2. Massa lapisan bola dinotasikan m,
entalpi h, dan koduktivitas panas k. Digunakan
koordinat massa karena ini tetap, karena
koordinat voluni adalah fiingsi dari temperatur
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karena pengembangan dan pengerutan bola
dengan demikian juga fungsi waktu. Dengan ini
maka persamaan entalpi seluruh sistem dapaf
dituliskan menjadi:

Dalam daerah (domain)

d r1»2

— h dm =
dt ^ml

(15)

Svarat batas:

—— = 0 pada

JI/H2

J/wl

f* ~

Cp—dm

0

(16a)

pada r= r0 dan t> 0

Syarat awal:

(16b)

(16c)

T s = temperatur pennukaan
T A = temperatur mang
a = konstanta Stefan - Boltzmann
s = emisifitas hemisfer (total )

Koefisien D mengandung kedua jenis koefisien
rugi panas konduktif dan konvektif di pennukaan,
sedang F L adalah fluks laser.

PENYELESAIAN

Penyelesaian persamaan energi melibalkan
perpindahan secara difusi panas transien. Hal ini
selain memerlukan data konduktivitas panas
sebagai fungsi temperalur juga kapasitas panas.
Akan tetapi bila K telah dibcrikan, maka hanya
ada satu fungsi Cp yang meincnuhi syarat batas,
yalah temperatur penmikaan yang diukur sebagai
fijngsi waktu dan total mgi panas permukaan,
yang pada giliran berikutnya dinyatakan secara
eksplisit sebagai fungsi temperatur permukaan.
Oleh karena itu penyelesaiannya dapat diperoleh
dengan cara iteratif.

Dasar penetapan Cp menggunakan metoda
kalorimetri ini sederhana, tetapi ditinjau secara
praktek cukup rumit. Metoda ini didasarkan pada
perhitungan numerik iteratif dari persamaan
perpindahan panas yang mengandung syarat batas
temperatur terukur dan memberikan nilai fungsi
Cp(T).

Pada pendekatan nol, Cp^ diambil dari pangkalan
data Cp, temperatur tertinggi. Dengan ini persa-
maan energi dihitung secara numerik,
memberikan profil distribusi temperatur sebagai
fungsi posisi radial dan waktu. Distribusi
temperatur ini kemudian digunakan untuk
membuat model variasi entalpi dari lapisan-
lapisan bola seperti di bawah ini :

dt dt
(17)

Rugi panas di permukaan dinyatakan pula dengan
persamaan (16b), maka kedua persamaan dapat
dikombinasikan. Bila kita mendekati integral pada
persamaan (17) dengan suatu penjumlahan, maka
didapatkan

dH

dt

fi =

•=I

(18)

0 Q»(̂ ) dt
= tebal elemen ke i

bersifat linear dalam Cp1 =

vektor {Cp'} adalah partisi

Persamaan (18)

Cp(Ti), sedang
sembarang {Tl, .... Tk} yalah interval temperatur

yang diakibatkan oleh pulsa energi panas. {Cp1}
ini memberikan pendekatan diskrit dari fungsi
Cp(T). Koefisien persamaan (18) didefinisikan
dengan ruang medan temperatur dalam sampel
dan derivasinya terhadap waktu pada sembarang
waktu. Oleh karena itu dapat dituliskan
persamaan untuk tiap pengukuran temperatur
permukaan, Ts. Ini menghimpun sistem per-
sainaan yang terdefmisi ataupun overdefinisi
untuk kapasitas panas. Sclanjutnya untuk kasus
pertama sistem persamaan diselesaikan, sedang-
kan untuk kasus kedua dibuat pengepasan kurva
dengan kuadrat lerkecil inisalnya.

Pada model satu dimensi ini dianggap
pemasukan panas dengan beberapa berkas laser
dianggap isotrop, homogen dipermukaan. Dengan
model tersebut; sistem persamaan dapat
diselesaikan dengan pendekatan metoda beda
hingga, menggunakan penyelesaian iteratif oleh
karena sistem nonlinear.
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DATA PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN
SERTA BAHASAN

Tipe kurva siklus tempcratur permukaan
seperti pada gambar-2. Kurva dapat dibagi
menjadi 5 potong.
1. AB, merupakan potong kurva pemanasan fasa

padat. Laju pemanasan relatif tetap berorde 1 -
5 x 105 K/s. Daya panas masuk berorde 10 x
rugi panas.

2. BC, potong kurva pemanasan dan pelelehan,
yang diulai dengan adanya on-set pelelehan.
Oleh karena tingginya energi masuk melalui
permukan dibandingkan dengan perpindahan
melalui konduksi dan penyerapan panas
pelelehan, maka temperatur permukaan pada
fase cair tetap naik walau niasih terjadi proses
pelelehan. Dibandingkan dengan potongan
pertama laju pemanasan lebih rendah dan
cenderung menurun.

3. CD, potong kurva pendinginan urania cair. Ini
dimulai saat laser dimatikan, temperatur
permukaan turun olch karena transfer panas
kelapis dalam maupun keluar bola secara
konveksi dan radiasi.

4. EF, potong garis datar pembekuan. Potongan
kurva ini berhubungan dengan waktu pem-
bekuan urania fasa cair dari permukaan
sampai seluruh massa cair yang terletak lebih
dalam. Garis ini tidak betul-betul datar oleh
berarti fluks pelepasan panas di permukaan
lebih cepat daripada fluks perpindahan panas
konduksi fasa padat.

5. FG, potong pendinginan fasa padat.
Pendinginan ke lingkungan ini dengan cara
radiasi tnaupun konveksi, nanum karena
konveksi lebih dominan, maka potongan
kurva ini dapat digunakan untuk mencocokkan
rugi konveksi.

Struktur menipenganihi perilaku mekanik
dan tanggapan termik urania. Sampel yang tahan
pada tembakan pertama tahan untuk tembakan
tembakan berikutnya. Tembakan memperbaiki
homogenitas struktur dengan demikian ketahanan
terhadap kejutan panas. Retakan di bawah
permukaan mempengaruhi keteraturan siklus
temperatur permukaan, hingga yang terakhir
dapat digunakan untuk mendeteksi adanya
keretakan.

Gambar-1 memmjukkan tipe kurva
temperatur permukaan (terukur) dan temperatur
pada beberapa kedalaman (dalam fraksi radial)
sebagai fungsi waktu pada kilatan radiasi. Terlihat
besarnya gradien temperatur yang ditimbul-
kannya.

Tabel-I rnenyajikaR hasi! perhitungan
kapasitas panas sebagaa fungsi temperatur.
Gambar-2 menunjukkan kapasiias panas urania
dari temperatur kamar sampai dengan 800 K, baik
hasil penentuan ini tnaupun data dari pangkalan
data untuk fasa padat.

Penurunan Cp fasa cair dapat dilihat pada
interval temperatur 3200 - 4000 K. Penentuan Cp
pada rentang suhu ini diperoleh dengan waktu
iradiasi yang lebih lama dan menghasilkan
pengukuran temperatur yang sangat presisi.
Analisis pada temperatur sedikit di atas Tni
melibatkan kurva temperatur permukaan fungsi
waktu pada periode potong pendinginaan cairan
yang amat pendek, ini mengakibatkan ralat yang
besar pada nilai Cp yang diperoleh.

SIMPULAN

Dari sajian tersebut dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

Iradiasi laser dapat digunakan sebagai
sumber panas dalam eksperimen penentuan
kapasitas termal urania pada fasa cair sampai
mendekati titik kritisnya. Untuk menekan
terjadinya nigi penguapan dipergunakan atmosfer
tekanan tinggi dari gas inert.

Model distribusi temperatur transien satu
dimensi dari persamaan energi diverifikasi dengan
pencatatan suhu permukaan, dan dapat
ditambahkan dengan data inikrografi pasca
iradiasi pada penetrasi pencairan dangkal.

Awal iterasi sistem non Hnearitas oleh
kapasitas panas fungsi temperatur dilakukan
dengan menggunakan perangkat data Cp pada
temperatur padat, hingga konvergen diperoleh.

Strategi penentuan dimulai dari temperatur
maksimal adalah titik leleh, dan peningkatan
temperatur maksimal secara berurut mencapai
sekitar 8000 K.

Perlu analisis dua atau tiga dimensi untuk
memperhitungkan heterogennitas fluks energi
masuk di permukaan serta rugi panas konduksi
melalui jarum penyangga.
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1. Eric Johncri

» Mohon penjelasan Saudara mana yang benar
anatara mikrografi dan metalografi, karena
pada kesimpulan Saudara menulis mikrografi,
sedangkan pada abstrak tertulis metalografi

• Informasi yang bagaimana dalam penelitian
ini dari hasil metalografi yang
menginformasikan tingkat prasisi dari hasil
penelitian

Suwardi

• Mikrografi adalah yang benar, sedangkan
mctalografi yang tertulis di dalam abstrak
perlu diiakukan koreksi

• Informasi letak antar-fasa, yaitu tanpa terjadi
pelelehan dan terjadi pelelehan-resolidtfikasi.
Ini adalah letak (posisi) penetrasi terdalam
kontur temperatur liquidus, dan posisi
terdalam kontur temperatur tersebut pernah
mengalami pencapaian liquidus pada saat
diiakukan penyinaran dengan menggunakan
laser
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Tabel-I Kapasitas hasil penentuan kapasitas panas iirania

Tempers fer

3100
3300
3500
3700
3900
4100
4300
4500
4700
4900
5100
5300
5500
5700

KapasitasPanas
(J/kg/K)
448
390
355
335
323
316
313
313
314
318
322
328
335
343

Tempcratur
(K)
5900
6100
6300
6500
6700
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200

KapasitePasiias
(J/kgflK)
35!
361
370
380
391
396
407
418
429
441
452
463
474
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Gambar-1. Kapasitas panas urania di atas suhu leleh.
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RANCANGAN UNIT PENGOLAH LIMBAH RADIOAKTIF
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ABSTRAK

RANCANGAN UNIT PENGOLAH LIMBAH RADIOAKTIF CAIR SECARA KIMIA P P T A - SERPONG.
Telah dirancang unit pengolah limbah radioaktif cair secara kimia dari fabrikasi bahan bakar nuklir dan produksi
radioisotop. Rancangan didasarkan pada karakteristik limbah cair dari proses konversi uranium fluorida menjadi
ammonium uranil karbonat pada fabrikasi bahan bakar, yang mengandung ion fluorida yang bersifat korosif. Tahapan
prosesnya meliputi pengendapan ion fluorida dengan kalsium hidroksida, sisa ion fluorida dalam beningan
dikoagulasikan dengan tawas, dan akhimya digunakan resin polimer WWS 116 untuk pengendapan ion fluorida yang
masih tertinggal dalam beningan akhir. Unit proses hasil rancangan terdiri dari peralatan-peralatan utama antara lain
3 buah tangki penaitipung limbali cair mentah kapasitas masing-masing 1 m', 5 buah tangki penampung bahan kimia
kapasitas masing-masing 0,5 m3, 2 buah reaktor pengadukan kapasitas masing-masing 0,5 m3, 1 buah tangki
penampung beningan kapasitas 1 m3, dan 1 buah tangki penampung endapan kapasitas 1 m3.

ABSTRACT

DESIGN OF CHEMICAL TREATMENT UNIT FOR RADIOACTIVE LIQUID WASTES IN SERPONG
NUCLEAR FACILITIES. The chemical treatment unit for radioactive liquid wastes arising from nuclear fuel
fabrication, radioisotopes production and radiometallurgy facility has been designed. The design of chemical
processing unit is based on the characteristics of liquid wastes containing fluor from uranium fluoride conversion
process to ammonium uranil carbonat on the fuel fabrication. The chemical treatment has the following process steps
: coagulation-precipitation of fluoride ion by calcium hydroxide coagulant, separation of supernatant solution from
sludge, coagulation of remaining fluoride on the supernatant solution by alum, separation of supernatant from
sludge, and than precipitation of fluor on the supernatant by polimer resin WWS 116. The processing unit is
composed of 3 storage tanks for raw liquid wastes (capacity I m3 per tank), 5 storage tanks for chemicals (capacity
0.5 m per tank), 2 mixing reactors (capacity 0.5 m3 per reactor), 1 storage tank for supernatant solution (capacity
1 m3), and I storage tank for sludge (capacity I m3).

PENDAHULUAN

Limbah kimia-radioaktif (LKR) cair PPTA-
Serpong timbul dari fabrikasi elemen bakar
nuklir, produksi radioisotop, pengolahan limbah
dan dekontaminasi, dan berbagai penelilian.

Dari fabrikasi elemen bakar timbul antara
lain:
a. Limbah Kimia-Radioaktif korosif: Limbah ini

terjadi ketika UF6 dan/atau UO2(NO3)2

dikonversikan menjadi Ammonium Uranil
Karbonat (AUK). Limbah tersebut mengan-
dung fluor 19.430 ppm dan uranium < 50
mg/1, laju pembentukannya 1000 I/th.

b. Limbah radioaktif cair basa kuat dengan
kadar garam menengah : Limbah ini terbentuk
ketika gagalan U yang mengandung Al dilarutkan
dalam larutan NaOH untuk mengambil Al. Laju
pembentukannya 250 1/th, kadar NaOH ± 20%
berat dan kadar NaA102 bervariasi.

c. Limbah radioaktif cair asam kuat hampir
tanpa garam : Limbah ini dihasilkan dari
proses ekstraksi larutan nitrat gagalan. Laju
pembentukannya 400 1/th, mengandung HNO3

2-3 N, dan NH4NO3 dan A1(NO3)3 kadar
rendah.

d. Limbah radioaktif cair campuran : Sebagian
besar limbah ini adalah larutan bekas
pencucian gas buang, mengandung NFL.OH
dan sedikit NR)N03 yang terbentuk dari
pelepasan gas NOX serta sedikit NHJF. Laju
pembentukannya 2.750 l/th. Dalam limbah ini
tercampur pula cairan pel, sisa dekontaminasi
lantai, bocoran dan Iain-Iain yang telah
dijernihkan dengan filtrasi dan dianalisis
bahwa kadar U di dalamnya < 50 mg/1.

Dari produksi radioisotop timbul limbah cair
uranium yang mengandung NH4OH dari
pembuatan target U-235 (aktivitas 10"6 Ci/m3, laju
pembentukan 400 1/th), limbah cair dari produksi
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Mo-99 yang mengandung Alpha-Benzoil Oksin
(aktivitas 230 Ci/60 1, waktu luruh 60 hari, laju
pembentukan 720 1/th), limbah cair yang me-
gandung KCI, HNQ3 dan H2SO4 (aktivitas 10"2

Ci/m3
s laju pembentukan 48 nrVth), dan limbah

cair biologis dari kandang binatang (aktivitas 10"2

Ci/m3, laju pembentukan 24 m3/th).

Dari pengolahan limbah dan dekontaminasi
juga timbul limbah deterjen dari pencucian
pakaian (aktivitas 10'5 Ci/m3 dan laju
pembentukan 100 m3/tli), limbah asam nitrat
penghilang kerak (aktivitas 10"1 Ci/m3, laju
pembentukan 2 m3/th), limbah asam dan basa
pendekontaminasi (aktivitas 10 s Ci/m3, laju
pembentukan 2 m3/th) dan Iain-lain.

Kegiatan penelitian juga menimbulkan
limbah dengan kandungan bahan yang bervariasi,
misalnya dari penclitian proses pengolahan
limbah, dekontaminasi, keselairmtan kerja radiasi
dan lingkungan, metalurgi, dan Iain-lain.

Limbah cair tersebut di atas umumnya
bersifat korosif, tidak dapat diproses secara
evaporasi. Limbah radioaktif cair yang dapat
dievaporasi di PTPLR hams memenuhi kriteria :
10"6 < aktivitas <, 2 x 10"2 Ci/m3, kadar ekstrak
kering £ 5 g/I, kandungan khlorida <, 0,1 g/I, pH
6 - 7 dan tidak mengandung bahan organik
dan/atau anorganik yang volatil, mudah meledak
dan korosif terhadap SS 316 L.

Mengingat sifat korosif liinbah, perlu
dilakukan pengolahan limbah cair secara kimia
untuk menetralkan dan/atau mengendapkan.bahan
korosif, radionuklida, dan bahan pengganggu
yang lain. Suatu unit proses kimia pengolah
limbah cair berkapasitas sesuai jumlah limbah
yang ditimbulkan diperlukan, sehingga dilakukan
perancangan "Unit Pengolah Limbah Radioaktif
Cair Secara Kimia PPTA - Serpong".

DASAR-DASAR PERANCANGAN

Proses Pengolahan Secara Kimia yang Dipilih

Rancangan unit proses didasarkan pada
karakteristik limbah yang paling korosif yaitu
limbah fluor kadar 19,430 ppm.

Tujuan pengolahan liinbah cair tersebut
untuk menghilangkan sifat korosifnya dengan
menurunkan serendah mungkin kadar ion
fluorida, melalui rangkaian proses pengendapan
fluorida sebagai kalsium fluorida, koagulasi dan
penyerapan (sorpst) sisa fluorida dengan tawas
feri {Fe2(SO4)3.(NH4)2SO4.24H2Ol atau tawas

aluminium [A12(SO4)3.<TCH4)2SO4.24H2O] dan
flokulasi partikel koloidal dengan polimer Waste
Water Softener (WWS 116).

Pada tahap pertama, pH limbah diatur
hingga pH optimum 8 bagi pengendapan kalsium
fluorida1, selanjutnya ditambahkan kalsium
hidroksida. Reaksi pengendapannya adalah:

2 NHtF + Ca(OH)2

Pengendapan ion fluorida sebagai kalsium
fluorida dibatasi oleh harga kelarutan endapan
tersebut sebesar 16,6 mg/13, masih terdapat sisa
ion fluorida dalam limbah, kadarnya diturunkan
lagi dengan penambahan tawas feri atau tawas
aluminium karena inti floknya bersifat elektro-
positif sehingga dapat menarik ion-ion fluorida.
Pembentukan flok pada tahap inipun mem-
utuhkan kondisi yang tepat sehingga pH hams
kembali diatur pada harga optimumnya, yaitu pH
10-11.

Partikel-partikel koloidal dari feri atau
aluminium dengan mantel ion fluorida dapat lebih
cepat terhimpun dengan penambahan flokulan
berupa bahan polimer/kopolimer organik.
Flokulan polimer WWS 116 yang digunakan,
yaitu suatu kopolimer akrilamida yang merupakan
flokulan kationik. Dengan penambahan ini,
partikel-partikel koloidal akan dihimpun dan
dinetralisir muatannya membentuk flok-flok yang
besar untuk kemudian mengenap.

Sesuai komposisi limbah, dalam rangkaian
proses tersebut terjadi pula reaksi:

- Pengendapan ion kompleks uranil karbonat
sebagai kalsium uranil karbonat:
[U02(CO3)3]4" + 2 Ca(OH)2 >

- Pengendapan kalsium karbonat:

(NH.O2CO3+ Ca(OH)j > CaCOj 1 + 2
NH4OH

- Pengendapan aluminium hidroksida :

6 Ntt,OH + A12(SO^)3 > 2 A1(OH)3

+ 3
Skema pemisahannya adalah sebagai berikut
tertera pada gambar 1.

Urut-Umtan Proses

Proses pengolahan LKR cair dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut (lihat Gambar 1):
i. Homogenisasi dan pengaturan pH (imbah

dalam reaktor pengadukan pertama.
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Limbah Cair

+ NH4OH -» pH 8
+ Ca(0H)2

Beningan:
NH4OH

10-11
+ AI2(SO4)3

X
Beningan:,

Partikel Koloidal

+ PolimerWWS116

1
Flok Beningan

2. Penambahan bahan pengenap kalsium
hidroksida, dilanjutkan pengadukan

3. Pengenapan, dan pengaliran beningan ke
reaktor pengadukan kedua.

4. Penambahan koagulan tawas feri amonium
sulfat atau tawas aluminium sulfat dalam
beningan dilanjutkan pengadukan, dan
kemudian pengenapan dan pemisahan sludge
dari beningan.

5. Penambahan flokulan polimer WWS 116 ke
dalam beningan dilanjutkan pengadukan.

6. Pengenapan sludge kemudian pengaliran
beningan ke tangki penampung beningan.

7. Pengaliran sludge dari reaktor pengadukan
pertama dan kedua ke tangki penampung
sludge.

Persamaan-Persamaan untuk Perancangan Alat

Persamaan mencari ukuran tangki6

n
Volume tangki bentuk silinder = — D x H

4
(m3) (1)

di mana D = diameter tangki (m), H = tinggi
tangki (m)

1 n 2

Volume bagian bentuk kenicut = — x —D
3 4

x t (2)
di mana D = diameter penampung, t = tinggi

bagian cone

Gambar 1. Skema pemisahan fluorida

Volume bagian hemispheris =

— H h l 3 R 2 +HjM dimana Hh = tinggi bagian

hemispheris dan R =jari-jari tangki.
p(H-l)D

Tebal tangki
24fE

(3)
di mana : p = densitas cairan dalam tangki

—- , H = tinggi cairan dalam tangki (ft),
ft /

D = diameter tangki (ft), f = efisiensi
sambungan pengelasan, E = tensile-strength dari

jb
ft2

Persamaan mencari tenaga pengadukan

Tenaga pengadukan dicari dari rumus4 :

p = 5 5
ge

dengan : <f> = fungsi tenaga, n = kecepatan putaran
impeller (rps), Da = diameter impeller (dm), p =
densitas fiuida (g/cm3), NFr = bilangan Froude

= —, m = konstanta
g
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Tabel 1. Jenis material dan kapasitas alat terpilih

No.
1.

2.

3.
4.

5.

NAMA ALAT

Tangki penampung
limbah cair mentah
Tangki penampung
bahan kimia
Reaktor Pengadukan
Tangki penampung
sludge
Tangki penampung
beningan

Bahan

SS316L

SS316L

SS316L
SS316L

SS316L

Kap.
l m 3

0,5 m3

0,5 m3

l m 3

l m 3

Jml.

3

5

2
1

1

Ket.

untuk penampungan limbah
cair dan peluruhan aktivitasnya
untuk asam, basa, dan tiga
jenis koagulan yang berbeda
tempat reaksi pengendapan

a - logNR e
, a dan b adalah konstanta

yang diberikan dalam Tabel 9-l[4], NRe =

Bilangan Reynold = -, dan fj. = viskositas

fluida

Persamaan mencari daya pompa

Daya pompa dihitung melalui perhitungan neraca
tenaga pada sistem aliran, persamaan yang biasa
digunakan adalah persamaan Bernoulli2'6:

Dalam sistem aliran biasanya terdapat kran
(valve), elbow, flange, dan jenis-jenis-/?W//jg yang
lain, untuk perhitungan harga L total diberikan
data panjang ekivalen valve dan berbagai macam
fitting seperti ditunjukkan Gambar 4. Dari
persamaan (6) dapat dihitung harga - Wp.

PERHITUNGAN RANCANGAN ALAT

Penentuan Kapasitas Alat

Jumlah total limbah yang timbul per tahun
adalah 130 m3. Dianggap dalam 1 tahun ada 260
hari kerja, maka setiap hari unit proses hams
dapat mengolah 0,5 m3 limbah cair tersebut.
Diambil kapasitas disain peralatan seperti pada
Tabel 1 :

P

P

P

p 2g
• + Z ,

(6)

dengan : P = tekanan. Angka-angka 1 dan 2
menunjukkan lokasi-lokasi 1 dan 2 pada sistem
aliran, V = kecepatan linier, Z = elevasi
(ketinggian), F = tenaga yang hilang karena friksi,

Wp = tenaga pompa, g = percepatan gravitasi, p =
densitas.

Harga F mempunyai persamaan : F =
fLV2

2gD
(7)

dengan : D = diameter pipa, L = panjang pipa, f=
faktor friksi dari pipa. Harga f dicari dari Gambar
5 yang berabsis bilangan Re dan berordinat harga

s
f serta berparameter harga kekasaran pipa—.

E
Kekasaran pipa — menipakan fungsi diameter

dan jenis pipa, dilihat dari Gambar 3.

Penentuan Tata Letak Alat

Unit proses kimia pengolah limbah
direncanakan ditempatkan di Gedung
Dekontaminasi, pada daerah tangki penampung
limbah. Berdasarkan keadaan ruangan yang ada,
ditentukan tata letak seperti pada Gambar 2 dan 6.

Perhitungan Tangki Penampung Limbah

Diambil bentuk tangki silindris, bagian dasar
dan atas bentuk hemispheris. Volume 1 m3

Diambil ukuran tangki sebagai berikut : Tinggi
tangki = H, tinggi bagian silinder = H, = 0,8 H,
tinggi bagian hemispheris = Hh = O,1H. Diameter

tangki = D = 0,6 H > Jari-jari « = 0,3H
Permukaan cairan maksimum ditetapkan sampai
bagian atas silinder
Volume tangki = volume silinder + volume bagian
hemispheris
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= 0,22608 H3 + 0,01465 H3 >
1000 dm3 = 0,2407 H3

H = 1610 mm, H, = 1290 mm, Hh =
160 mm, D = 970 mm
Selanjutnya rancangan tangki penampung limbah
dapat ditihat pada Gambar 7.

Perhitungan Tangki Penampung Bahan Kimia

Diambil bentuk tangki silindris dengan
bagian atas dan bawah hemisphcris, volume = 0,5
m3 . Diambil ukuran tangki sebagai berikut :
Tinggi total = H, tinggi bagian silindris = H, =
0,8H, tinggi bagian hemispheris = Hh = O,1H,
diameter = D = 0,6H
Volume tangki =

— H s+-Hhf3R2+H2} —»500 dm3

4 6 l ;

= 0,2407 H3

H = 12,756 dm = 1275,6 mm >
Dipakai tinggi tangki 1340 mm

H, = 1020 mm , D = 765 mm, Hh =

1340-1020
= 160 mm

2
Spesifikasi tangki peiiampung bahan kimia dapat
dilihat pada Gambar 8.

Perhitungan Reaktor Pengadukan

Digunakan bentuk tangki silindris volume 0,5 m3

dengan bagian dasar konis.
Diambil ukuran tangki sebagai berikut :
Diameter : D, tinggi silinder: H, tinggi bagian
konis: t = 0,2 H, tinggi total: T = 1,2 H = 1,5 D, H

Volume tangki: =
TT 1
H H

3 4

4 4 3 4 4
0,5 x

1
103 dm3 = - ;zD3

3
D = 781,7 mm = 2,56 ft, H = 977,1 mm = 3,21 ft
dan t = 195,4 mm = 0,64 ft.
Tebal tangki dihitung sebagai berikut : Tebal

24fE
di mana : p= densitas limbah = 63,9125 lb/ft3, f
= 0,85, E = 12.960.000 lb/fl2

63,9125 lb/ft3 (3,21-l)ft(2,S6)ft

24(O,85)(12.96oTobo]b/ft3)
Tebal =

1,37

Diambil tebal tangki 2 mm. Skema tangki
pengadukan dapat dilihat pada Gambar 9.

Jenis dan Dimensi Pengaduk

Dipilih jenis pengaduk propeller standar 3
blade dengan pertimbangan37: volume reaktor
pengadukan kecil (0,5 m3), viskositas limbah
mentah rendah (1,04 q).), pada penatnbahan
larutan kimia tidak terjadi perubahan viskositas
yang besar, reaksi koagulasi memerlukan
pengadukan cepat (rpm tinggi}.
Dipakai propeller yang berdiameter = 1/3
diameter tangki
Da = 1/3 D = (1/3)(78,17 cm) = 26 cm = 0,85 ft

Perhitungan Tenaga Pengadukan

Kecepatan putaran pengaduk ditetapkan :
- untuk tahap pengadukan cepat (flash mixing) n -
300 rpm (5,00 rps) - untuk tahap pengadukan
lambat (gentle mixing) n = 50 rpm (0,83 rps)

Tenaga Pengadukan untuk Pengadukan Cepat:

Bilangan Reynold,
NR,

_ (26cm)2(5s"'Xl,0247g/cm3)

(l,04.10"2)&/cm.s
= 333.027,50

Bilangan Froude, NFr =

n 2 D a (5s"1)2 26cm
= 0.6633

g 980 cm/s2

Dari Tabel 9-1 !41, diperoleh koefisien a = 1,7 dan
b=18. , m =
a- logN R e = l,7-lcg(333.O27,50) =

b 18
Berdasarkan kurva B pada Grafik 9-154, untuk
NRe = 333.027,50 diperoleh harga fungsi tenaga,

^ = 0,56. Maka besarnya tenaga pengadukan yang
dibutuhkan :
Tenaga Pengadukan, P=

(5s1 )'(26cm)s Iflfflg/cn?

980 g an

(948.864,58 gfcm/s

(10.206,16) Watt/gfcm s

= 948.864,5%,

T = 92,97 Watt
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Untuk pengadukan Iambat:
NRe =

(26 cm)2 (0,83s"')(i,0247g/cm')

l,04.10"2 g/cnTs

(0,83 s"1)2 26 cm
NFr=

980 cm/s

•= 55.282,56

0,0221

= _
18

Untuk NRe = 55.282,56 diperoleh harga fiingsi
tenaga, <j> = 0,58.

Tenaga pengadukan , P =
0,58 3

980
-=7.944,84

847.200,52 gfcm/s
= 0,78 Watt

10.206,16 Watt/gfcm s'
Jadi motor pengaduk yang dipergunakan
mempunyai daya antara 0-100 Walt.

Perhitungan Tenaga Pompa Pengumpan Limbah

Posisi tangki limbah, pompa, reaktor
pengadukan dan sistein pemipaannya dirancang
seperti Gambar 5, maka tenaga keluaran dapat
dihitung sebagai berikut:
Panjang pipa = (210 + 40 + 165 + 365 + 30 +
30)cm = 820 cm
Dari Gambar 4. Standar elbow <j> 1" —> Lei = 2,7
ft, Globe valve <z> 1" -> Le2 = 28 ft, rehingga
dapat dihitung panjang ekivalen total dari sistem
pengumpanan limbah cair:
5 standar elbow <j> 1" = 5 x 2 7 = 13,5 ft.
5 globe valve <j> 1" = 5 x 28 = 140.0 ft, +
Jumlah : 153,5 ft (46,79 m)
Panjang total = 8,20 + 46,79 = 54,99 in
Persamaan Bernoulli:

V,2
Z,-F1 2~Wp = v 2

2

p *& ' p
P dan V pada titik 1 maupun 2 adalah sama. Bila
titik 1 dianggap berada pada bidang referensi,
maka: - Wp = Z2 + F ) 2 , Z2 diperhitungkan dari
ujung pipa limbah bagian penghisapan, sehingga :

V12 - Q (Tt/4)"1 D"2 = (0,00125 m3/s)(7t/4)'
'(0,0254 m)-2 = 2,47 m/s
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NRe = pDV/i-1

=61.815,03

Dari Gambar 5 untuk £/D = 0,0018, NRe = 61.815
diperoleh harga faktor gesekan, f = 0,0255.

V2 (54,99 mX2,47m/s)2

- = 0,02552 gD ' 2 (9,8 rn/s2X0,0254 m)

-Wp = 5 ,55+ 17,18 = 22,73 m

m

HP pompa =

^ ^
Maka untuk pengumpanan limbah cair ke reaktor
dipergunakan pompa sentrifugal dengan daya
keluaran ± 300 Watt.

Perhitungan Tenaga Pompa Beningan

Posisi tangki beningan, pompa, reaktor
pengadukan dan sistem pemipaannya ditempatkan
seperti pada Gambar 2 dan 6. Beningan dari
tangki penampungnya di pompa ke reaktor
pengadukan atau dari reaktor pengadukan kedua
menuju reaktor pengadukan pertama. Panjang
pipa total (termasuk elbow, valve) = 55 m.

P V 2 P V 2

^ ^ Z F W ^ |

P dan V di titik 1 maupun 2 adalah sama. Bila
titik 1 dipakai sebagai bidang referensi, maka :
- Wp = Z2 + F,2 _ + Z2 = 555 cm
Debit larutan ditetapkan 0,00125 m3/s, diameter
pipa 1" (0,0254 m)

V,2 = (0,00125 mVsX7C/4)"l(0)0254 m)"2 = 2,47 m/s

NRe = pDVjU-l =
(1,0247.103 kg/m3XO,O254 m)(2,47m/s)

(l,04.IO-})kg/ms

F | 2 -

2 gD
= 0,0255

(55

2 (9,8 m/s2X0,0254 m)

= 61.815,03

= 17-2 m

-Wp = 5,55 + 17,2 = 22,75 m

HP pompa
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-W./Q

75kginlPs

Digunakan pompa sentrifugal dengan daya

keluaran ± 250 Watt.

Perhitungan Tangki Penampung Sludge (Lumpur
Endapan)
Diambil tangki bentuk silinder, bagian dasar
konis, bagian atas hemispheris, volume = 1 m3

Diambil ukuran tangki: Diameter = D, tinggi
silinder = H = 5/3D, tinggi cone = t = 0,2 H.
Volume tangki = volume silinder + volume cone

— — — — T-T - i - —. , •

4 3 4
= 1,3083 D3+ 0,0523 D3 -» 103 dm3

= 1,3606 D3

Digunakan D= 1.100 mm, t = 300 mm.
Skema tangki penampung lumpur endapan dapat
dilihat pada Gambar 10.

SIMPULAN

1. Untuk mengolah limbah kimia-radioaktif 130
m3/th yang timbul dari PPTA-Serpong
diperlukan Unit Proses Kimia Pengolah
Limbah.

2. Rancangan unit proses didasarkan pada
karakteristik limbah yang paling korosif yaitu
dari proses konversi uranium fluorida menjadi
ammonium uranil karbonat pada fabrikasi
bahan bakar MTR yang mengandung ion
fluorida.

3. Unit proses dirancang untuk operasi
pengendapan bertingkat, sesuai hasil
penelitian untuk limbah fluor tahapan
prosesnya meliputi pengendapan ion fluorida
dengan kaisium hidroksida, sisa ion fluorida
dalam beningan dikoagulasikan dengan tawas,
dan sisa fluornya diendapkan lagi dengan resin
polimerWWS116.

4. Unit proses hasil rancangan terdiri dari
peralatan-peralatan utama sebagai berikut : 2
buah tangki penampung limbah cair mentah
kapasitas masing-masing 1 m3, 5 buah tangki
penampung bahan kimia kapasitas masing-
masing 0,5 m \ 2 buah reaktor pengadukan
kapasitas masing-masing 0,5 m \ 1 buah
tangki penampung beningan kapasitas 1 m \
dan 1 buah tangki penampung endapan
dengan kapasitas 1 m\
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TANYA JAWAB

1. Marwoto
• Mohon dijclaskan cara memasukkan bahan

kimia dari luar ke dalam tangki yang disebelah
atas, apakah menggunakan pompa atau
dengan gravitasi ?

Zainus Salimin
• Bahan kimia yang berupa cairan dimasukkan

ke dalam tangki penampung dengan
menggunakan penampung dan pompa
portable. Bahan kimia padat dimasukkan
langsung ke dalam tangki, kemudian
dilakukan pelarutan.

2. Ghaib Widodo
• Kami informasikan kepada Saudara bahwa

efluen dari IPEBRR sementara ini
konsentrasinya telah diturunkan dari <50
mgU/1 menjadi <5 mgU/1.

• Mohon komentar Saudara mengenai
perhitungan tentang kritikalitas, karena dalam
perancangan tangki dan letak (isometri) iidak
disinggung/dibicarakan.
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« Mohon dijelaskan bagaimana hasil U yang
telah dipungut, apakah akan dikeinbalikan ke
IPEBRR.

Zfflinus Salimin
» Kami tidak meninjau kadar U, karena yang

ingin ditanggulangi adaiali aspek korosifitas.
Namun demikian, kami bersykur karena kadar
U sekarang menurun menjadi <5 mg/1,
sehingga kadar U dalam beningan menjadi
semakin kecil.

• Faktor kritikalitas diabaikan tidak
diperhitungkan, karena volume limbah yang
kami miliki relatif kecil. Selain itu, limbah
tersebut kemungkinan akan dicampur dengan
limbah lain, yaitu limbah yang sejenis ditinjau
secara kimia. Dengan demikian konsentrasi U
yang terdapat di dalam limbah relatif kecil
sekali

» Hasil U yang telah dipungut akan terkumpul
dalam bentuk endapan dan selanjutnya akan
dilakukan disolidifikasi.

3. Sucipta
• Mohon penjelasan Saudara mengenai

bahan/material dari alat yang akan digunakan
untuk mengantisipasi sifat korosif limbah,
karena dalam rancangan pengolahan limbah
terdapat kandungan F dan alat tcrsebut akan
dioperasikan hampir setiap hari. Selain itu,
kita ketahui pula bahwa F akan bersifat
korosif. Dengan demikian perlu
dipertimbangkan bahan/material yang akan
digunakan untuk perancagan alat limbah.

Zainus Salimin
• Pada perancangan pengolahaa limbah telah

dipertimbangkan tentang penentuan kualitas
bahan/material yang akan digunakan untuk
peralatan dan sistem pemipaan limbah. Kami
informasikan bahwa jenis pipa yang dipilih
adalah stainles steel 316L yang diperuntukkan
pada pemipaan hasi! pekatan, sedangkan
untuk limbah menfafc dan beningan
menggunakan stainles steel 304.

4. Mudiar Masdja
• Mohon diinformasikan kepada kami tentang

konsentrasi Ca(OH)2 dan konsentrasi tawas
yang digunakan.

• Berapa volume air buangan bebas flurida dan
berapa berat limbah padat yang akan diperoleh
dari 0,5 M3/h limbah kimia radioaktif cair
yang akan diolah.

Zainus Salimin
• Konsentrasi Ca(OH)2 yang digunakan 1,3

mole/1 pada pH 8, dan diperoleh penurunan
kadar fluor 99,97 %, sedangkan konsentrasi
tawas yang digunakan adalah 12,5 g/50ml
limbah pada pH 10,57,dan diperoleh
penurunan kadar flour 99,53 %.

• Percobaan yang telah dilakukan terdahulu
memberikan hasil harga perbandingan volume
sludge terhadap beningan. Berikut ini kami
sampaikan data teknis faktor reduksi volume
percobaan proses pengendapan, yaitu :
- Faktor reduksi volume proses pengendapan

flour menjadi endapan CaF2 adalah 1,55
- Bila sekali operasi pengolahan diolah 400 1

limbah, maka volume endapannya adalah
(Ve)= 1/1,55 x4001 =2601.
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PERHITUNGAN HASIL FISI KRITIKALITAS
LARUTAN URANIUM-235 DAN DOSIS RADIASINYA

Indro Yuwono
Pusat Eleinen Bakar Nuklir ID0100083

Abstrak

Perhitungan hasil fisi kritikalitas larutan uranium-235 dan dosis radiasinya. Telah dilakukan perhitungan
perkiraan hasil fisi larutan uranium-235 dan paparan radiasinya pada unit ekstraksi dan unit evaporasi bila terjadi
kecelakaan kritikalitas dalam produksi eleinen bakar reaktor riset. Dalam hal ini digunakan metode Graver Tuck dan
metode kebolehjadian distribusi fisi. Hasil perhitungan fisi total dengan tnetode kebolehjadian distribusi fisi adalah
2,7 x 1018 fisi untuk konsentrasi uranium 200 gram/liter dan 2,5 x 10'8 fisi untuk konsentrasi 40 gram/liter pada unit
ekstraksi. Perhitungan pada unit evaporasi memberikan hasil 3,1 x 1018 fisi untuk konsentrasi 400 gram/liter dan 1,77
x 1018 fisi untuk konsentrasi 80 gram/liter. Untuk metode Grover Tuck hasil perhitungan masing-masing adalah
sebesar 8,267 x 1017 fisi dan 2,878 x 1017 fisi. Dosis radiasi yang ditimbulkan untuk lamtan 200 gram/liter sekitar
1450,29 Rad untuk netron dan 4785,96 Rad. untuk gamma.

Abstract

The criticatity calculation of fission yield of U-235 solution and its radiation dose. The calculation assesment of
fission yield of U-235 solution in the the extraction and evaporation units has been performed for the prediction of
that when the criticallity accident occurs in the production of fuel element for the research reactor. The Graver Tuck
and fission distribution probability methods are used in this case. The calculation result using the fission distribution
probability method show the fission of 2,7 x 10ls for the uranium concentration of 200 grams/litre and that of 2,5 x
10'8fissions for U of 40 grams/litre in the extraction unit. The calculation result front the evaporation unit revealed
the fission of 3,1 x 10w for 400 grams/litre uranium and 1,77 x 1018 fissions for 80 grams/litre uranium. Using the
Grover Tuck calculation method give results that 8,267 x 10'7 fissions and 2,878 fissions respectively. Radiaton dose
of 200 gram/litre solution is about 1450,29 Rad. for neutron and 4785.96 Rad. for gamma ray.

PENDAHULUAN

Dalam produksi elemen bakar reaktor riset
GA.Siwabessy yang dilakukan di Instalasi
Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR),
bahan dasar yang digunakan adalah uranium
diperkaya 19,75%. Karena kapasitas produksi
minimum IPEBRR sebesar 70 elemen bakar tiap
tahun atas dasar 8 jam kerja per hari, jumlah
uranium-235 yang ditangani cukup banyak. Salah
satu potensi bahaya yang hams diperhitungkan
dalam menangani uranium-235 yang mempakan
salah satu bahan fisil adalah bahaya kritikalitas.

Kritikalitas adalah reaksi fisi berantai yang
terjadi secara spontan. Secara umum reaksi ini
dapat digambarkan sebagai berikut:

U23S
+ n X, + X2 + n + E

Reaksi tersebut terjadi apabila perbandingan
neutron yang dihasilkan dengan neutron
sebelumnya lebih besar atau sama dengan satu,
harga perbandingan ini dikenal dengan istilah K
effektif (K,ir). Pada fasilitas yang menangani
uranium-235 diatas batas tertentu, yaitu 700
gram1 atau diatas 500 gram menurut NRC,
perancangan fasilitasnya hams memperhitungkan

faktor-faktor penyebab kritikalitas dan sarana
lainnya. Pada kecelakaan kritikalitas, jumlah fisi
yang dihasilkan dapat mencapai antara 1015 -
1019 fisi pada rentang waktu 5 detik, mulai saat
kritis dan dengan waktu paparan antara 10 menit
sampai dengan 40 jam2. Pada jarak 3 m dari pusat
kritikalitas, pekerja masih dapat menerima dosis
dalam tingkat dosis lethal. Semakin tinggi fisi
yang dihasilkan, semakin jauh jarak yang
memungkinkan penerimaan dosis lethal. Misalnya
untuk hasil fisi pada tingkat 1020, jarak dosis
lethal mencapai 100 m dari pusat kritikalitas.
Kritikalitas ini dapat terjadi pada uranium bentuk
padat, serbuk, maupun bentuk cair/larutan. Untuk
bentuk larutan, kecelakaan kritikalitas semakin
mudah terjadi, karena faktor homogenitas. Data
kecelakaan kritikalitas yang pernah terjadi dalam
fasilitas nuklir menunjukkan bahwa kritikalitas
larutanlah yang paling banyak terjadi3.
Klasifikasi kecelakaan kritikalitas untuk larutan
U-235 dibedakan atas jumlah uranium-235,
diameter tangki/volume dan reaktivitasnya.
Kecelakaan kritikalitas yang terjadi pada instalasi
nuklir non reaktor pada umumnya disebabkan
oleh 3 faktor, yaitu faktor kesalahan manusia,
faktor kesalahan analisis dan faktor kegagalan
proses.
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Dalam proses produksi elemen bakar nuklir
tersebut, salah satu tahapan proses yang dilalui
adalah proses produksi kiinia. Pada tahapan ini
banyak uranium ditangani dalam bentuk larutan
terutama pada proses pengendapan AUC,
pelarutan gagalan dan ekstraksi. Untuk
mengetahui penerimaan dosis tnaksimum pekerja
biia terjadi kritikalitas pada larutan uranium
dengan pengkayaan 19,75% dan perkiraan
tekanan maksimum yang dihasilkan bila terjadi
kecelakaan tersebut, perlu dilakukan perhitungan
hasil fist maksimum dan hasil fisi totalnya.
Metode perhitungan dapat dilakukan secara
empiris maupun teoritis. Dengan mengetahui fisi
maksimumnya dapat diperhitungkan juga jenis
shielding dan pola evakuasi bagi para pekerja.
Dalam analisis ini akan diperhitungkan hasil fisi
larutan U-235 dengan cara G rover Tuck dan
kebolehjadian distribusi rantai fisi.

TEORI

Perhitungan perkiraan hasil fisi dari larutan
yang mengandung bahan fisil (uranium,
plutonium) dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu
cara perhitungan oleh Graver Tuck4 dan cara
perhitungan yang dikembangkan oleh
G.E.Hansens atas dasar teori kebolehjadian
distribusi rantai fisi. Dalam ekskursi kritikalitas
larutan ada 3 karakteristik yang ada kaitannya
dengan proses rancang bangun, yaitu :A

1. Jumlah fisi maksimum yang terjadi dalam
rentang waktu 5 detik. Kondisi ini diperlukan
untuk mengestimasi dosis personil, desain
perisai dan optimasi rule evakuasi.

2. Waktu dan jumlah fisi dari ekskursi digunakan
untuk desain kungkungan, sistem penyaringan
dan pembuangan udara.

3. Kecepatan maksimum fisi untuk menentukan
tekanan yang ditimbulkan akibat ekskursi. Data
ini digunakan untuk mcndisain tangki,
pemipaan serta penentuan kecepatan
maksimum perpindahan lanitan.

Metode Grover Tuck

Metode ini dapat digiinakan dengan beberapa
batasan yaitu :
1. Variasi volume dapat diwakili dengan ukuran

silinder dalam sisi vcrtikal.
2. Dasar silinder hanis 30 cm atau lebih di atas

reflektor yang baik, misal beton berat.
3. Diameter tanki hams antara 28 dan 156 cm.
4. Kecepatan pengisian tanki (Jill rate) anlara

0,47 dan 0,006 liter/detik.
5. Konsentrasi larutan dapat bervariasi sampai

500 g/liter uranium atau plutonium.

Beberapa rumus empiris yang digunakan dalam
metode ini adalah seperti di bawah ini:

Fisi maksimum dalam interval waktu 5 detik

Persamaan yang digunakan untuk menentukan
fisi maksimum adalah :

(150-HX0,8)a
f = 4,6 x 10l6a%exp [0,0177 D J (1)

D

Dalam hubungau itu:
f = jumlah fisi maksimum dalam interval waktu

5 detik,
a = kecepatan pengisian liter/detik,
D = diameter dalam tangki (cm),
H = tinggi tangki sampai 150 cm, bila lebih

gunakan 150 cm.

Untuk lanitan uranium Persamaan (1) tersebut
dapat disederhanakan menjadi:

f = 2,4 x 1015 V (2), dimana V adalah
volume dalam liter.

Akurasi dari Persamaan (1) adalah +100%, -70%,
sedangkan Persamaan (2) adalah +70%, -90%.

Total fisi

Untuk larutan yang tidak mempunyai sistem
external shutdown ekskursi biasanya terhenti
karena pengenceran Iarutannya. Persamaan untuk
total fisi adalah sebagai berikut:

T f = V x 10" fisi •(3)

dimana V adalah volume dalam liter dan
akurasinya + 20%.

Total fisi dapat pula ditentukan dari kecepatan
spesifik fisi. Kecepatan spesifik ini pada
umumnya digunakan untuk dampak kerusakan
phisik karena ekskursi. Kecepatan spesifik pada
puncak diperhitungkan dengan persamaan :

f fisi/det. liter (4)
7,7 x 1023

fr =
H3D3

Dalam hubungan tersebut :
D = diameter tanki (cm)
L = dimensi terpanjang (cm)
S = dimensi terpendek (cm)
a = kecepatan pengisian (liter/delik)
H = tinggi kritis (cm)

= 20 cm untuk tinggi 29 - 40 cm
= 10 cm untuk tinggi lebih dari 40 cm.

k = sumber parameter awal, untuk Pu= 1
sedangkan untuk U periu ditentukan (tabel).
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Tekanan maksimum dapat diperhitungkan dengan
persamaan :

Pmak = 6 x 10'18fr kg/cm2 (5)

Tekanan rata-rata adalah sebagai berikut:

P = 2,6 x 1012 VR fisi/detik (6)

dimana V = volume dan R = diameter.

Kecepatan spesifik ini telah dikembangkan juga
oleh Rocky Flats dalam code EXCUR. Dengan
mengetahui tekanan maksimum dapat
diperhitungkan kemungkinan kenisakan tangki
akibat tekanan bila terjadi kritikalitas.

Waktu ekskursi

Lama ekskursi tergantung pada kondisi awal
dan mekanisme shutdown system yang ada pada
alat. Apabila tak ada sistem tersebut biasanya
waktu minimum dan maksimum ekskursi
diestimasikan. Perkiraan waktu ekskursi menurut
data minimum 15 menit dan maksimum 37,5 jam.
Untuk mengestimasi secara konservatif umumnya
diambil minimum 10 menit dan maksimum 40
jam. Perkiraan hubungan antara jumlah fisi yang
dihasilkan dan dosis radiasi adalah :

1 x 106 f/detik atau 5 x 10'6 watt yaitu sekitar 0,1
mR/jam pada jarak 3 m.

Metode kebolehjadian distribusi fisi

Teori atau cara ini telah dikembangkan oleh
G.E. Hansen dari Los Alamos.5 Melalui penjabar-
an yang cukup panjang diperoleh persamaan
pedekatan untuk menghitung hasil fisi total yaitu :

yang dapat digunakan untuk menghitung harga
ini adalah:

2 a t 2

E = •(7)

dalam hubungan ini :
a = kecepatan penambahan reaktivitas
b = shutdown coefficient
t2 = waktu yang diperlukan untuk mencapai
reaktivitas maksimum.

Kecepatan reaktivitas

Kecepatan penambahan reaktivitas linear (a)
ditentukan dari excess multiplication (K„) yang
tergantung dari spesifikasi tanki, mi sal ukuran,
volume, inventory U-235 dan waktu minimum
dimana penambahan dapat terjadi. Persamaan

nf

(l+l. ') (1+2,26 B :)J

dalam hubungan ini:
Kex = faktor kelebihan multiplikasi.

n = produksi netron tiap absorsi netron dalam
U-235.

f = utilisasi netron termal.
L = jarak difusi termal.
B2 = buckling

Shutdown coefficient

Shutdown coefficient (b) pada umumnya
kebalikan dari proposional volume larutan.
Maksimum burst terjadi pada volume larutan
sama atau lebih besar dari pada volume larutan
dimana Kex diperoleh. Oleh sebab itu dalam hal
ini hanya ditinjau volume larutan dan kapasitas
total lanitan. Dari penurunan persamaan :

1 dK
b =

K dE

dipcroleh hubungan

2v L2

h - it +

(9)

1 + L2B2

Ev

V„
..(10)

dalam hubungan ini:
v = kecepatan pembentukan kekosongan (void
production rate)

tiap pelepasan energi,
vo = volume awal tanki/silinder,
E = energi yang dilepas per fisi.

Persamaan (10) ini dapat dihitung, tetapi harga v
sukar ditentukan secara pasti. Harga ini
diperkirakan sebesar 20% dari perubahan volume
setiap fisi yaitu 1,4 x 10"16 liter/fisi. Sedangkan
harga E tergantung dari volume larutan.
Hubungan antara volume larutan dan energi yang
dilepas per fisi dapat ditentukan secara gratis. s .

Waktu untuk mencapai reaktivitas maksimum

Untuk menentukan waktu ini (t2) digunakan
persamaan :

21
t2

2 = ti2 + — In a/bw, (11)
a
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dalam hubungan ini:
t2 = waktu untuk mencapai reaktiitas maksimum
ti = waktu rata-rata yang dipcrlukan setelah

kritikalilas untuk reaksi berantai
1 = waktu generasi netron cepat
wj =waktu invers

Harga Vwi ini dapat didekati dengan harga l/at|.

Harga ti dapat didekati dengan persamaan :

t = t i + p/a (12)

dalam hubungannya:
t = delay time from criticallity ( dianggap 10

detik)
ti = waktu untuk mencapai reaksi berantai

p = fraksi netron lanibat (0,0065 ) 8

Sedangkan harga 1 diperhitungkan dengan
persamaan :

l = (2,2x IO5Sa(I+L2B2))- ..(13)

dimana 2a adalah tampang lintang per cm3 inti
atom.

Hubungan jumlah netron yang dihasilkan (N)
dengan laju dosis (r) dinyatakan dalam persamaan

1,08 x 10"13

N(r) = rad/fisi (14)
K A?

Untuk radiasi gamma besarnya 3,3 kali netron.

HASIL PERHITUNGAN DAN BAHASAN

Dalam tahap proses kimia produksi elemen
bakar di IPEBRR penanganan U-235 berupa
larutan dilakukan di beberapa bagian alat yaitu1'6:

1. Konversi AUC dari bahan dasar UF6 atau UN.
2. Pelanitan untuk gagalan bempa UAIX, U3O8,

UO2 dan UN.
3. Ekstraksi untuk mengcktraksi UN hasil

pelarutan.
4. Evaporasi / pemekatan hasil ekstraksi UN.
5. Tanki penyimpan limbah cair.

Bagian proses yang mempunyai potensi
bahaya terbesar atau yang menangani larutan
dengan konsentrasi cukup besar adalah bagian
ekstraksi dan evaporasi. Kondisi, persyaratan dan

geometri kedua alat yang digunakan dirancang di
bawah kondisi kritis dengan batasan : '
- 45 % dari massa kritis
- 80 % dari volume kritis
- 90 % dari dimensi kritis

Unit ekstraksi

Data teknis dari unit ini adalah sebagai berikut:
- Variasi konsentrasi umpan : 40 - 200 g/1 UN

Keluaran sekitar 80 gram/liter
- Moderasi optimum dan reflektor 30 cm

ketebalan air
- Tebal slab aman : 8,5 cm
-Diameteraman :17,1cm
-K.ff :0,56
- Tinggi kolom : 3600 mm.

Unit Evaporasi

Data teknis dari unit ini adalah sebagai berikut:
- Kemampuan evaporasi dari 80 gram/liter
menjadi 400 gram/liter UN
- Tebal slab aman : 8,2 cm
- Diameter aman : 18,9 cm
- K f̂f : 0,56
- Tinggi : 1026 mm.

Perhitungan dengan cara Grover dibatasi oleh
beberapa asumsi/ anggapan yang diambil
sedangkan dengan cara kebolehjadian distribusi
diperlukan banyak data. Namun demikian karena
orde fisinya cukup besar, perhitungan yang
dilakukan dengan kedua cara tersebut dapat
memberikan paparan radiasi yang masih sangat
besar dibandingkan dengan batasan penerimaan
dosis radiasi yang ditetapkan. Ditinjau dari segt
penerimaan dosis radiasi kedua metode tersebut
dapat digunakan. Untuk perhitungan desain alat
yang dikaitkan dengan faktor keselamatan maka
perhitungan dengan metode kebolehjadian
distribusi fisi akan memberikan hasil yang lebih
baik.

Dengan Persamaan (2) yaitu metode Grover
Tuck, fisi maksimum yang dihasilkan bila terjadi
kritikalitas adalah 19,842 x 10ls fisi dan fisi total
menurut Persamaan (3) sebesar 8,267 x lO17 fisi.

Perhitungan dengan metode kebolehjadian
distribusi fisi untuk unit ekstraksi dipengaruhi
oleh konsenlrasi larutan uranium yang ada.
Dengan Persamaan (7) sampai dengan (13) dan
hubungan konsentrasi dengan berbagai variabel (f,
M2, B2, k, serta H/U) seperti yang disampaikan
dalam Gambar 1 sampai dengan Gambar 5. Untuk
unit ekstraksi dan unit evaporasi diperhitungkan
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pada konsentrasi maksimum sesuai kapasitas alat
dan konsentrasi minimumnya.

Contoh perhitungan :
Digunakan konsentrasi maksimum unit

ekstraksi yaitu = 200 gram/liter lanitan uranium
235.
H/U = 117,5 (perhitungan atau Gambar 1).
f = 0,93 k = 1,94
M2 =32,4 B2 =0,0285
HargaL2 = (l-f)Lo

2 =0,53
Harga T = 32,4 - 0,53= 31,87, harga n untuk
U235 » 2,7
Fisi total = E = 2at2/b (persamaan 7)

- Harga a dihitung dengan Persamaan (8) yaitu
dari faktor K«x.

2,7 x 0,93
- 1 = 0,22

(1,015X1,0285X1,75X113)

- Harga b dihitung dengan persamaan (10).
v = kecepatan pembentukan kekosongan (void

production rate) tiap pelepasan energi.
= 2 0 % ( l , 4 x 101e liter/fisi).

E = energi yang dilepas per fisi dan menurut
pustaka(5) = 7 , 5 x l 0 1 7 .

b = 16,18 x 1019

- Harga t2 dihitung menggunakan persamaan (11),
(12) dan (13).

t2 = 9,96

Dengan demikian harga E = (2X0,22X9,96y(16,18
xio ' 9) = 2,7 xlO18 fisi.
Dengan cara yang sama untuk konsentrasi
uranium minimum yaitu 40 gram/liter fisi sebesar
2,5 x 1018 fisi.

Dengan demikian paparan radiasi yang
ditimbulkan bila terjadi kritikalitas masih dapat
memberikan dosis letal pada jarak sekitar 4-5
meter dari pusat kritikalitas tanpa pelindung
(Persamaan 14). Misalnya untuk jarak 4 meter
dari pusat kritikalitas maka besar dosis radiasi
pada konsentrasi tnaksimum (200 gram/liter)
mencapai 1450,29 rad untuk radiasi netron dan
sekitar 4785,96 rad untuk radiasi gamma.

Penentuan tekanan maksimum didasarkan
pada kecepatan spesifik fisi (a) (nimus 4), dari
perhitungan diperoleh hubungan 362 x a
(liter/detik) kg/cm2. Pada operasi normal
kecepatan lanitan uranium yang digunakan
sebesar 24 liter/jam. Dalam hal ini tekanan
maksimumnya sekitar 2,42 kg/cm2.

Seperti halnya pada unit ekstraksi, pada unit
evaporasi fisi maksimum yang dihasilkan unit ini
adalah 6,908 x 1015 fisi dan fisi total yang
dihasilkan sebesar 2,878 x 1017 fisi dengan
metode Grover Tuck. Perhitungan dengan metode
kebolehjadian distribusi fisi memberikan hasil fisi
sebesar 3,1 x 1018 untuk konsentrasi 400
gram/liter dan 1,77 x
uranium 80 gram/liter.

10 untuk konsentrasi

Dari dua metode perhitungan tersebut diatas
terlihat bahwa perhilungan dengan metode Grover
Tuck memberikan hasil yang berbeda dengan
metode distribusi dan sesuai dengan pendekatan
yang dilakukannya, sehingga akurasi dari cara
perhitungan ini memamg tidak terlalu baik.
Akurasi dari metode Grover Tuck ini kurang baik
disebabkan karena dalam perhitungan hasil fisi
pengnruh konsentrasi tidak diperhitungkan
sedangkan dengan metode distribusi
kebolehjadian fisi pengaruh konsentrasi selalu
diperhitungkan. Dengan demikian, untuk variasi
konsentrasi unit ekstraksi maupun unit evaporasi
tidak akan terlihat pada cara pertama tetapi akan
terlihat pada perhitungan dengan cara yang
kedua. Dengan demikian, untuk proses disain
pemakaian metode kebolehjadian distribusi fisi
lebih dianjurkan.

SIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai
berikut :
1. Hasil perhitungan perkiraan hasil fisi lanitan

U-235 di unit ekstraksi dan unit evaporasi
IPEBRR bila terjadi kecelakaan kritikalitas
menghasilkan fisi total pada orde 1017 dan 1018

masing-masing dengan metode perhitungan
Grover Tuck dan kebolehjadian distribusi fisi.

2. Perhitungan dari kedua metode akan
menghasilkan paparan radiasi pada operator
yang sangat tinggi dan dapat memberikan dosis
letal pada jarak 4-5 meter tanpa pelindung.
Untuk itu evakuasi karyawan lain yang berada
dalam satu gedung tersebut harus segera
dilakukan agar penerimaan paparan radiasi
pekerja lain dapat ditekan serendah mungkin.

3. Perhitungan alat yang berkaitan dengan faktor
keselamatan sebaiknya dilakukan dengan cara
kebolehjadian distribusi.
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TANYA JAWAB

1. Siti Nurhayati
• Apakah sudah diperoleh data perhitungan

hasil fisi kritikalitas, sehingga dapat diketahui

pada kondisi yang mana keadaan tersebut
benar-benar akan terjadi kritis.

» Apakah sudah dilakukan perhitungan untuk
padatan atau serbuk.

Indro Yuwono
• Perhitungan ini hanya untuk memperkirakan

bila terjadi kecelakaan kritikalitas, berapa
besar jumlah fisi total dan paparan radiasi
yang terjadL/ditimbulkan pada kondisi kritis.

• Perhitungan untuk padatan dan serbuk belum
dilakukan.

2. Taufik Usman
• Bagaimana pengaruh kritikalitas terhadap

suhu dan tekanan pada bahan fisi dan
wadahnya.

Indro Yuwono
• Kritikalitas sangat mempengaruhi wadah, oleh

karena itu wadah telah diperhitungkan dalam
bentuk geometri aman, dan suhu tidak
mempengaruhi kondisi kritis.

3. Siti Amini
Apa arti dari orde hasil fisi sebesar IO17-1O18,
sedangkan di tempat penyimpanan tidak ada n
atau fluks n tidak sampai 1017.

Indro Yuwono
• Arti dari orde 10l7-1018 adalah apabila terjadi

kondisi kritikalitas, sehingga fisi yang terjadi
sampai ordenya antara 1017-1018. Perlu diingat
bahwa netron dapat berasal dari sinar kosmis,
dan tidak hams dari sumber netron, seperti di
reaktor.
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ABSTRAK

PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF URANIUM CAIR DENGAN RESIN PENUKAR ION CAMPURAN.
Litnbah radioaktif uranium cair yang diolali berasal dari Instalasi Teknologi Proses PPNY yang aktivitasnya sekitar
1,6308 x 10"4 gCi/ml (pemancar a ) dan kandungan uraniumnya sekitar 480 ppm F. Metode pengolahan limbah
radioaktif uranium cair adalah penukar ion cara terputus {batch) menggunakan resin penukar kation IR-120 dan resin
penukar anion IRA-400. Parameter yang diteliti antara lain variasi normalitas HN03 untuk resin penukar ion (IR 120
dan IRA 400), kecepatan pengadukan, lama pengadukan, pH limbah, dan perbandingan berat dari campuran resin
penukar kation/anion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemisahan U dengan penukar kation maupun
anion diperoleh secara optimal pada kondisi konsentrasi HNOj =0,5 N, pH=4, kecepatan pengadukan 225 rpm dalam
kurun waktu 90 menit dan menggunakan perbandingan berat resin terhadap volum limbah U terbesar 5 g : 50 ml,
dengan nilai efisiensi pemisaliannya (EF) sekitar 98-99 % dan faktor dekontaininasi (FD) untuk resin kation 100,01
dan resin anion 58,87. Penggunaan cainpuran resin kation dan anion tertinggi yaitu 2 :1 dapat menghasilkan efisiensi
tertinggi yaitu 98,94 % dengan nilai FD 67,20. Penggunaan campuran resin tersebut lebih baik daripada penggunaan
masing-masing jenis resin itu sendiri.

ABSTRACT

LIQUID URANIUM RADIOACTIVE WASTE TREATMENT WITH MIXTURE ION EXCHANGE RESINS. Uranium
radioactive liquid waste which was generated from Process Technology Instalation in PPNY had the activity of
1.6308 x 10-4 /jCi/ml (a emitter) and uranium concentration of 480 ppm F. The method used was batch ion
exchanger using cation exchanged resin (Amberlite IR-120), anion exchanged resin (IRA-400), and both of mixture
resin. The parameter which would be investigated was HNO3 concentration, speed and duration of agitation, pH of
waste solution and the ratio of specified (anion and cation exchanged) resin composition. The result revealed that the
optimal condition of U separation process using either cation or anion exchanged resin has been reached in the
HN03 concentration of 0.5 N, the pH of 4, the speed of 225 rpm •within 90 minutes of agitation, with the use of resin
to solution ratio 5 g : 50 ml. The separating efficiency factor (EF) obtained was abaout 98-99 % with the factor of
decontamination (FD) of each cation and anion exchanged resin respectively was 100.01 and 58.87. The use of both
cation and anion echanged resin mixture of2:I ratio showed the best efficiency i.e. EF dan FD values of 98.94 %
and 67.20 respectively. The mixed resin usage promising to give better result then of each specified resin.

PENDAHULUAN.

Limbah radioaktif cair yang ditimbulkan
oleh InstalasiTeknologi Proses PPNY jumlahnya
sekitar 200 liter per tahun pada kondisi kegiatan
puncak. Aktivitas limbah terscbut sekitar 1,6308
x 10"4 pCi/ml (pemancar a) dan kandungan
uraniumnya sekitar 480 ppm. Pada kondisi
normal jumlahnya kurang dari 200 liter tiap
tahunnya. Limbah tersebut di atas ditampung
dalam beberapa drum dan jerigen plastik1 yang
ditempatkan digudang limbah sebelum diolah atau
digunakan untuk penelitian. Limbah radioaktif
uranium cair sangat berbahaya karena selain
beracun juga mengandung nuklida aktif yang
umur paronya sangat panjang, yaitu U-235
mempunyai umur paruh 7,13 x 108 tahun dan U-
238 mempunyai umur paruh 4,49 x 109 tahun.
Oleh karena itu limbah tersebut harus dikelola
dengan baik dan diolah dengan cara yang tepat2

supaya pencemaran lingkungannya dapat ditekan

sekecil mungkin atau bahkan bila dapat
dihilangkan sama sekali. Disampimg itu bila
kondisi laboratorium memungkinkan uranium
dapat dipungut kembali3"4 karena uranium
harganya mahal dan sangat banyak digunakan
dalam bahan bakar nuklir.

Berdasarkan uraian di atas maka dicari
pemecahan persoalan dengan cara penyerapan
linibah radioaktif uranium cair dengan resin
penukar ion buatan yaitu resin penukar anion dan
resin penukar kation atau campuran kedua resin
tersebut di atas. Dipilihnya resin penukar ion
sebagai bahan penyerap2'5'6 karena resin
mempunyai struktur dan sifat-sifat dasar yang
sangat baik untuk penyerapan. Kapasitas
penukaran ion2 merupakan sifat karak-teristik dari
zat penukar ion. Kapasitas penukaran ion ini
menunjukkan banyaknya gugus ion yang terikat
pada penukar ion tersebut untuk setiap harga
satuan berat. Dari percobaan laboratorium
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koefisien seleklivitas dan efisiensi penukar ion6

dapat ditentukan.

Dalam proses penukar ion ada keuntungan
dan kerugian. Keuntungan nya antara lain

a. mudah dioperasikan
b. harga faktor dekontaminasinya cukup tinggi

bila dibandingkan cara kimia biasa
c. dibandingkan dengan proses ekstraksi pelarut,

pertukaran ion lebih efisien
d. bila resin mengalami kejemihan sementara

dapat diregenerasi, yaitu pengusiran kembali
ion-ion dalam gugus ftmgsional dengan asam
basa yang lebih kuat

dengan : El= ion lawan dari elektro
Ex = ion lawan dari penukar ion,
R penukar ion

e. pemungutan radionuklida lebih selcklif dan
kuantitatif

Kerugiannya antara lain :
a. harga mahal,
b. harga peralatan mahal. Hal ini dapat diimbangi

karena resin penukar ion dapat diregenerasi
sehingga dapat dipakai beberapa kali.

c. stabilitas terhadap suhu terbatas
Operasi pertukaran ion pada umumnya dilakukan
pada suhu kamar. Uranium dalani lanitan dapat
membentuk senyawa U02+

,dimana n = 2, 3.
dan U02(SO4)

p

Berdasarkan latar belakang inasaiah, tujuan
serta pendekatan cara peniecahannya maka dibuat
hipotesis bahwa resin penukar ion campuran
dalani perbandingan berat (ertentu Icbili baik Imsil
serapannya dibandingkan dengan hasil scrapan
dari masing-masing resin penukar ion.

TATA KERJA.

Bahan yang digunakan antara lain
a. larutan limbah dari ITP dengan kandungan

uranium 480 ppm
b. larutan asam nilrat (HN()3) 96%.
c. lanitan NAOH 10 M
d. resin penukar anion (IRA-400).
e. resin penukar kation (IR-200)
Alat yang digunakan antara lain : gelas beker,
gelas erlenmeyer, planset, lainpu pengering, dan
alat cacah a,p latar rendah. Selanjulnya
menyiapkan resin (IRA 400) dan (1R 120) untuk
dikeringkan masing-masing scbanyak 500 g pada
pengering. Untuk resin IRA 400 pada suhu 70°C
selarna ± 18jam,untuk IR 120 pada suhu 110°C
selaina± 18 jam. Disamping i(u juga menyiapkan

larutan umpan ( 480 ppm kadar uraniumnya),
serta larutan HN03 6 N yang telah divariasi dari
(0,5, 1, 2,5, 4, dan 6) N. Berat resin penukar ion
kering masing-masing divariasi dari (1, 2, 3, 4,
dan 5)g. Dari masing-masing berat resin
dimasukkan kedalant erlenmeyer yang berisi 50
ml larutan limbah lalu diaduk yang divariasi dari
(10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 120, dan 150) menit.
Didapat lama pengadukan terbaik, yang
selanjutnya hasil ini dicari pula kecepatan
pengadukan terbaik yang divariasi dari (50, 75,
100, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375,
dan 400) rpm. Dengan cara yang sama dapat
ditentukan variasi pH terbaik dari pH 1,2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, dan 10. Perlakuan terakhir dengan cara
perbandingan berat resin kation terhadap resin
anion terbaik yang divariasi dari 1:1, 1:2, 1:3,2:1,
3:1, dan 4:1.

HASIL DAN BAHASAN

Dari tata kerja dan perlakuan selanjutnya
didapat beberapa tabel sebagai hasil, kemudian
dibahas seperti diterangkan dibawah ini.

Perlu diketahui bahwa faktor dekontaminasi
dising-kat FD (dalam satuan volum yang sama)
dan efisiensi disingkat EP.

FD=-

EP =

Aktivitas limbah sebelum diolah

Aktivitas limbah setelah diolah

(cacah mula-mula)-(cacah akhir)

(cacah mula-mula)

Resin yang digunakan disini yaitu resin IR-
120 kering yaitu resin dikeringkan pada suhu
110°C selarna ± 1 8 jam. Resin ini stabil pada
suhu 110°C untuk garamnya, tapi di atas 100°C
secara perlahan-lahan akan bereaksi dengan air
dengan membebaskan H2SO4.

Pengaruh FD dan EP terhadap berat resin
dalam berbagai konsentrasi HNO3 dapat dilihat
pada tabel 1. Pada berat resin 5 g dan normalitas
HN03 = 0,5 N memberikan FD = 5,17 dan EP =
88,11% yang terbaik. Kurang dari itu berarti ada
kotoran yang mengganggu proses pertukaran ion,
sedang di atas 0,5 N efisiensinya sernakin kecil
karena adanya pengurangan kapasitas resin.
Bahkan kalau makin pekat larutan HN03 yang
digunakan dan akan menjadi rusak.

Resin yang digunakan resin IRA-400 kering
yaitu resin yang dikeringkan pada suhu 70°C
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selama ± 18 jam. Resin anion dalam bcntuk basa
bebas mulai tenirai pada suhu di atas 50°C,
sedang garamnya stabil hingga sului 100°C.
Karena itu diambil sului 70°C untuk
pengeringannya. Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa
berat resin 5 g dan normalitas HNO3 0,5 N
memberikan harga terbaik pada FD=5,1 dan EP =
88 ,11%.

Tabel 1. Pengaruh konsentrasi HN03 (N) terhadap
faktor dekontaminasi (FD) dan efisiensi
pemisahan (EP) uranium dengan resin
penukar kation (IR-120) pada berbagai
berat (g) resin

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

W(g)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

NHNO3

0,00
0,50
1,00
2,50
4,00
6,00
0,00
0,50
1,00
2,50
4,00
6,00
0,00
0,50
1,00
2,50
4,00
6,00
0,00
0,50
1,00

L 2,50
4,00
6,00
0,00
0,50
1,00
2,50
4,00
6,00

FD
1,46
2,39
2,07
1,72
1,63
1,55
1,59
3,10
2,82
1,94
1,72
1,63
1,78
4,44
3,10
2,58
2,07
1,82
1,91
4,43
3,44
2,82
2,39
1,94
1,93
5,17
3,87
2,82
2,21
2,07

EP%
70,74
70,91
70,95
70,84
70,82
70,77
70,81
87,14
71,36
70,86
70,84
70,82
70,86
87,28
87,14
71,06
70,95
70,90
70,93
88,03
87,28
71,36
70,91
70,86
70,97
88,11
87,43
81,36
70,97
70,85

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa kecepatan
pengadukan terbaik dengan sislim (crpulus batch
pada kecepatan 225 rpm. Lebih rendah dari
kecepatan 225 rpm kontak yang terjadi belum
sempurna/merata. Di atas kecepatan 225 rpm
hasil penyerapan cenderung tunin karena butiran
resin makin halus dan jumlah pori-pori pada
permukaan butiran makin scdikit, sehingga

Tabel 2. Pengaruh konsentrasi HN03 (N) terhadap
faktor dekontaminasi (FD) dan efisiensi
pemisahan (EP) uranium dengan resin
penukar anion (IRA-400) pada berbagai
berat (g) resin

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

W(g)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

NHNO3
0,00
0,50
1,00
2,50
4,00
6,00
0,00
0,50
1,00
2,50
4,00
6,00
0,00
0,50
1,00
2,50
4,00
6,00
0,00
0,50
1,00
2,50
4,00
6,00
0,00
0,50
1,00
2,50
4,00
6,00

FD
1,46
2,39
2,07
1,72
1,63
1,55
1,59
3,10
2,82
1,94
1,72
1,63
1,78
4,44
3,10
2,58
2,07
1,82
1,91
4,43
3,44
2,82
2,39
1,94
1,93
5,17
3,87
2,82
2,21
2,07

EP%
70,74
70,91
70,95
70,84
70,82
70,77
70,81
87,14
71,36
70,86
70,84
70,82
70,86
87,28
87,14
71,06
70,95
70,90
70,93
88,03
87,28
71,36
70,91
70,86
70,97
88,11
87,43
81,36
70,97
70,85

Tabel 3. Data FD dan EP dari pemisahan U
dengan resin IR-120 dan IRA-400
dengan variasi kecepatan pengadukan

No.

1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13
14
15

pengadukan
(rpm)

50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400

FD
IR-120
3,75
10,10
23,18
40,08
60,21
70,33
80,43
100,01
98,12
74,24
51,40
38,70
27,29
25,17
20.15

IRA-400
2,62
6,20
15,57
27,82
39,49
42,40
45,07
58,87
56,83
39,94
28,43
26,18
18,46
16,62
15,57

EP(%)
IR-120
72,09
89,72
93,09
94,90
96,52
96,07
97,02
98,90
97,85
95,75
94,60
94,83
93,94
93,25
93,01

IRA-400
71,08
88,! 4
92,91
94,14
95,16
95,88
96,74
98,75
97,45
95,16
94,42
94,06
93,84
93,08
92,91
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kemampuan penyerapan tunin. Bila kecepatan
pengadukan terus ditambah, maka sualu ketika
resin akan liancur dan rusak sehingga lidak
mampu untuk menyerap lagi.

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa lama peng-
adukan terbaik adalah 90 menit dengan FD =
43,05 dan BP = 96,57% untuk resin anion, untuk
resin kation FD = 79,69 dan BP = 96,95%.
Kurang dari 90 menit berarti kontak yang terjadi
belum sempurna. Di atas 90 menit daya serap
resin akan turun karena butiran resin makin halus
dan pori-pori permukaan butiran makin kecil.
Apabila ter-Ialu lama diaduk resin akan hancur
dan rusak.

Tabel

No.

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4. Data FD dan EP dari ekslraksi U
kecepatan pengadukan 225 rpm

Waktu
(menit)

10
20
30
45
60
75
90
100
120
150

FD
IR-120
12,55
22,27
35,47
50,60
57,70
75,21
79,69
60,30
52,49
27,29

IRA-400
7,20
15,57
21,54
31,15
39,49
42,30
43,05
39,94
31,15
16,62

pada

EP (%)
IR-120
89,80
93,25
94,65
94,90
95,81
96,03
96,95
95,79
94,89
93,57

IRA-400
88,48
92,41
93,02
94,27
95,16
95,82
96,57
95,16
94,27
93,08

Tabel 5. Pengaruh pH
penyerapan resin

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

lnnbah terhadap

IR-120
FD
21,55
36,10
45,07
47,23
39,94
31,42
27,23
14,67
8,85
11,20

EP (%)
93,05
94,47
96,74
97,89
95,16
94,28
94,27
91,03
89,79
89,97

IRA-400
FD
15,72
19,57
18,29
23,46
20,87
17,04
12,50
8,92
7,25
4,86

EP (%)
89,82
92,91
91,48
93,84
89,76
90,16
89,61
88,28
89,11
87,66

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa pH limbah
terbaik terhadap penyerapan resin kation IR-120
pada pH = 4 dimana FD = 47,23 dan BP =
97,89%. Untuk resin anion IRA-400 pH = 4,
FD=23,46 dan BP = 93,84%. Pacla pH = 4
senyawa kompleks uranium akan me-ngalami
ionisasi sehingga meinudahkan proses per-lukaran
ion dengan resin penukar ion.
Persamaan reaksinya :

H02(NO3)2 > U02
 2< + 2 NO1"

2 H* + 2 R" + U02
 2* + 2 NO5" ••-.=—= ===== • U02R, + 2 UNO.,

Senyawa uranium apabila dilarutkan dalam
asam (dalam hal ini asam nitrat) akan
membentuk ion komplek yang anempunyai ikatan
yang kuat. Apabila pH diperbesar lebih dari 4
maka ikatan didalam uranium bemuk komplek ini
akan makin kuat, sehingga akan mempersukar
proses per-tukaran ion yang menyebabkan
uranium yang terserap resin makin sedikit.
Apabila pH diperkecil maka suasana terialu asam
akan dapat mengurangi kapasitas pertukaran
resin penukar ion, bahkan dapat merusakkan
resin seperti saat perendaman dengan larutan
HNOj. Berdasarkan hasil penyerapan ion tersebut
di atas maka untuk selanjutnya akan dicoba
dengan resin campuran kation : anion sekitar 2:1
dengan variasi mulai dari 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1,
4:1.

Pada percobaan suhu kamar (280°C) didapat
hasil untuk resin kation IR 120 FD = 44,55 dan
EP = 96,07%, sedangkan untuk resin anion IRA
400 didapat FD = 23,63 dan EP = 94,27%.

Tabel 6. Pengaruh perbandingan berat dari
campur-an resin (Kation : Anion)
terhadap FD dan EP.

No.
1
2
3
4
5
6

W
1 : 1
1 :2
1 :3
2 : 1
3 : 1
4 : 1

FD
15,25
31,15
28,46
67,20
67,20
67,25

EP (%)
91,75
31,15
94,27
98,94
98,94
98,99

Ket: W = perbandingan berat kation : anion

Dapat dilihat pada tabel 6 bahwa pada
pcrbandingan berat resin kation terhadap anion =
2:1 memberikan hasil terbaik yaitu FD = 67,20
dan EP = 98,94%. ini disebabkan kedua resin
saling menguatkan/membantu.iika perbandingan
berat resin (kation : anion) < 2:1 yaitu dari (1:1)
sampai dengan (1:3) maka FD dan EP cenderung
tetap yaitu EP sekitar 91 - 94%. Ini disebabkan
oleh makin banyak resin anion yang ditambahkan,
makin banyak pula uranium yang terikat oleh
resin sehingga FD dan EP naik. Dalam hal ini
terdapat 2 hal yang berarti, yaitu (1) ion U dalam
bentuk anion sehingga erjadi pertukaran ion, dan
(2) terjadi penyerapan ion U oleh resin anion.
Karena uranium yang dipakai bermuatan positip,
maka sebetulnya hanya resin kation yang mampu
mempertukarkan ionnya. Reaksi pertukarannya
sebagai berikut:

2 HR + U02(NO3)2 <= => U02R2 + 2 HN03
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sedangkan resin anion lidak mampu
mempertukarkan ion dengan uranium. Jadi
diduga bahwa resin anion hanya mampu
menyerap uranium dipermukaan saja. Sehingga
banyaknya uranium yang diserap alch resin anion
ini tidak sebanyak resin kation. Selain i(u karena
penelitian teriadi pada pH 4 maka resin kation
lebih reaktif berfungsi sebagai pernukar ion jika
dibandingkan dengan resin anion yang biasanya
membutuhkan pH lebih tinggi yaitu pH = 9 -11 .
Hal tersebut didukung oleh data FD dan EP yang
tinggi dengan kenaikannya yang relatif kecil jika
digunakan variasi resin kation dengan
perbandingan berat resin (kation : anion) > 2:1.
Jadi cukup perbandingan berat = 2:1 saja
berdasarkan tinjauan ekonomis.

SIMPULAN.

Resin campuran (kation : anion) dengan
perban-dingan berat (2:1) mempakan penyerap
terbaik karena dicapainya nilai optimal dari FD =
67,20 dan EP 98,94%. Nilai terscbut lebih baik
jika di-bandingkan terhadap nilai penyerapan
resin anion IRA-400, yang menunjukkan nilai FD
= 23,46 dan EP = 93,84%, aUuipun penyerapan
resin kation IR-120 dengan FD = 47,23 dan EP -
97,89%.
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TANYA JAWAB

1. Siti Ainini
• Bagaimana menurut pendapat Saudara, bila

variasi perbandingan resin kation/anion
dilakukan terlebuh dahulu, kemudian baru
dilakukan optimasi kondisinya.

Supardi
• Saya menyatakan kurang sependapat dengan

pernyataan dari penaya tersebut di atas. Hal
ini, karena apabila dilakukan variasi
perbandingan resin kation/anion terlebih
dahulu, kemudian baru dilakukan optimasi
kondisinya, maka dengan perlakuan seperti itu
akan mengakibatkan terlalu banyak
perbandingan resin kation/anion yang hams
dilakukan/dicoba. Dengan demikian akan
semakin sulit untuk menentukan optimasinya.
Saya berpendapat bahwa apabila variasi
perbandingan berat resin kation/anion
dilakukan paling akhir, maka kondisi yang
dilakukan seperti ini akan dapat
memperlihatkan hasil dari masing-masing ion
dan si fat kecenderungannya, sehingga untuk
menentukan perbandingan berat resin
kation/anion cenderung lebih cepat dan
tepat/akurat.
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PENGAMBILAN AKTINIDA DENGAN PROSES TBP
Studi Modifikasi Proses PUREX

Djarot S. Wisnubroto
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif ID0100085

ABSTRAK

PENGAMBILAN AKTINIDA DENGAN PROSES TBP. Studi terhadap modifikasi proses PUREX dilakukan
dengan tujuan perluasan proses PUREX sehingga dapat mengambil aktinida bervalensi tiga.. Dalam penelitian ini
neodimium (Nd) digunakan sebagai pengganti aktinida bervalensi tiga seperti amerisium (Am) dan curium (Cm).
Percobaan dilakukan secara catu, dan analisis dilakukan menggunakan UV-VIS spektrometer. Seperti yang
diharapkan U mudah diekstraksi oleh tri-n-butil fosfat (TBP), tetapi masalah terdapat pada ekstraksi Nd. Hal ini
dapat dipecahkan dengan menambahkan NaN03 pada fase air. Penambalian 0,2M NaNO3 cukup untuk mengambil
Nd dari fase air. Kenaikan suhu akan mengurangi distribusi U dan Nd dalam fase organik. Evaiuasi seluruh data
menghasilkan sebuah proses dinamakan proses TBP untuk pengambilan U dan Nd (atau aktinida bervalensi tiga)
sekaligus, yaitu pertama U diambil langsung dari asam nitrat, kemudian Nd diekstraksi dengan menambahkan
NaN03 ke dalam fase air sehingga meninggalkan hasil belah. Pemisahan aktinida bervalensi tiga dan unsur tanah
jarang dilakukan dengan menggunakan kombinasi pengompleks diethylenepentaacetic acid (DTPA) dan ekstraktan
diisodecylphosphoric acid (DIDPA) atau diethylhexylphsophoric acid (HDEHP).

ABSTRACT

RECOVERY OFACTUNIDES BY TBP PROCESS. Modification of PUREX process has been studied. The aim
of the modification is to extend the ability of PUREX process that can recover trivalent actinides. Nd was used as a
substitute of three valence actinides such as americium and curium. The experiment was done by batch method, and
using UV-VIS spectrophotometer for the analysis. As expected, U is easily extracted by tri-n-butylphosphat (TBP),
but the problem is extraction of Nd. This difficulty can be solved by addition of MIXMOJ in the aqueous phase.
Addition of0.2M NaNOs is enough for the recovery ofNd. Rising of temperature reduces U and Nd distribution in
organic phase. Evaluation of all results gives a process named as TBP process for recovery U and Nd (or three
valence actinides). First U is extracted from nitric acid, then Nd is recovered by addition ofNaNOs in the aqueous
phase leaving fission products. Then, the trivalent actinides can be separated from rare earths by combination of
complexant of diethylenepentaacetic acid (DTPA) and extractant of diisodecylphosphoric acid (DIDPA) or
diethylhexylphosphoric acid (HDEHP).

PENDAHULUAN

Berdasarkan penanganan ujung belakang
daur bahan bakar nuklir terdapat dua siklus daur,
yaitu daur terbuka dimana bahan bakar bekas
disimpan tanpa pengambilan kembali U dan Pu,
dan daur tertutup dimana proses olah ulang
dilakukan. Studi perbandingan dari kcdua daur
tersebut menipakan hal yang masih kontroversial
karena melibatkan pula parameter ketidak pastian
pada nasib bahan bakar bekas atau limbah
radioaktif yang disimpan setelah jangka waktu
lama1'2. Tetapi penelitian kedua daur tersebut
terus dilakukan, terutama pada ujiing akliir daur
(back end) meskipun beberapa negara maju
mengendurkan penggunaan PLTN scbagai
pemasok energi listrik.

Saat ini kegiatan penelitian di negara-negara
pengguna tenaga nuklir Iebih banyak pada daur
tertutup dengan menekankan peningkatan
keselamatan pengelolaan bahan radioaktif
terutama pada pencarian material untuk

imobilisasi limbah aktivitas tinggi dan/ atau
pemisahan unsur berwaktu paruh panjang yang
diikuti penelitian transmutasi terhadap unsur-
unsur tersebut.

Dasar dari penelitian yang dilakukan ini
adalah pengembangan proses pemisahan unsur-
unsur aktinida dari hasil belah yang terdapat pada
limbah cair aktivitas tinggi. Makalah ini
membahas kemungkinan penggunaan TBP
sebagai ekstraktan aktinida termasuk aktinida
bervalensi tiga. Selama ini diketahui bahwa TBP
tidak dapat mengckstraksi aktinida bervalensi
tiga. Dengan hipotesis bahwa ketidak mampuan
TBP mengekstraksi aktinida (III) salah satunya
adalah karena gugus rungsional P=O terisi oleh
HN03, maka dilakukan penambahan garam nitrat
sehingga mengurangi ikatan HNO3 dengan P=O
dan mcnambah kemungkinan terekstraksinya
aktinida (III) (misalnya Am(IH), Cm(III)) oleh
TBP 3. Hipotesis penelitian ini dipertegas dengan
penelitian lain, yaitu pengambilan Am (atau Nd
dalam penelitian ini) dengan menggunakan
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ekstraktan n-octyl(phenyl)-N,N-diisobutylcarba-
moylmethylphosphine oxide (CMPO)4. Senyawa
organik ini mempunyai dua gugus fungsional P=O
dan C=O, sehingga dengan asumsi yang sama
asam nitrat dapat terikat oleh C=O dalam CMPO,
maka P=O dapat mengikat logam-logam aktinida
termasuk aktinida valensi tiga. Kelemahan
penggunaan ekstraktan ini adalah, kita harus
membuat proses yang sama sekali baru yang
berbeda dengan proses plutonium uranium
extraction (PUREX) sehingga memerlukan biaya
untuk penelitian dan pengembangan yang
menyeluruh.

Pada penelitian ini digunakan Nd sebagai
pengganti Am, Cm karena kemiripan sifat kimia,
dan digunakan pula U (walaupun kemampuan
ekstraksinya telah diketahui) sebagai perban-
dingan serta kemungkinan pemisahannya.

Proses pemisahan aktinida menggunakan
TBP mempunyai keuntungan - keuntungan 1)
sifat-sifat TBP telah diketahui, 2) teknologi
prosesnya cukup mengadaptasi proses PUREX
sehingga memberikan keuntungan ekonomi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
dibuat sketsa proses penganibilan aktinida serta
pemisahan masing-masing unsur. Penelilian ini
tidak hanya berguna untuk daur bahan bakar
nuklir sendiri, tetapi metodenya dapat dipakai
untuk memecahkan problema pengolahan limbah
radioakt if.

TEORI REAKSI TBP DENGAN AKTINIDA
DAN ASAM NITRAT

Reaksi TBP dengan U, Nd dan HNO3 dapat
dinyatakan sebagai45:

Nd3* + 3NO3" + TBP O Nd(NC)3)3-TBP (I)

UO2+ + 2NOJ-+ 2TBP<=> UO2(NO3)2-2TBP (2)

IT + NO^+TBP O HNO3-TBP (3)

H* + NO3" + 2TBP <=> HNO3-2TBP (4)

Meskipun berfungsi sebagai pelanit, asam nitrat
juga terekstraksi oleh TBP dan bänkan merupakan
senyawa yang dominan dalam fase organik.
Ikatan TBP dan HN03 dapat divisualisasikan
seperti pada Gambar 1.

ikatan hidrogen

p = O HNOj

Gambar 1. Ikatan antara TBP dengan HNO3.
Berikut adalah contoh perhitungan

penentuan TBP bebas ([TBP]f) yang didefinisikan
sebagai TBP yang tidak terikat oleh asam nitrat
yang dapat dipergunakan untuk nicngekstraksi
aktinida.

(5)

(6)

- [TBP-HNOj] - 2[(TBP)2' HNO,]

(TBP]r=[TBP],«, - aUNOj-K.'ITBPlt -^HNCyKi'ITBP],1

-<l + oHNOj'K|)± V ((1 + aHNOj'Ki)1 + 8-aHNQj-Ki-f
[TBP]r= — (7)

4- aHNOj'K,

Dimana a = [H^NCVly2 yang merupakan
aktivitas ion didapat dari perhitungan metode
Bromley dan y merupakan koefisien aktivitasnya5.
Lambang K adalah konstanta kesetimbangan
reaksi (3) dan (4) yang telah dilaporkan
sebelumnya dimana Kl=0,07~0,194 (untuk reaksi
(3)) dan K2=0,33~0,43 (untuk reaksi (4))6>7. Dari
hasil perhitungan persamaan (7) yang ditunjukkan
pada gambar 2 akan didapat bahwa untuk umpan
[HNO3]>2M maka >50% dari porsi TBP
digunakan untuk bereaksi dengan asam nitrat. Ini
berarti, sisa dari TBP (sekitar <0,5 M untuk 30%
TBP) digunakan untuk mengekstraksi logam-
logam aktinida seperti U, Pu dan lain sebagainya.
Dengan anggapan demikian dapat dibayangkan
bahwa kompetisi untuk dapat berekstraksi dengan
TBP sangat berat, sehingga Am(III) akan sulit
diekstraksi oleh TBP kecuali kalau sebagian asam
nitrat diganti dengan garam nitrat seperti yang
telah dijelaskan dalam hipotesis di atas.

b
Z

I
Q

0.25

o.:

0.1*

0.1

0.0^

1.2

1

0.8

0.6

0.2

1 2 3 4 5 6 7
(M)

Gambar 2. Koefisien Distribusi asam nitrat dan
konsentrasi TBP bebas pada ekstraksi
asam nitrat dengan 30% TBP.
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Gambar 4. Spektnim Nd.
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Disamping hal di atas penambahan garam
nitrat semacam NaNO3, A12(NO3)3 dan Ca(NO3)2

yang kationnya tak terekstraksi TBP juga akan
menambah kemungkinan terbentuknya senyawa
seperti U nitraf atau Nd nitrat dan menggeser
reaksi (8) dan (9) ke kanan, sehingga logam-
logam U dan Nd tersebut lebih mudah diekstraksi
oleh TBP.

2 +2NO3- O UO2(NO3)2 (8)

(9)Nd3
+ + 3NO3" O Nd(NO3)3

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan

Bahan kimia UO2.(NO3)2 6H2O, Nd2O3,
senyawa organik TBP maupun «-dodekan atau
kerosen serta HNO3, NaNO3 pada reagent-grade
berasal dari E. Merck digunakan tanpa pemurnian
lebih lanjut.

Tata Kerja

Lima ml lamtan TBP 30% dalani pelarut n-
dodekan atau kerosen disetimbangkan dengan
asam nitrat pada volume yang sania sebelum
ekstraksi terhadap U maupun Nd. Fase organik
tersebut diambil 3 ml untuk dikontakkan dengan 3
ml fase air asam nitrat yang berisi 0,075 g U
dan/atau 0,050 g Nd selama 15 menit. Setelah
masing-masing fase dipisahkan, dilakukan
analisis konsentrasi U dan Nd pada fase air dan
organik menggunakan UV-VIS spektrofotometer.
Berdasar analisis fersebut dapat ditentukan
koefisien distribusi yang didefinisikan sebagai
perbandingan konsentrasi unsur tertentu pada fase
organik dengan konsentrasi pada fase air.
Gambar 3 dan 4 adalah spektnim U, Nd dalam
HNO3 , dan dalaiu penelitian ini digunakan
panjang gelombang 415 nni, 796,5 nm (daerah
sinar tampak) masing-masing untuk U dan Nd
untuk kalibrasi dan penentuan koefisien distribusi.

Percobaan dilakukan dengan parameter
konsentrasi asam nitrat (0,5 - 3 M), dan pengaruh
penambahan 0,2M NaNO3, (dalam hal ini lidak
dilakukan variasi konsentrasi NaNO3, tetapi
ditentukan bahwa konsenlrasi NO3' harus 0,5 - 3
M) , kedua percobaan tcrsebut dilakukan pada
suhu 30°C. Terakhir dilakukan percobaan
pengaruh perubahan suhu (30°C, 50°C , 70°C)
untuk berbagai konsentrasi asam nitrat (0,5, 1,0
dan 2,0 M).

HASIL DAN BAHASAN

Seperti ditunjukkan pada Gambar 5, U
dengan mudah diekstraksi oleh TBP pada
konsentrasi asam moderai maupun tinggj
(>1,5M). Hal ini merupakan sesuatu yang telah
diketahui luas dan menipakan dasar untuk proses
olah ulang bahan bakar nuklir. Secara umum
TBP dengan mudah mengekstraksi aktinida
valensi (IV) dan (VI) tetapi sulit untuk
mengekstraksi aktinida bervalensi (V) dan (III).
Contoh dari aktinida (V) adalah Np(V), tetapi
unsur ini relatif mudah dioksidasi atau direduksi
menjadi Np(VI) atau Np(IV) sehingga dapat
diambil oleh TBP". Tidak demikian halnya
dengan aktinida (III) seperti Am(III) atau Cm(III)
karena unsur-unsur ini sangat stabil sehingga sulit
untuk dioksidasi atau direduksi 9. Dalam banyak
laporan ditunjukkan bahwa untuk menghindari
penggunaan bahan radioaktif, Am dapat diganti
dengan unsur tanah jarang Nd karena kemiripan
sifat kimia.
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Gambar 5. Ekstraksi U dan Nd dengan TBP.

Ekstraksinya U memberikan koefisien
distribusi yang besar sehingga makin
mempersempit kemungkinan aktinida bervalensi
tiga untuk berreaksi dengan TBP. Secara
perhitungan hal ini dapat dinyatakan dengan
penyempurnaan persamaan (6) dengan
memasukkan unsur kompleks UO2(NO3)2-2TBP
menjadi persamaan (8). Perhitungan ini berbeda
dengan apa yang dilaporkan oleh Benedict et al.
karena pustaka tersebut tidak mempertimbangkan
aktivitas asam nitrat di dalam fase air, serta hanya
mempertimbangkan reaksi kimia (3) saja5.

[TBP|, =
2KU[UO,!+)

- 2aHNO3-K,-(TBPl,1 -
(8)
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Gambar 6. Penganth penambahan NaNO3 0.2M terhadap koefisien distribusi U dan Nd

[TBP]f= (9)
2A

dengan,

A=2- aHNGy(K2 + <7HNO,[UO2
2+])

B=i+ aHNO3K,

Persamaan (8) menunjukkan kembali bahwa
semakin banyak unsur-unsiir yang miidah
terekstraksi sepert U, Pu atau Np valensi empat
dan enam maka akan berkurang TBP bebasnya
sehingga aktinida valcnsi tiga semakin tidak
mempunyai kematnpuan untuk mengikat dengan
gugus P=O dari TBP.

Seperti yang telah dijelaskan pada teori di
atas, Gambar 5 juga menunjukkan koefisien
distribusi yang rendah dari Nd ( dengan orde 10-
2) dimana fase aimya adalah asam nitrat. Pada
proses PUREX , karena sulit diekstraksi oleh TBP
maka aktinida bervalensi tiga serta unsur-unsur
tanah jarang akan ikut terbawa oleli fase air
sebagai kelompok Iimbah cair aktivitas tinggi.
Tetapi beberapa negara mempunyai kebijaksanaan
untuk menganibil aktinida-aklinida tersebut
karena tingkat keracunan yang tinggi dan waktu
paruhnya yang panjang, seliingga batasan-batasan
imobiiisasi limbah aktivitas tinggi akan lebih
longgar 5. Sedangkan aktinida-aktinida tersebut
dapat diletakkan pada tempat yang mudah
dimonitor ataupun ditransmutasikan meng-
gunakan suatu reaktor maupun akselerator
sehingga menjadi unsur-unsur yang bcnvaktu
paruh lebih pendek.

Apabila ditambalikan garam nitrat semacam
NaNO3 atau A12(NO3)3 atau Ca(NO3)2 ke dalam
fase airnya diharapkan adanya kenaikan distribusi
di dalam fase organik. Prinsip ini sebenarnya
telah digunakan pada proses PUREX untuk
menaikkan koefisien distribusi uranium nitrat,
tetapi kenaikan distribusi hanya berlaku pada
konsentrasi nitrat total >5M untuk penambahan
NaNO3, >4M untuk Ca(NO3)2 dan >3M untuk
A12(NO3)3

 5.

Gambar 6 menunjukkan pengaruh garam
nitrat pada koefisien distribusi Nd dan U. Pada
ekstraksi U keberadaan garam tersebut pada fase
air tidak mempengaruhi tingkat ekstraksi aktinida
tersebut, sedangkan pada Nd dengan penambahan
0.2M NaNO3 terdapat kenaikan yang berarti dari
orde 10-2 menjadi 100. Hal ini tentu jauh dari
harapan yang diinginkan, tetapi orde tersebut
cukup untuk memisahkan aktinida bervalensi tiga
(dengan asumsi koefisien distribusi Nd sama
dengan Am) dari larutan asam nitrat dengan
proses sinambung. Hasil ini scsuai dengan
hipotesis baliwa tanpa NaNO3, maka gugus P=O
pada TBP didominasi oleh asam nitrat. Hasil
eksperimen ini cukup untuk dapat memprediksi
koefisien distribusi aktinida valensi tiga pada
penambahan NaNO3 lebih dari 0,2M.
Perhitungan yang dilakukan sama dengan
perhitungan untuk mencari distribusi asam nitrat
ataupun U nitrat dalam fase organik maupun fase
air tetapi dengan merubah aktivitas ion a karena
hams memperhitungkan efek dari NaNO3

 6. Hasil
perhitungan ini menunjukkan bahwa pada
penambahan NaNO3 di atas 1,0 M pada
konsentrasi asam nitrat 0,lM - 0,2M akan
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Tabel 1. Penganih suhu pada koefisien distribusi U dan Nd
(Tanpa penambahan NaNO3)

Suhu (°C)

30
50
70

4,21
4,02
3,97

0,5M
U

HN03

Nd
0,007
0,007
0,006

8,33
8,14
8,00

l.OMHNOj
U Nd

0,023
0,015
0,012

2.0M HNO3
U Nd

22,05 0,034
21,88 0,021
20,56 0,020

bahan
bakar
bekas

HCOOH

NaNO

30% TBP

DTPA

30% TBP

Proses PUREX

HLW I
Interim Storage

I
Denitrasi

I
Klarifikasi

I
Penggaraman

i

DIDPA/HDEHP
0»~|Pemisahan Am dan RE

T
Pengelolaan Am

U dan Pu

endapan

Pengambilan Am/RE Hasil Belah

Unsur Tanah
Jarang

Gambar 7. Konsep Proses TBP

menyebabkan terekstraksiiiya aktinida valensi tiga
lebih dari 70%.

Seperti diketahiii bahwa opcrasi suatu proses
sangat jarang dilakukan pada suhu kainar atau
dibawahnya, umumnya para leknisi mcngainbil

suhu 40°C sebagai suhu operasi proses dalam
perhitungan desain. Telah dilakukan suatu
percobaan untuk melihat pengaruh suhu pada
ekstraksi menggunakan TBP, tetapi karena
keterbatasan peralatan maka jangkauan suhu
hanya terbatas di atas suhu kamar. Seperti yang
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ditunjukkan pada Tabel 1, penganih suhu
terhadap ekstraksi U dan Nd relatif kecil
meskipun ada kecenderungan menurunnya
koefisien distribusi terhadap naiknya suhu.
Dalam hal ini tidak dilakukan percobaan
pengaruh suhu apabila NaNO3 dilambahkan pada
fase airnya, karena sesuai dengan hasil Tabel 1
perubahan suhu tidak banyak mcmpengaruhi
kocfisien distribusi.

Dari hasil-hasil eksperimen dapat dibuat
suatu proses disebut proses TBP yang dapat
digunakan untuk memisahkan U dan aktinida
bervalensi tiga. Proses ini lerdiri dari tahapan
pengambilan U/ Pu oleh TBP (proses PUREX)
yang menyisakan limbah aktivitas tinggi {high
level mrcre/HLW) , dilanjutkan dengan tahap
berikutnya yaitu penunman konsentrasi asam
nitrat HLW tersebut menggunakan HCÖOH
sampai sekitar 0,2M. Sebelum pengambilan Am
dilakukan penyaringan terhadap endapan yang
mungkin terbentuk dari denitrifikasi, dilanjutkan
dengan pengambilan Am dengan menambahkan
0,2M NaNO3 pada fase air asam nitrat (lihat
Gambar7).

Pada proses scbenarnya, tentu tidak
sesederhana seperti yang dijelaskan. Sebagai
contoh untuk memisahkan Am(III) dari lantanida
(rare earthsfRE) sangat sulit karena kemiripan
sifat kimianya. Problema tersebut dapat diatasi
dengan mengadaptasi proses TALSPEAK dimana
Am dan lantanida yang terekstraksi TBP
direekstraksi menggunakan pengompleks
diethylene tetraamine pentaacetic acid (DTPA),
kemudian lantanidanya dipisahkan dari Am
dengan ekstraksi menggunakan diethylhexyl-
phosphoric acid (HDEHP) atau diisodecyl-
phosphoric acid (DIDPA) 1 0". Namun proses
yang dijelaskan pada Gambar 7 dapat langsung
diadopsi oleh proses PUREX sebagai tahapan
tersendiri sehingga seluruh aktinida yang terdapat
dalam larutan bahan bakar bekas dapat diambil
oleh TBP, dan hanya menyisakan hasil belah saja
dalam limbah cair aktivilas tinggi.

SIMPULAN

Eksperimen dengan tujuan untuk
memodifikasikan proses PUREX mciumjukkan
bahwa penambahan 0,2M NaNO3 cukup untuk
mengambil Nd dari fase air. Kenaikan suhu akan
mengurangi distribusi U dan Nd dalam fase
organik. Evaluasi seluruh data menghasilkan
sebuah proses yang disebut proses TBP untuk
pengambilan U dan Nd (atau aktinida bervalensi
tiga) sekaligus, yaitu pertama U diambil langsung

dari asani nitrat, kemudian Nd diekstraksi dengan
menambahkan NaNOj ke dalani fase air sehingga
meninggaikan hasil belah. Penelitian ini hanya
menyangkut hal-hal yang prinsip saja, untuk
menibangun suatu proses yang iebih rinci untuk
memecahkan masalah spesifik diperlukan studi
lebih lanjut.
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TANYA JAWAB

1. Sugondo
• Mengapa dipilih

menggunakan Am
• Apa tujuan dilakukan pemisahan aksinida

unsur Nd, tidak

Djarot Sulistio W
• Kami memilih unsur Nd, karena Nd

mempunyai sifat kimia yang mirip dengan
Am, seperti koefisien distribusinya

« Tujuan dilakukan pemisahan adalah untuk
tnempermudah dalam pengontrolan terhadap
unsur yang memiliki waktu panih panjang dan
memperpendek waktu paruh dengan
menggunakan reaktor akselerator

2. Sarwo
• Apakah metoda yang digunakan untuk

mcngckstraksi aksinida ini tidak
mempengamhi kondisi ekstraksi aksinida
valensi yang Iain ?

Djarot Sulistio W
• Metoda ini tidak mempenganihi kondisi

aksinida valensi lain, karena garam yang
dipakai tidak menyebabkan terjadinya
perubahan koefisien distribusi unsur lain.

3. Mainar
• Faktor apa saja yang mempenganihi reaksi

kesetimbangan, agar ekstraksi nilrat oleh TBP

Presiding Presenlasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19 Maret 1996

lebih banyak, sehingga unsur-unsur yang ada
dalam nitratjuga terektraksi lebih banyak.

Djarot Sulistio W
» Faktor utama yang mempengaruhi ekstraksi

asam nitrat adalah konsentrasi dan suhu

4. Taufik Usman
• Bagaimana pengaruh koefisien

terhadap kemampuan ekstraksi
distribusi

Djarot Sulistio W
• Pengaruh koefisien distribusi terhadap

kemampuan ekstraksi adalah semakin besar
kocfisien distribusi, semakin banyak pula
unsur yang terikut ke dalam fasa organik,
sehingga kemampuannya menjadi meningkat

5. Erick Johneri
• Mohon penjelasan Saudara mengenai

penggunaan TBP untuk mengekstraksi Am
dan bagaimana prosentasenya terhadap
penggunaaan ekstraktan lain, serta jelaskan
kelebihan dan kekurangannya.

Djarot Sulistio W
• TBP mempunyai kelemahan dibandingkan

dengan ekslraktan lain, seperti HDEHP,
DIDPA dan CMPO, yaitu kemampuan
ekstraksi terhadap Am relatif lemah, karena
memiliki Kd sebesar 10"2, sedangkan
ekstraktan yang lain memiliki Kd berkisar
antara 10-100
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ABSTRAK

Perkembangan teknologi nuklir pada saat ini telali dilengkapi deiigan penanganan terhadap daur bahan bakamya
secara konvensional yaitu dengan cara pengolahan kembali dan pemisahan. Dalam hal ini, reaktor cepat merupakan
suatu piranti yang dapat menangani daur bahan bakar nuklir secara tepat, karena reakor tersebut dapat mendaur-
ulangkan bahan bakar nuklir dan dapat menghasilkan energi. Komposisi bahan bakar yang digunakan adalali sisa
hasil pembakaran reaktor termal (LWR) dari 33 MWD/T setelah waktu pendinginan 150 hari. Ke dalam reaktor
tersebut juga dapat dimasukkan isotop-isotop lain dari trasnuranium, yang selanjutnya akan berfungsi ganda menjadi
reaktor pembakar/transimitasi (reaktor B/T). Dalam penelitian ini penanganan terhadap penggunaan balian bakar
plutonium khususnya telah dievaluasi dengan menggunakan metode difusi 26-gnip energi pada kondisi awal siklus
(BOC) dan kondisi akhir siklus (IEOC). Analisis ini dilakukan dengan tnenggunakan pendingin Na, Pb dan gas He.
Dapat disimpulkan bahwa khusus untuk plutonium, efektivitas penanganannya lebih baik bila menggunakan
pendingin gas He.

ABSTRACT

At the recent time, the establishment of nuclear technology has readily been equiped with conventional nuclear
fuel cycle, i.e. by reprocessing of spent fuel followed by partitioning. In this respect the fast reactor constitutes a
device that can treat nuclear fuel cycle appropriately because the reactor could recycle the nuclear and produce
energy. The composition of fuel used in the reactor is the composition of discharged fuel of 33 MWD/T - LWR after
ISO days of cooling. This reactor could also be introduced with transuranic isotopes and therefore will become a
burning/transmutation reactor (B/T reactor). In this research, the treatment on the use of plutonium was especially
evaluated using 26-group diffusion method either at the beginning of cycle (BOC) as well as at the end of cycle
(EOC). The analysis was performed assuming the use of sodium (Na), lead (Pb), and helium (He) gas. It was found
that, especially for plutonium, the effectiveness of treatment could be achieved by using He gas coolant.

PENDAHULUAN

Penggunaan sistcm encrgi nuklir menjadi
sebuah altcrnatif dalam memperoleh suinber
energi yang cuktip memadai dalam meminjang
kebutuhaan akan energi untuk industrialisasi.
Pada umuninya penggunaan sumber energi
tersebut adalali menggunakan sebuah reaktor
nuklir yang scbagian besar adalah dari jenis
reaktor berpendingin air atau yang dikenal dengan
LWR (Light Water Reactor). Walaupun
penggunaan sumbcr energi bertenaga nuklir
menipakan scbuah pilihan yang sampai saat ini
dirasakan cukup tepat dengan keinajuan teknologi
penunjangnya yang cukup memadai, namun
berbagai macam kendala masih belum seluruhnya
dapat ditangani kluisusnya dalam hal pengolahan
sisa bahan bakar yang dihasilkannya. Pada saat
sekarang ini, scbagian kcbutulian listrik di negara-
negara industri kluisusnya diluisilkan oleh reaktor
nuklir yang mana kebanyakan menggunakan
reaktor jenis LWR. Dengan kata lain bahwa
jumlah sisa bahan bakarnya adalah cukup banyak

dan bahkan di negara-negara tertentu melimpah,
ini berarti bahwa kalau tidak dilakukan
penanganan yang cukup memadai maka sisa
bahan bakar tersebut akan sangat membahayakan
bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri
khususnya dari isotop-isotop (hasil belah)
berwaktu paruh panjang seperti Plutonium, minor
aktinida dan hasil belah berwaktu paruh panjang
lainnya (LLFPs, long-lived fission product). Oleh
karena itu perlu kiranya diupayakan untuk
mendapatkan sebuah piranti yang dapat
menangani atau memanfaatkan kembali sisa
bahan bakar yang dihasilkan oleh reaktor nuklir.

Reaktor cepat dalam sistem daur uiang
bahan bakar nuklir maju dapat berperan sebagai
sebuah piranti yang dapat menunjang penggunaan
scbuah sistem leknologi nuklir. Penggunaan
reaktor cepat untuk mendaurulangkan bahan
bakar nuklir menipakan langkah yang cukup
tepat karena reaktor cepat ini menggunakan
sistem bahan bakar yang terkandung dalam sisa
bahan bakar LWR yang mana jumlahnya
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sebanding dengan penggunaan LWR. Penggunaan
bahan bakar tersebut tentunya harus melalui tahap
pengolahan kembali (reprocessing) yang mana
setelah itu dilakukan pemilihan isotop-isotop yang
akan digunakan kembali dan dilakukan fabrikasi
bahan bakar reaktor cepat sesuai dengan
komposisi disain.

Tujuan utama dari riset ini adalah menjajagi
kemungkinan untuk membangun sebuah reaktor
cepat untuk dapat memanfaatkan kembali sisa
bahan bakar dari LWR sebagai alternatif untuk
mendaur ulangkan sisa bahan bakar tenitama
Uranium dan Plutonium karena reaktor cepat
memiliki karakteristik yang sesuai dengan
kebutuhan tersebut. Survey yang dilakukan dalam
menentukan parameter-parameter yang mendasar
dari riset ini adalah menggunakan isotop U (U-
235, U-238) dan Pu (Pu-239, Pu-240, Pu-241 dan
Pu-242). Disain reaktor yang digunakan adalah
jenis reaktor cepat (fast reactor) dengan kapasitas
daya 3000 MWt.

Akhirnya, dari hasil riset yang telah dicapai
ini dapat diambil kesimpulan baluva penggunaan
sebuah reaktor cepat untuk mendaur ulangkan sisa
bahan bakar nuklir khususnya Uranium dan
Plutonium adalah baik dan laik dikembangkan
dalam rangka mengefektifkan penggunaan bahan
bakar disamping juga dapat membantu dalam
menangani masalah lingkungan. Reaktor cepat
ini juga dimungkinkan dapat digunakan untuk
membakar/ mentransmutasi isotop-isolop lain
yang terkandung dalam sisa bahan bakar LWR
misalnya isotop-isotop benvaktu pamh panjang
yang sangat berbahaya seperti MA (minor
actinides) dan LLFPs (long-lived fission product).

METODE PERHITUNGAN

Reaktor cepat merupakan sebuah reaktor
yang diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif
yang baik dalam penggunaan kembali sisa bahan
bakar dari reaktor daya jenis LWR Plutonium (Pu)
dan Uranium (U). Reaktor tersebut didisain
dengan menggunakan blangket dalam rangka
untuk mendaur ulangkan sisa bahan bakar U-238
dari LWR menjadi Pu-239 yang akan digunakan
sebagai bahan bakar pokok pada sebuah reaktor
cepat dan juga dapat dipergunakan untuk
mentransmutasi isotop-isotop lainnya seperti Pu-
238 menjadi Pu-239. Evaluasi terhadap
transmutasi dari isotop-isotop lain juga dilakukan
terutama pada isotop-isotop plutonium dan minor
aktinida yang dalam hal ini dicampurkan secara
homogen pada bahan bakar reaktor tersebut.
Sebuah evaluasi terhadap penganih spektrum
neutron yang mcrupakan hal yang sangat penting

juga dilakukan, karcna pada reaktor cepat interval
energinya sangat lebar (dari daerah termal sampai
daerah cepat) baik untuk tangkapan (capture) atau
pembelahan (fission) apabila dibandingkan
dengan reaktor termal. Metode perhitungan
reaktor ini dilakukan dengan menggunakan
metode difusi multigroup ', seperti diperlihatkan
pada persamaan berikut, karena perhitungan
untuk disain reaktor cepat kebanyakan
menggunakan metode difusi disamping juga
bahwa metode difusi ini lebih sederhana
dibandingkan dengan inetode-metode lainnya.
Multigrup energi tersebut diungkapkan dalam
neutron per satuan volume per detik termasuk

didalamnya kebocoran (leakage) V » *',

absorpsi 12°«^«/ yang termasuk tangkapan

(capture) dan fisi *• " ~ '* + •* / pindahan

(removal) dengan hamburan elastis * ••***)

dan hamburan non-elastis ^ "* '' . Persamaan
multigrupnya diberikan sebagai berikut;

o

)tTt 4~
(1)

dimana ke<r adalah faktor penggandaan dari
keseimbangan antara neutron yang dihasilkan dan
neutron yang hilang. Dalam analisis multigrup
ini, perhitungan dilakukan dengan menggunakan
26-grup energi dari penampang lintang data
nuklir untuk material reaktor cepat yang diperoleh
dari Bondarenko2. Perhitungan ini dilakukan
dengan menggunakan analisis satu dimensi pada
arah radial dengan geometri silinder. Evaluasi
terhadap laju transmutasi dari isotop-isotop
plutonium khususnya dilakukan dengan
menggunakan perhitungan deplesi dengan
perubahan reaksi berantai. Perhitungan deplesi
tersebut dilakukan dengan menggunakan
persamaan diferensial simultan dengan metode
solusi numerik dari Runge-Kutta-Gill.

( 2 )

( i , j , k = l , 2 , ,M), ( g = l , 2 , G)

dimana N'(t) adalah jumlah kerapatan atom ke i,
Xg adalah fraksi dari neutron yang dihasilkan pada
setiap fisi, t|' adalah fraksi hasil pembelahan atom
ke i, 1* adalah fraksi penyerapan neutron dari k ke
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i, Xl adalah konstanta pelunihan radioaktif dari
atom ke i, og adalah penampang lintang atom ke i,
M adalah jumlah total isotop dalam rantai
pembakaran/transnmtasi, dan G adalah jumlah
energi grup. Model perhitungan yang dilakukan
dapat dilihat pada diagram alir yang ditunjukkan
pada gambar 1 di atas.

HASIL PERHITUNGAN DAN BAHASAN

Analisis terhadap kemampuan reaktor cepat
dalam menggunakan kcmbali sisa bahan bakar
LWR dilakukan dengan menggiinakan tiga

macam pendingin seperti sodium (Na), timah
(Pb), dan gas helium (He). Dalam evaluasi ini
ha nya ditekankan khususnya pada analisis
terhadap plutonium karena disamping plutonium
dapat digunakan sebagai bahan bakar tetapi
plutonium itu sendiri mempunyai waktu paruh
yang panjang khususnya Pu-239 yang mempunyai
waktu paruh kurang lebih 4xlOs tahun sehingga
memerlukan penanganan yang khusus. Dalam
kesempatan ini juga dilakukan analisis terhadap
bentuk spektrum neutron-nya baik pada kondisi
awal maupim pada kondisi akhir siklus.

Start

Generation of 26-groups
microscopic cross section data set

Remain fraction of MA
and fuel component in

each group

t = t +At

NO

7
Setting fraction of
MA & Pu fraction

Diffusion Calculations
one dimensional 26-groups

model

Calculation of B/T
Capacity

Depletion calculation
1. Burn-up calculation
2. B/T rate calculation
3. Production rate

At = 0.01 y

At = 0.001 y

YES

C Stop

Gambar 1. Diagram alir perhilungan reaktor cepat dengan inenggunakan metode difusi multi-grup.

Gambar 2 memperlihalkan basil perhitungan
dari bentuk spektrum neutron dan pengaruhnya
terhadap laju pembakaran Pu pada kondisi awal
dan pada kondisi akhir siklus. Dari hasil evaluasi
menunjukkan bahwa bentuk spektrum neutron
baik pada kondisi awal maiipun pada kondisi
akhir siklus ternyata tingkatan energinya tidak
berbeda tetapi jumlah kerapatan neiitronnya ada
sedikit terdapat perbedaan seperli diperlihalkan

pada gambar 2.a. Perbedaan jumlah kerapatan
neutron pada kondisi awal dengan kondisi akhir
siklus adalah disebabkan oleh adanya
kemungkinan tertransmutasinya U-238 menjadi
bahan bakar (Pu-239) yang pada kesempatan ini
jumlah pertambahan bahan bakar-nya belum
dievaluasi. Dari hasil tersebut dapatlah diambil
kesimpulan bahwa evaluasi kasar terhadap sebuah
perhitungan reaktor khususnya yang berkaitan
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dengan laju pembakaran atau jumlah Pu yang
telah digunakan dalam suatu siklus dapat
dilakukan pada kondisi awal saja, tetapi untuk
evaluasi lebih detail terhadap neutronik, maka
kedua kondisi baik awal siklus atau akhir siklus
perlu dilakukan. Lebih dari itu disini juga
dilakukan evaluasi terhadap jumlah Plutonium
yang digunakan pada satu siklus seperti
diperlihatkan pada gambar 2.b. Seperti dapat
dilihat pada gambar tersebut bahwa kerapatan
neutron tidaklah begitu berpengamh terhadap
jumlah pembakaran Plutonium apabila
dibandingkan dengan besarnya pengaruh yang
disebabkan oleh kenaikan tingkat energi dari
reaktor cepat seperti yang akan dapat dilihat pada
evaluasi berikutnya yaitu evaluasi terhadap
pengaruh energi neutron terhadap proses
pembakaran isotop Plutonium khususnya.
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Gambar 2. Bentuk spektrum neutron dari sebuah
reaktor cepat dengan bahan bakar inetal dan
pendingin Sodium dan [Pu]= 25 % dengan
kondisi perbandingan bahan bakar,
pendingin, dan material reaktor (F/C/S) =
0.35/0.43/0.22 pada kondisi awal dan akhir
siklus; a. hubungan antara jumlah kerapatan
neutron dengan energi, b. Hubungan antara
jumlali Plutonium yang hilang baik terbakar
atau tertransmutasi.

Gambar 3 memperlihatkan hasil perhitungan
dari bentuk spektrum neutron dan pengaruhnya
terhadap laju pembakaran Pu dengan pendingin
yang berbeda yaitu gas helium (He), Pb, dan
sodium (Na). Pada umumnya reaktor cepat
mempunyai puncak spektrum fluks neutron 0.2 ~
0.4 MeV. Spektrum tersebut akan sangat
bergantung kepada penggunaan material bahan
bakar dan/atau pendingin khususnya. Dari hasil
evaluasi menunjukkan bahwa bentuk spektrum
neutron dengan menggunakan ketiga jenis
pendingin ternyata memberikan pengaruh
terhadap tingkatan energinya dan jumlah
kerapatan neutronnya ada sedikit terdapat
perbedaan seperti diperlihatkan pada gambar 3.a.
Perbedaan jumlah kerapatan neutron pada ketiga
jenis pendingin adalah disebabkan oleh adanya
efek ke-elastisan atau efek moderasi dari ketiga
pendingin tersebut. Misalnya pada bentuk
spektrum neutron dengan pendingin sodium
berbeda puncaknya dengan bentuk spektrum
neutron dengan pendingin gas helium. Hal
tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan
kerapatan yang cukup tinggi antara kedua jenis
material pendingin tersebut, dimana pada jenis
material pendingin gas helium kerapatannya
sangat rendah sehingga efek moderasinya sangat
rendah apabila dibandingkan dengan jenis
material pendingin sodium misalnya atau Pb yang
dalam hal ini mempunyai ke-elastisan yang lebih
tinggi, tetapi kedua jenis material pendingin metal
tersebut kerapatannya cukup tinggi apabila
dibandingkan dengan gas helium sehingga kedua
jenis pendingin metal tersebut efeknya terhadap
moderasi neutron cukup tinggi. Dalam hal ini
pengaruh kerapatan material pendingin atau
bahkan material reaktor sangat besar pengaruhnya
terhadap lingkat kekerasan spektrum neutron
seperti diperlihatkan pada gambar 3.a. Gambar
3.a adalah hasil perhitungan yang diperoleh
dalam bentuk spektrum neutron dengan
menggunakan bahan bakar metal dengan
komposisi (U-Pu-MA-Zr). Perhitungan tersebut
dilakukan dengan menggunakan komposisi seperti
hasil perhitungan pada gambar 2. Dari gambar
tersebut dapatlah disimpulkan bahwa dengan
menggunakan pendingin gas Helium, spektrum
neutron lebih keras pada tingkatan energi antara
0.4-0.8 MeV atau grup energi yang ke 6 dalam
perhitungan 26 grup energi, sedangkan spektrum
neutron dengan menggunakan pendingin metal
Na dan Pb hanya berkisar antara 0.2-0.4 MeV
atau gnip energi ke 7 dalam perhitungan grup
energi yang sama. Hal itu disebabkan oleh karena
adanya efek yang cukup besar terhadap jumlah
kerapatan material
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Gambar 3. Bentitk spektrum neutron dari sebuah
reaktor cepat dengan bahan bakar metal dan
[Pu]= 25 % dengan kondisi perbandingan
bahan bakar, pendingin, dan material reaktor
(F/C/S) = 0.35/0.43/0.22, a. liubungan antara
jumlah kerapatan neutron dengan energi, b.
Hubungan antara jiunlah Plutonium yang
hilang baik terbakar atau tertransmutasi
dengaii meiiggu-nakan material pendingin
Na, Pb, dan gas He.

pendingin gas He sehingga faktor moderasinya
jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan
pendingtn metal. Untuk mengctahui sejauh mana
pengaruh sebuah reaktor yang mempunyai
spektrum neutron ber-energi tinggi terhadap
proses pembakarannya, maka disini juga
dilakukan evaluasi terhadap jumlah Plutonium
yang terbakar/ tertransmutasi pada satu siklus
seperti diperlihatkan pada gambar 2.b yang mana
kerapatan neutronnya tidaklah begitu bcrpenganih
terhadap jumlah pembakaran Plutonium apabila
dibandingkan dengan besarnya pcnganih yang
disebabkan oleh tingginya tingkat energi neutron
seperti yang diperlihalkan pada hasil perhitungan
pada gambar 3b. Dari gambar tcrsebut dapat
dilihat bahwa pada dacrah energi sekilar 0.2 MeV
jumlah laju pembakarannya jauh lebih tinggi pada
penggunaan material pendingin gas He
dibandingkan dengan yang lainnya. Hal (erscbut
juga terlihat pada daerali energi tinggi diatas 0.4
MeV.

Dalam perhitungan laju pembakaran/ trans-
mutasi yang dilakukan dengan analisis per energi
gnip seperti diperlihatkan pada gambar 2 dan
gambar 3 di atas, jumlah fraksi laju pembakaran/
transinutasi dari masing-masing isotop dari
seluruh tingkatan energi tersebut ditunjukkan
pada tabel 1. Seperti diperlihatkan pada tabel 1,
bahwa pengaruh dari pengerasan spektrum fluks
neutron terhadap jumlah fraksi laju pembakaran/
transmutasi tersebut cukup besår, hal tersebut
akan semakin efektif apabila dapat ditemukan
sebuah metode untuk menaikkan tingkat
kekerasan spektrum fluks neutron pada sebuah
reaktor cepat sampai dengan sekitar 1 MeV,
karena penampang lintang dari sebagian besar
isotop Pu pada daerah tersebut lebih besar puluhan
kali dibandingkan dengan penampang lintang
pada daerah energi sekitar 0.2 MeV (umumnya
daerah operasi reaktor cepat).

Table 1. Fraksi MA yang terbakar/ tertransmutasi
dalam reaktor cepat B/T menggunakan bahan
bakar metal dan pendingin Na, Pb, dan gas He
dengan komposisi MA = 10 %

Pu nuclide

239 Pu

240 Pu

241 Pu

242 Pu

Total

B/T fraction (-)

Na coolant

0.171

0.174

0.171

0.172

0.172

Pb coolant

0.182

0.183

0.182

0.183

0.182

He gas coolant

0.192

0.200

0.195

0.199

0.197

Dari hasil perhitungan dapatlah diambil
kesimpulan bahwa untuk mendaur-ulangkan
dalam hal ini dengan cara
membakar/mentransmutasi khususnya Pu akan
lebih baik apabila menggunakan reaktor cepat
yang mempunyai spektrum tinggi. Untuk itu
perlu kiranya mendisain sebuah reaktor yang
mempunyai karakteristik khusus sehingga dapat
mendaur-ulangkan Plutonium serta Uranium
secara effektif baik dalam pemanfaatan limbah
demi untuk menghasilkan kembali energi ataupun
untuk menangini (membakar/ mentransmutasi)
limbah yang sekiranya dapat membahayakan
apabila tidak dilakukan penanganan secara baik.

Dalam perhitungan ini, dilakukan juga
analisis terhadap pengaruh pemuatan Pu pada laju
pembakaran/ transmutasi Pu itu sendiri.
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Perhitungan ini dilakukan dengan menanibahkan
jumlah pemuatan Pu sebagai pengganti pada
pengurangan jumlah Uraniumnya. Seluruh
perhitungan ini dilakukan dalam kondisi kritik
seperti dijelaskan di atas, dan bahan bakarnya
diasumsikan tercampur secara homogen di dalain
bahan bakar reaktor cepat. Hasil perhitungannya
diperlihatkan pada gambar 3. Laju pembakaran
dari isotop tersebut pada umumnya adalah naik
dengan kenaikan jumlah pemuatan Pu. Dari hasil
analisis, ternyata penambahan Pu tersebut
menyebabkan kenaikkan fluks netron yang mana
menjadi penyebab pada naiknya laju pembakaran
Pu, penambahan pemuatan Pu juga menyebabkan

19"

I

»0

TIC nUt

».»»».433

MA

«.1*

0.3 0.9

Gainbar 4. Laju pembakaran Pu dengan variasi
penambahan pemuatau Pii itu sendiri dalain
komposisi perbandingan F/C/S =
0.325/0.455/0.220, Pu = 0.25 dari bahan
bakar metal.

adanya sedikit kenaikan pada spektrum fluks
neutronnya. Dari hasil analisis didapatkan bahwa
laju pembakaran/transmutasi Pu dapat
ditingkatkan dengan menambah jumlah pemuatan
Pu itu sendiri.

Dalam rangka pemanfaatan kembali sisa
bahan bakar khususnya Pu dengan jumlah yang
sangat besar yang akan dihasilkan oleh reaktor
nuklir jenis LWR setiap tahunnya, perlu kiranya
diambil langkah yang stralegis yaitu dengan
mendaur ulangkan sisa peinbakaran/transmutasi
dalam reaktor cepat shingga diperoleh sebuah
sistem pembangkit energi yang simultan.

SIMPULAN

Hasil evaluasi terliadap sebuah konsep
reaktor cepat untuk mendaur-ulangkan sisa bahan

bakar khususnya yang dihasilkan oleh LWR
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Isotop-isotop hasil belah dari LWR khususnya

Pu menipakan isotop yang cukup berbahaya
namun demikian Pu juga dapat digunakan
sebagai bahan bakar pada reaktor cepat. Laju
pembakaran/transmutasi Pu dengan sebuah
reaktor cepat dapat ditingkatkan dengan
memperkeras spektrum fluks neutronnya.
Pengerasan spektrum tersebut dapat dilakukan
dengan menggunakan jenis material pendingin
gas He, karena kebanyakan isotop-isotop Pu
khususnya mempunyai penampang lintang
mikro yang besar pada daerah energi tinggi.

2. Reaktor cepat dapat menjadi sebuah alternatif
yang sangat baik karena disamping dapat
mendaur-ulangkan sisa bahan bakar dari LWR
khususnya Uranium dan Plutonium untuk
menghasilkan energi, reaktor tersebut juga
dapat pula dimuati oleh isotop-isotop lain yang
berbahaya seperti minor aktinida untuk
dibakar/ditransmutasi menjadi isotop-isotop
yang stabil.

3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebuah
reactor cepat mampu membakar/
mentransmutasi Pu sekitar 17.2 % per tahun,
dan sisa bahan bakar reaktor cepat tersebut-
pun dapat dilakukan daur ulang kembali
sehingga memungkinkan untuk mendapatkan
sebuah manfaat yang lebih banyak dan besar
karena disamping dapat menghasilkan energi
reaktor cepat juga menghemat bahan bakar
alam dan dapat membantu menciptakan
lingkungan yang bersih dan aman khususnya
dari efek limbah radioaktif berbahaya yang
berwaklu paruh sangat panjang.
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TANYA JAWAB

1. As Natio Lasman
• Komentar : Balvwasanya lambat atau cepat,

sesuai dengan jumlah U-235 yang ada, negara-
negara di dunia akan memanfaatkan reaktor
cepat sebagai pembangkit energi/listrik. Bila
U-235 yang ada di dunia saat ini lianya dapat
dikonsumsi selaina 190 tahun lagi dengan
membiakkan U-238 menjadi material fisi (Pu),
maka akan diperoleh penaikan lama waklu
pembangkitan energi hingga lebih dari 11000
tahun. Masalahnya sekarang siapa yang
menikmati energi tersebut ? Jawabannya
adalah mereka yang mempunyai PLTN.

2. Marwoto
• Untuk mengoperasikan sualu reaktor,

pertimbangan yang paling utama adalah aspek
keselamatan/keamanan operasi reaklor itu
sendiri. Mohon Saudara jelaskan, inengingal
berkas elemen bakar bekas tclah mengalami
perlakuan sehingga tidak sekual seperti ketika
masih segar. Bagaimana metoda untuk
mengukur dan menetapkan balnva EB bckas
itu dapat dipakai di reaklor cepat, dipandang
dari aspek keselamatan perngoperasian reaktor
cepat.

Marsodi
• Untuk penetapan EB bekas perlu dilakukan

reprocessing untuk memilih isotop-isotop yang
akan digunakan (EB bckas tidak langsung
digunakan). Mengenai aspek keselamatan ilu
memang sudah jelas menjadi faktor penting
dalam opcrasi reaktor. Aspek keselamatan
dalam reaktor cepat yang dimanfaalkan untuk
transmutasi tentunya barus discsuaikan dengan
standard keselamatan yang telah ditentukan.
Perlakuan bahan bakar bekas adalah hams
direprocessing kemudian dipartitioning untuk
mengambil unsur Pu yang digunakan untuk
bahan bakar. Pu perlakuannya seperti halnya

isotop lain karena dia sudah menjadi unsur
bebas walaupun berasal dari isofop bekas.

3. Siti Amini
• Pada kesimpulan (1) Pu merupakan isotop

berbahaya, ini adalah hasil kajian teoritis
bukan analisisybs.

• Pemanfaatan EB bekas LWR untuk reaktor
cepat, memerlukan reprocessing untuk
penyiapan EB-nya. Bagaimanakah aspek
praktis dan ekonomisnya ?

Marsodi
• Pu menipakan isotop yang berbahaya ini

adalah hasil kajian teoritis dan analisis para
peneliti isotop ybs. bukan oleh penulis
makalah ini ( dipakai sebagai pernyataan
sebab dan kalau sebabnya demikian maka
langkahnya adalah demikian)

• Aspek praktis dan ekonomis memang perlu
dikaji lebih mendalam, dalam hal ini aspek
yang dilinjau adalah kemungkinan
pemanfaatan/ penggunaan kembali Hmbah
radioaktif yang dihasilkan LWR sebagai salah
satu langkah untuk sistem pembangkit energi
yang bersih lingkungan (clean energy system)
dan pemanfaalan untuk memperpanjang
sumber energi.

4. Nurokhim

• Mohon diperjelas model fisik, model
matematik dan/atau metode perhitungan yang
dilakukan.

• Bagaimana status perkembangan sampai saat
ini (metode ini) untuk pengolahan/transmutasi
limbah radioaktif.

Marsodi
• Model fisiknya adalah similar dengan model

reaktor cepat umumnya, model matematiknya
(perhitungan) dengan menggunakan metode
perhitungan multigrup dengan persamaan
deplesi (bisa dilihat pada buku fast breeder
reactor oleh Duderetadt. et al. atau buku-buku
fast reactor lainnya).

• Status perkembangan (reaktor tranmutasi)
sampai saat ini masih dalam konsep penelitian
dan transinutasi limbah radioaktif eks. TRU
sampai saat ini masih dilakukan dengan
metode yang lain dan yang yang menggunakan
reaktor baru sampai memasukkan limbah
radioaktif eks TRU tersebut ke dalam reaktor
peinbangkit energi yang ada sekarang. Jadi
reaktor transmutasi (khusus) masih dalam
konsep/ penelitian.

327



Prosiding Presentasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
PEBN-BATAN. Jakarta 18-19 Maret 1996

KAJIAN KIMIA URANIUM DAN UNSUR TRANSISI DALAM LARUTAN CAMPURAN ASAM
NITRAT DAN ASAM SULFAT

Yusuf Nampira
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ID0100087

ABSTRAK

Kajian kiinia uranium dan unsur transisi dalam larutan asatn nitrat dan asam sulfat telah dilakukan. Limbah
produksi generator Tc-99 dari uranium diiradiasi dengan neuton thermal mengandung uranium dan unsur unsur lain,
limbah tersebut dalam lingkungan asam nitrat dan asam sulfat berkonsentrasi rendah. Uranium dalam media tersebut
cenderung membentuk kompleks uranil sulfat yang bersifat asam, sedang unsur transisi dalam media tersebut
meinbentuk sengawa kompleks kation. Berdasarkan perbedaan sifat ion kompleks yang terbentuk, niaka uranium
dalam media tersebut dapat diambil kembali menggunakan pereaksi basa.

ABSTRACT

The chemistry study of uranium and transition elements in mixture of nitric acid and sulfuric acid were done.
The uranium and transition elements were contained in the waste of tecnesium-99 generator productions to be formed
by irradiated uranium. This waste medium is low concentration of nitric acid and sulfuric acid. The tendency of
uranium in this medium to form uranil sulfate complex, the compound of uranil sulfate belong to heteropoly
compounds and is an acid. The transition elements in mixture of nitric acid and sulfuric acid solutions have tendency
to form cation complex compound. According to difference of the chemical properties of uranium and transition
elements, the base reagent can be used for recovery of uranium from this solution.

PENDAHULUAN

Sifat unsur transisi termasuk lantanida dan
aktinida sangat tergantung pada larutan
lingkungannya, karena unsur unsur tersebut
cenderung untuk mcmbentuk suatu persenyawaan
kompleks dan juga mempunyai beberapa lingkat
valensi.

Dengan mengctahui sifat kiinia unsur unsur
tersebut akan memudahkan dalam menentukan
langkah atau metode yang diambil untuk
memisahkan unsur yang diinginkan, dalam studi
ini ditujukan untuk melakukan pengambilan
kembali uranium dalam limbah produksi
generator Tc-99 dari iradiasi uranium-235 yang
berada dalam lingkungan suatu campuran asam
nitrat dan asam sulfat.

SIFAT KIMIA UNSUR UNSUR DALAM
LIMBAH PRODUKSI GENERATOR TC-99

Perkiraan kandungan unsur logam dalam
limbah produksi generator Tc-99 dari uranium
diirradiasi menggunakan neutron thermal
berdasarkan perhitungan nuklida hasil belah dan
hasil reaksi tangkapan neutron menggunakan
program origen 2. Adapun kandungan unsur
unsur yang ada dalam uranium setelah diiradiasi
dengan derajat bakar 2,6892.10"3 MWD/T
ditunjukkan dalam Gambar 1. Berdasarkan
perhitungan potensial ionisasi unsur unsur transisi

tersebut dalam lingkungan campuran asam sulfat
dan asam nitrat, maka digolongkan sebagaimana
ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perkiraan spesies ion dan sifatnya dalam
limbah produksi generator tecnisium-99

konfigurasi
elektron
terluar
4s24p6

4s24p64d'

4s24p64d5

4s24p64d6

4s24p64d8

4F5s25p6

4f15s25p6

4f25s25p6

4i25s25p6

4f«5s25p6

4f55s25p6

4f55s25p6

5f°6s26p6

spesies ion

Y+3

Zr+4

Nb+ 5

Tc+ S

Ru+3

Rh+ 3

Pd+2

La+ 3

Ce+ 3

Pr+ 3

Nd+ 3

Pm + 3

Sm+ 3

Eu+ 3

If6

Th+4

jari
jari
ion

0,92
0,79
0,69

0,57
-
-
-

1,14
1,07
1,06
1,02
1,02
1,00
0,98
0,80
1,02

elektro
negatif

itas
1,11
1,22
1,23

1,36
1,42
1,33

1

1,42
,08
,08
,07
,07
,07
,07
,01
,22
,11

Unsur transisi mudah membentuk komplcks
dengan anion dilingkungannnya. Seperti yitrium
dalam lanttan sulfat membentuk kompleks mono
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sulfat [YSO4]
+. Sedangkan sulfat mempunyai

afinitas yang kuat terhadap zirkonium seperti
pada kristalisasi garam normal Zr(SO4)2(H2O)4,
däri larutan asam sulfat dengan membentuk
sejumlah besår kompleks anion sulfato dan basa
sulfat. Dalam larutan sulfat, zirkonium akan
memberikan berbagai persenyawaan kompleks

(SO4=:Zr = 1:1, 2:1, 3:1). Sedangkan Ru3*
dengan sulfat rnembentuk kompleks sulfat seperti
umumnya senyawa kompleks unsur transisi
dengan sulfat [RuSO4r, dengan adanya garam
sulfat akan terbentuk reaksi sebagai berikut :

[RuSO4]+ + M2SO4- M[Ru(SO4)2]

t i O O« As Br Rb Y Hb To Rh Ag In Sb_ I
H Bs Zn <J« 3« Kr Sr Zr Mo !tu Pd Cd Sn To B«, Os K<S Bn <M Vj Br

Pb II JPo At ft» FT Ta Ao Th Pa U Hp Pu An Cm 8f

7 här i O 1 tabun
>( 3 fcahun

O S tahun
£k 4 tahun

Gambar 1. Kandungan unsur dalam target 1,6 gram, diiradiasi dengan neutron termal hingga
mencapai derajat bakar 2,6892.10"3 MWD/T.
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Menurut Silen dan Marten 1964,1971
menunjukkan bahwa [RSO4]

+ sebagai spesies
utama dalam larutan yang mengandung ion
lantanida (R+3) dan ion sulfat (SO4"), tetapi pada
konsentrasi ion sulfat tinggi kemungkinannya
akan terbentuk juga spesies disulfat (Hale dan
Spedding 1972).

Uranium mudah membentuk senyavva
kompleks. Dalam reaksi pembentukan kompleks
uranium berada pada tingkat berbagai tingkat
valensi, hal ini bergantung pada reaksi
karakteristik dari elcmen pembentuk kompleks
yang bersangkutan. Berdasarkan sifat koordinasi
dan ligan pembentuk kompleks memberikan deret
kestabilan kompleks uranil sebagai yang
ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Konstanta kestabilan persenyawaan
kompleks uranil

log konstanta kesetimbangan
NCV

P = -0,47
p = -0,15

S(V
pi° = 3,36+0,20
p2

0 = 4,01+0,20
p3° = 3,40+0,30

Uranil nitrat mudah mengikat senyawa
yang mengandung oksigen (donor elektron),
uranil nitrat dengan adanya garam nitrat akan
membentuk uranil nitrat anion misalnya ;
NH4[UO2(NO3)3], (NH4)2[UO2(NO3)4].
Sedangkan uranil sulfat menunit penelitian Meyer
dan Kasper bersifat asam dan termasuk senyawa
heteropoli. Reaksi uranil sulfat dalam air akan
mengalami dekomposisi hidrolitik, dalam hal ini
uranil sulfat lebih banyak terdissosiasi dengan
senyawa lain.

H2O
UO2SO4 UO- 2+ SO4

Dalam larutan jenuh kompleks uranil dengan ion
sulfat membentuk reaksi :

[UO2(SO«XH2O)4]° ^ [UO2(S04pH(H2O)j]- + H+

Senyawa aqousulfat dapat juga mengandung
beberapa turunannya, diantaranya mengandung
pensubstitusi hidroksi, senyawa tersebut misalnya

[UO2(SO4)3]
4-

[UO2)2(SO4)5(H2O)2]
6-

[UO2(SO4)2(H2O)2]
2"

[(UO2)2(OH)4SO4(H2O)n]
2-

|(UO2)2(SO4)3]
2-

[UO2SO4(H2O)3]°

Sebagian besar dari senyawa uranil sulfat bereaksi
dengaa amonium aSau senyawa turunannya

BAHASAN

Berdasarkan harga kestabilan persenyawaan
uranium (Tabel 1) terlihat bahwa uranium dalam
larutan campuran asam nitrat dan asam sulfat
cenderung membentuk senyawa uranil sulfat.
Senyawa tersebut bersifat sebagai senyawa
heteropoli dan bersifat asam . Unsur unsur
transisi dan unsur unsur lantanida sebagai
pengotor sebagian besar membentuk senyawa
kompleks yang mempunyai sifat kation,
disamping itu terbentuk pula senyawa kompleks
anion dari beberapa unsur diantaranya rutenium,
cerium, yterbium serta zirkonium. Dalam
konsentrasi asam rendah dalam larutan bentuk
kompleks kation unsur tersebut menspakan bentuk
dominan dari kompleks Ru, Ce, Y dan Zr. Dengan
melihat perbedaan sifat antara uranium dan unsur
unsur transisi sebagai pengotor di atas , maka
untuk pengambilan uranium dari media tersebut
dapat dilakukan melalui beberapa cara,
diantaranya:

a. Cara pengendapan:
Uranium dalam media dengan direaksikan
dengan amonium atau senyawa turunan-
nya, kemudian endapan yang diperoleh
dimur-nikan melalui ekstrasi pelarut atau
kolom penukar ion.

b. Kolom penukar ion
Berdasarkan sifat perbedaan antara spesies
uranium dan pengotor dalam media di
atas, maka untuk pengambilan uranium
dari media campuran tersebut dilakukan
dengan menggunakan penukar anion,
schingga uranium sulfat dan senyawa
koinpleks anion lainnya dapat terserap
dalam kolom, sedangkan pengotor
bersifat kation akan terlepas, kemudian
dilakukan pencucian kolom mengguna-
kan cluen yang sesuai untuk pencucian
pengotor ikutan dan pengambilan uranium
dari kolom.

c. Ekstraksi pelarut
Dari perbedaan di atas pengambilan
uranium dapat dilakukan secara ekstraksi
pelarut menggunakan ekstraktan yang
mengandung senyawa organik basa
(scnyawa organik turunan dari amonium,
campuran HDEP dangan organo phospor).

Diantara unsur transisi, zirkonium
merupakan unsur dimana ion sulfat mempunyai
afinitas yang besar. Kenaikan konsentarsi sulfat
dalam media akan mengakibatkan kenaikan
kebolehjadian ter-bcntuknya spesies kompleks
anion dari unsur unsur pengotor (Zr, Ru, Ce) dan
terbentuknya komplcks anion uranil sulfat yang
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mempunyai valensi lebih tinggi dari satu. Oleh
sebab itu untuk mendapatkan faktor pemisahan
uranium dan unsur transisi besar dipcrlukan
media dengan keasaman yang rendah.

SIMPULAN

Dari beberapa keadaan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa uranium dalam media larutan
campuran asam sulfat asam nitrat sebagian besar
dalam bentuk senyawa kompleks uranil sulfat
yang bersifat anion , dan unsur transisi sebagian
besar membentuk kompleks kation oleh sebab itu
uranium dapat diambil kembali dari ling-
kungannya dengan menggunakan senyawa basa,
senyawa yang digunakan pada pemisahan
uranium tersebut disesuaikan dengan metode yang
digunakan. Untuk meminimumkan unsur
pengotor (Ce, Ru dan Zr) dalam uranium pada
satu proses pengambilan, konsentrasi asam dalam
media air dijaga rendah (sekitar 1M).
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TANYA JAWAB

1. MudiarMasdja
• Berapa N atau M asam nitrat pada percobaan

ini? Pada kondisi > 2,5 M HNO3, U akan
bervalensi +6, sehingga kompleks sulfat akan
terbentuk menjadi [UC^SO^], dan bukan
UO2.SO4.3H2O (hablur).

Yusuf Nampira
• Konsentrasi asam pada kajian ini berdasarkan

pada proses produksi Tc-99, yaitu > 3M,
kemudian baru terjadi pengenceran sekitar 0,3
M, sehingga U akan bervalensi +6. Pada
konsentrasi U dibawah 4 % dan konsentrasi
sulfat rendah, kompleks uranium yang
terbentuk adalah sebagai UO2SO4.3H2O, dan
bukan mempakan hablur, tetapi berupa
larutan.
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STUDI TINGKAT OKSIDASI U PADA SENYAWA Ba2NdUO6
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ABSTRAK

STUDI TINGKAT OKSIDASI U PADA SENYAWA Ba2NdUOc. Senyawa Ba2NdUO« adalah siiatu senyawa
penting yang terbentuk pada proses pemadatan limbah cair aktivilas tiiiggi dengan menggunakan metoda temperatur
super tinggi (MTST), yang mempunyai stmktiir Perovskite teratur. Studi ini bertujuan mempelajari tingkat oksidasi U
pada senyawa BajNdUCV Telali dipelajari sifat senyawa Ba2NdUO6 dengan inenggunakan magnetometer torsi tipe
Faraday dan Spektroineter Fotoelektron Sinar X (XPS). Suseptibilitas inagnetik yang diiikur pada temperatur 4 K
sainpai dengan temperatur niang, menunjukkan bahwa Ba2NdUO« bersifat paramagnetik yang memenuhi aturan
Curie-Weiss. Momen magnet efeksif BajNdUO6 adalah 3.04uB . Dari spektnim XPS, puncak-puncak U4f untuk
BajNdUO6 muncul tepat di antara puncak-puncak energi ikat untuk UO2 dan UO3. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa uranium dalam Ba2NdUO6 mempiinyai puncak-puncak energi ikat sama dengan uranium
bervalensi +5.

ABSTRACT

STUDY ON OXWA TION STA TE OF U IN Ba2NdUOb Ba,NdUOb is one of the important compounds that
is formed from a solidification process for high level liquid waste using super high temperatur method. BajNdUOg
has ordered perovskite structure. The objective of this study is to investigate oxidation state ofU in Ba^NdUOe- The
properties of BaiNdUOg were observed by using Faraday-type torsion magnetometer and X-ray Photoelectron
Spectrometer (XPS). The magnetic susceptibility measured in the temperature range of 4K to room temperature
showed that the Ba^NdllOi is paramagnetism that obeys the Curie-Weiss law. The effective magnetic moment of
Ba2NdUOt> is 3.04fiB. The results of XPS spectrum showed that the peaks of U4ffor BajNdUOg appeared exactly
between binding energy of UO3 and UO3. It can be concluded that BajNdUOg has binding etiergy peaks
corresponding to pentavalent uranium.

PENDAHULUAN

Dalam proses Plutonium uranium recovery
exchange (PUREX) dihasilkan liinbah cair
aktivitas tinggi yang mengandung uranium sisa
dan unsur-unsur hasil belah. Biasanya pengolahan
limbah cair aktivitas tinggi dilakukan dengan cara
pemadatan yaitu dengan proses penggelasan
(Vitrifikasi), sedangkan di dalam proses
pemadatan dengan MTST1'2"3'4 yang sedang
dikembangkan saat ini, limbah cair aktivitas
tinggi dipadatkan dengan proses-proses sebagai
berikut:
l.Penguapan.
2.Kalsinasi dan reduksi pada suhu tinggi.
3.Pendinginan dan pemadatan.

Dari proses ini akan diperoleh fasa oksida
dan fasa logam yang terpisah secara jelas menjadi
dua bagian.

Dalam proses pengolahan limbah dengan
MTST, selain untuk proses pemadatan limbah cair
aktivitas tinggi sekaligus juga untuk inengambil
kembali (recovery) logam-logam hasil belah yang
bermanfaat, antara lain unsur-unsur golongan

platina yaitu Ru, Rh, dan Pd yang terpisah di
dalam fasa logam. Sisanya adalah fasa oksida
yang juga dalam bentuk padatan yang akan
disimpan di dalam kontainer. Fasa oksida
mengandung U, Pu dan unsur-unsur hasil belah
lainnya seperti unsur-unsur Lantanida.

MTST tidak membutuhkan bahan matriks
tambahan untuk proses pemadatan limbah cair
aktivitas tinggi, sehingga volume limbah cair
aktivitas tinggi dapat direduksi pada tingkat yang
cukup tinggi.

Di dalam percobaan secara simulasi, pada
fasa oksida yang terbentuk ditemukan suatu
senyawa uranium yaitu Ba2LnUO6 (Ln = unsur-
unsur lantanida) yang mempunyai struktur
Perovskite yang teratur (ordered perovskite).
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini
bertujuan mempelajari sifat-sifat Ba2NdUO6 yang
merupakan salah satu matriks senyawa uranium
yang mempunyai struktur Perovskite teratur.
Sifat-sifat yang akan diteliti antara lain adalah
valensi Uranium dan sifat inagnetik dari Oksida
tersebut. Hal ini penting karena merupakan data
dasar untuk penelitian-penelitian berikutnya.
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PERCOBAAN

1. Penyiapan Cuplikan
a. Pembuatan senyawa

Bahan yang digunakan adalah UO2 , UO 3 ,
Nd 2O 3 dan BaO. Sebelum digunakan, UO 2

dipanaskan pada temperatur 1000°C selarna
10 j a m dengan aliran gas H2 8% - Ar 9 2 % ,
untuk memperoleh UO 2 mendekati kondisi
stokiometri. UO2 , UO3 , Nd 2O 3 dan BaO
kemudian ditimbang dengan perbandingan
mol sebesar UO 2 : UO 3 : Nd2O3 : BaO
adalah 1:1:1:4. Bahan-bahan ini dalam
bentuk serbuk dicampur dan dihaluskan
lagi di dalam cawan, kemudian campuran
ini dipanaskan pada temperatur 1200°C
selarna 24 jam pada keadaan udara terbuka,
sehingga terbentuk Ba2NdUO6 berdasarkan
reaksi :

UO2 + UO3 + Nd2O3 + 4BaO - » 2Ba2NdUO6

b . Pembuatan senvawa BaUOn

Senyawa BaUO 4 dibuat dari campuran
BaCO3 dan U3Og , yang ditimbang dengan
perbandingan mol BaCO3 :U3O8 adalah 3 :1 .
Bahan-bahan ini dicampur dan dihaluskan
di dalam cawan, kemudian campuran ini
dipanaskan pada temperatur 1100°C selarna
12 j am dalam keadaan udara terbuka,
sehingga terbentuk senyawa BaUO4

berdasarkan reaksi :
3BaCO3+ U3O8 —> 3BaUO4 + 3CO2 + l/2O2

2 . Pengukuran

a. Difraksi sinar-X

Pola Difraksi Sinar X untuk senyawa
Ba 2NdUO 6 dan BaUO4 diperoleh dengan
menggunakan alat Rigaku Rad-yA
di fraktometer yang menggunakan radiasi
Cu-Kot yang difilter dengan Nikel.

b . Suseptibilitas matmetik

Suseptibilitas magnetik untuk senyawa
Ba 2NdUO 6 dan BaUO4 diukur dengan
menggunakan Faraday-type torsion
magnetometer pada temperatur Helium cair
(kira-kira 4 ,2 K) sampai dengan temperatur
kamar. Untuk mencek adanya impuritas
feromagnetik, magnetisasi diukur setiap
O,1T dari 0 , IT sampai dengan 0 ,6T pada
temperatur Nitrogen cair dan temperatur
kamar.

c. Spektroskopi fotoelektron sinar-X
Spektra senyawa Ba 2 NdUO 6 dan BaUO4

diperoleh dengan menggunakan alat
Spektrometer Fotoelektron Sinar X (XPS)
ESCA-750 (Shimadzu Co. Ltd.), dengan
target adalah Mg, besar arus emisi adalah
30 mA yang dieksitasi pada tegangan 8kV,
dan tekanan udara adalah 5x10" Pa.

HASIL DAN BAHASAN

Pola Difraksi Sinar-X dari sampel
Ba2NdUO6 ditunjukkan pada Gambar la . Pada
Gambar tersebut ternyata muncul dengan cukup
jelas puncak-puncak dari BaUO4 yang ditandai
dengan tanda kotak. Untuk melihat sejauh mana
pengaruh BaUO4 ini di dalam campuran tersebut,
maka dibuatlah BaUO4 sebagai senyawa tunggal
(single compound). Dan Pola difraksi Sinar X dari
senyawa BaUO4 tersebut dapat dilihat pada
Gambar l b . Dengan membandingkan Gambar lb
terhadap Gambar l a maka dapat dibuktikan,
bahwa puncak-puncak yang bertanda kotak pada
Gambar la adalah puncak-puncak dari BaUO4.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan pengaruh
adanya senyawa BaUO4 ini di dalam sampel
Ba2NdUO6 .

Kurva suseptibilitas magnetik (X) dari
sampel Ba2NdUO6 ditunjukkan pada Gambar 2a.
Kurva ini memenuhi aturan Curie-Weiss dari
4.2K sampai dengan temperatur kamar. Dengan
mengekstrapolasi kurva \l% setelah dikoreksi
dengan %t.i.p (1.427x10-3 emu/mol) terhadap
temperatur (Gambar 2b) akan diperoleh konstanta
Weiss 0 = 2 , 4 K pada \l% = 0, dan dari
gradiennya diperoleh konstanta Curie C = l , 1 5 .
Sehingga dengan hasil ini dapat dituliskan
persamaan Curie-Weiss untuk kurva Ba2NdUO6

sebagai berikut :

C

dimana :
%m : suseptibilitas magnetik
C : konstanta Curie

6 : konstanta Weiss

sehingga diperoleh :

1.15

(1)

A'tn T-2.4
+1.427 (x\tfemu/moT) (2)

Untuk menghitung momen magnet efektif dari
sampel digunakan persamaan momen magnet
efektif sama dengan v8C, sehingga dapat dihitung
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momen magnet efektif Ba2NdUO6 adalah 3,O4(.iB.
Nilai ini lebih besar dari pada moinen teoritis ion
U5+ yaitu 2,5uB. Hal ini dapat diasumsikan
bahwa suseptibilitas magnetik Ba2NdUO6

dipengaruhi oleh U + dan Nd

Ba2NdUO6 yang mempunyai struktur
perovskite teratur ditunjukkan pada Gambar 3.
Setiap atom oksigen berikatan dengan Ba dengan
bilangan koordinasi 12, dan berikatan dengan U
dan Nd dengan bilangan koordinasi 6 membentuk
regular octahedral.

Perhitungan secara teoritis dari suseptibilitas
magnetik U + di dalam medan kristal perlu
dilakukan untuk dibandingkan dengan hasil
percobaan dari senyawa Ba2NdUOy,. Perhitungan
suseptibilitas magnetik U5+ menggunakan per-
samaan Van Vleck (pers. 3) 8 dan pendekatan
Model muatan ion titik {Point-charge ionic
model) dengan simetri oktahedral. Simetri
oktahedral mempunyai persamaan operator
Hamiltonian n yang dapat dituliskan sebagai
berikut:

H^. = B40(O40 + 5O44) + B60(O60 + 21O64)..(3)

Tingkat energi (E) dan fungsi gelombang
(\\l) dapat ditentukan dengan penyelesaian matriks
persamaan 2, kemudian diperoleh eigenvalue dan
eigenvector dari matriks tersebut. Dimana dari
eigenvalue diperoleh tingkat energi dan dari
eigenvector akan diperoleh fungsi gelombang.
Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh tingkat
energi dan fungsi gelombang sebagai berikut :

Level T8 El = 601.2 cm-1 (4-fold)

V|/l = 0.912871 |5/2> + 0.408248 |-3/2>

\J/2 = 0.408248 j3/2> + 0.912871 |-5/2>

Vj/4 = |-l/2>

Level F7 : E2 = -1202 cm-1 (2-fold)

Vj/1 =0.912871 |3/2> -0.408248 |-5/2>

\)/2 = 0.912871 | -3/2 > -0.408248 15/2 >

Level F8 dan F7 dari hasil perhitungan tersebut
diatas digambarkan secara skema pada Gambar 4.

Dengan menggunakan persamaan Van Vleck
berikut ini :

Xm ~ "an

dimana Efek Zeeman Pertama dan Kedua adalah
tertulis dibawah ini:

(5)

J (6)E," = -+
[E? - E°

dimana :
4'i = fungsi gelombang pada tingkat encrgi i.
Eio = tingkat energi i.
P = konstanta Bohr Magneton (9.2741 x 10'2' erg

Gauss),
k = konstanta Boltzman (1.38066 x 10"16 erg / K).

Hasil perhitungan suseptibilitas magnetik U
adalah kurva yang ditulis dengan tanda kotak
seperti yang tertera pada Gambar 5.

Hasil perhitungan ini lebih kecil dari hasil
percobaan, jadi hal ini mendukung asumsi bahwa
suseptibilitas magnetik Ba2NdUO6 disebabkan
oleh momen-momen dari ion U5+ dan ion Nd3+3+'

Gambar 6 menunjukkan suseptibilitas
magnetik BaUO4 sebagai ftingsi temperatur T.
BaUO4 menunjukkan sifat temperature-
independent paramagnetic. Suseptibilitas para-
magnetik untuk BaUO4 adalah 3,0xl0'4 emu/mol.
Karena jumlah BaUO4 yang terbentuk pada
pembuatan Ba2NdUO6 sangat kecil dan
temperature-independent paramagnetic suscepti-
bility-nya juga sangat kecil, maka pengaruh dari
BaUO4 terhadap Ba2NdUO6 dapat diabaikan.

Gambar 7a menunjukkan spektra foto
elektron sinar-X untuk U4f yang masing-masing
mempakan puncak U4f7/2 dan U4f5/2. Pemisahan
dim puncak ini disebabkan adanya spin-orbit
coupling. Puncak-puncak Ba2NdUO6 muncul tepat
ditengah-tengah antara energi ikat elektron dari
UO2 dan UO3. Meskipun valensi uranium tidak
dapat ditentukan secara pasti dari energi ikat yang
teramati, tetapi spektrum ion uranium (seperti
U4 + , U5+ dan U6+) akan mempu-nyai
kecenderungan bergeser ke arah energi ikat yang
lebih tinggi sebanding dengan naiknya valensi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Ba2NdUO6 mempunyai ion uranium yang
bervalensi 5. Walaupun dari rumus kimia secara
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sederhana dapat ditentukan valensi uranium
didalam Ba2NdUO6 yaitu +5 . Tetapi dengan
asumsi bahwa Nd stabil pada valensi +3 . Lebih
ianjut dapat dilihat pada Gambar 7b yang
menunjukkan spektra ikatan valensi U-0 pada
U02 , Ba2NdUO6 dan U03. Intensitas dari ketiga
spektra tersebut secara relatif makin tinggi
sebanding dengan kenaikan valensinya.
Sebaliknya puncak U5f yang muncu! pada
spektrum U0 2 terlihat jelas, pada Ba2NdUO6 tidak
terlihat dengan jelas dan bahkan pada U0 3 tidak
ada. Hal ini menunjukkan bahwa elektron valensi
pada U5f untuk UOj telah habis digunakan untuk
berikatan dengan oksigen.

SIMPULAN

1. Ba2NdUO6 yang berstruktur ordered
perovskite mempunyai ion uranium pada
simetri oktahedral yang bervalensi 5.

2. Ba2NdUO6 mempunyai sifat paramagnetik
yang memenuhi aturan Curie-Weiss pada
temperatur 4.2 K sampai dengan temperatur
kamar.

3. Momen magnet efektif Ba2NdUO6 adalah
3.04}iB. Nilai ini lebih besar dari pada
momen teoritis U5+ yaitu 2.5).i.B. Hal ini
disebabkan karena suseptibilitas magnetik
Ba2NdUO6 dipengaruhi oleh momen-momen
magnetik dari U5+ dan Nd3 +

4. Hasil perhitungan teoritis suseptibilitas
magnetik U + (dari persamaan Van Vleck dan
menggunakan pendekatan Point-charge ionic
modet) ternyata lebih kecil dari pada hasil
percobaan untuk Ba2NdUO6. Hal ini
menunjukkan bahwa Nd'+ masih cukup besar
untuk memberikan kontribusi terhadap
suseptibilitas magnetik dari Ba2NdUO6.
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TANYA JAWAB

1. M. Nurdin

• Bagaimana tingkat mekanisme oksidasi yang
dilakukan dengan alat NMR

Hendri F.W

• Dalam penelitian ini Penulis menggunakan
XPS, XRD, Magnetometer, dan tidak
menggunakan NMR. Dengan demikian
Penulis tidak dapat menjelaskan/menerangkan
mekanisme dan cara kerja dari alat tersebut.

2. Nurokhim

• Mohon penjelasan Saudara, manfaat apa yang
dapat diperoleh dengan mendapatkan U
bervalensi 4-5
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Hendri F.W

• Manfaat yang diperoleh dari U bervalensi +5
adalah kondisi U bervalensi +5 tersebut dapat
dipakai untuk melengkapi data pada proses
pengolahan limbah cair aktifitas tinggi dengan
menggunakan MTST

3. Siti Amini

• Apa tujuan Saudara mempelajari tingkat
oksidasi U dalam kaitannya dengan
pembentukan senyawa Ba2NdUO6 sebagai
hasil proses pengolahan HLW

• Mengapa menggunakan istilah kalsinasi tidak
menggunakan istilah pemanasan pada proses
HLW, seperti dikalsinasi pada 700°C

• Mohon pejelasan Saudara apa sasaran akhir
yang ingin dicapai dari penelitian yang
Saudara lakukan ini ?

Hendri F.W

• Tujuannya adalah untuk mengetahui stabilitas
U di dalam Ba2NdUO6 pada simetri oktahedral

• Pada prinsipnya kalsinasi adalah proses
pemanasan, karena pada proses MTST
kemungkinan dapat terjadi perubahan fase dari
elemen-elemen HLW. Dengan demikian
penggunaan istilah kalsinasi pada proses ini
adalah lebih umum untuk dipakai.

• Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah
unntuk melengkapi data proses pengolahan
limbah cair aktifitas tinggi dengan
menggunakan MTST.

4. Petrus Zacharias

• Apa peranan UO2 pada persamaan
UO2 + UO3+ yang tertulis dalam makalah
Saudara, karena Saudara melakukan
pemanasan 1200°C di lingkungan udara
terbuka, sehingga UO2 dapat teroksidasi
menjadi UO;,

• Mohon penjelasan Saudara mengenai judul
makalah yang dipresentasikan, karena pada

judul penelitian, Saudara menyebutkan Studi
Tingkat Oksidasi, sedangkan pada saat
presentasi Saudara tidak menerangkan/
menjelaskan tentang oksidasi

Hendri F.W

• UOj dan UO3 sangat berperanan dalam
berkompetisi untuk membentuk BajNdUOg
yang memiliki U bervalensi +5. Hal ini,
karena apabiia hanya menggunakan salah satu
dari kedua senyawa tersebut di atas, maka
Ba2NdUO6 tidak akan terbentuk dan ini telah
pernah dilakukan percobaannya.

• Pada judul penelitian terdapat pernyataan
tingkat oksidasi atau oxidation state of U yang
merupakan suatu tema yang menerangkan/
membahas mengenai valensi U. Dengan
demikian kaini tidak harus membahas masalah
oksidasi, meskipun dalam percobaan yang
dilakukan terdapat proses oksidasi.

5. Sumantri

• Mohon dijelaskan mengapa terjadi perbedaan
antara percobaan dan perhitungan, seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 5, dan sejauh
mana penyimpangannya.

Hendri F.W

• Perbedaan tersebut terjadi karena tidak
diperoleh data yang akurat tentang posisi
oksigen yang mengelilingi U pada simetri
oktahedral, sehingga menyebabkan hasil
perhitungan yang tidak tepat/akurat. Selain
itu, dapat disebabkan pula oleh pengambilan
asumsi awal, karena ion Nd tidak memberikan
kontribusi pada momen magnet total. Hal ini
terbukti dari hasil eksperimen yang tidak
menunjukkan/terdeteksi adanya interaksi ion
Nd.
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Gambar 1. Pola difrakfi sinar-X dari a) Ba2NdUO6 b) BaUO4
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Gambar 2a. Suseplibilitas magnclik
terhadap tcmperatur

Gambar 2b. Kurva recipocal suseptibilitas
magnetik Ba2NdUO6 terhadap
temperatur
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Spin-orbit coupling ̂
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Gambar 3. (a) Simclri oktahcdrnl dan (b) Gambar 4. Skcma lingkat energi ion U5+ yang terpisah
stniktur kristal ordered akibat spin-orbit coupling dan medan kristal
perovskiie ~ dari Ba;>
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Gambar 5. Perbandingan suscplibilitas
magnctik U5t dan Ba2NdUOr,
terhadap tcmpcratur

Gambar 6. Kurva suseplibililas niagnctik BaUO^ tcrhadap
tcmpcratur

338



Prosiding Preseniasi llmiah Daur Sahan Bakar NukUr
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19 Maret 1996

U4f7/2
O 5t

BajNdllOfi'

Energi tkert «V) Energi Heat (eV)

Gambar 7a. Spektra U4f5/2 dan U4f7/2 pada UO2, Gambar 7b. Spektra ikatan valensi antara U-O
Ba2NdUO6 dan UO3 pada UO2,Ba2NdUO6 dan UO3
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RANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN BIJIH URANIUM
ASAL RIRANG : HORIZONTAL BELT FILTER

Djoko Wasislo, Mainar Sj.
Pvisat Pengembangan Bahan Galian Nuklir ID0100089

ASBTRAK

RANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN BIJIH URANIUSM ASAL RIRANG : Perancangan Hori-zontal Belt
Filter telah dilakukan dalam skala laboratorium pada kapasitas pengolalian 250 g/menit. Hasilperancangan yang
diperoleh yaitu kecepatan penyaringan 0,4 g/cm2 menit, kecepatan linier belt 100 cm/inenit, panjang dan lebar belt
125 cm dan 5 cm, serta siklus penyaringamiya 1,25 menit. Dalam operasi alat tersebut memberikan kadar padatan
(produk) sekitar 77,9 - 79,1 %.

ABSTRACT

RIRANG URANIUM ORE PROCESSING SYSTEM DESIGN HORIZONTAL BELT FILTER. Horizontal Belt
Filler is one of the solid-liquid separation process equipment. The design of Horizontal Belt Filter have been
conducted for capacity of 250 g /minute. The result obtained was filtering velocity of 0,4 g /cm7 minute. The linier
belt speeds 100 cm/minute. The length and width of the belt 125 cm and 5 cm also the filtering cycle of1,25 minute.
The operation of that equipment give result about 77,9 - 79,1 % of product cake.

memperolch model alat filtrasi yang dapat
digunakan dengan sistim kontinyu.

PENDAHULUAN

Unit pemisahan fase padat-cair dalam proses
pengolahan bijih uranium merupakan langkah
yang cukup penting dan memberikan kontribusi T E O R I
biaya operasi relatif cukup tinggi, sekitar 15-
35%' Pemisahan fase padat-cair adalah proses Proses Penyaringan (Filtrasi)
memisahkan padatan dan cairan yang dapat
dilakukan dengan cara sedimentasi atau filtrasi.
Scdimcntasi didefinisikan sebagai pemisahan
bagian cair dari padatan dengan membiarkan zat
padat mengenap karena pengaruh gravitasi dalam
tangki pengenap (thickner).

Filtrasi adalah proses pemisahan padatan dan
cairan dengan mengunakan media penyaring yang
berpori untuk menahan zat padat tetapi dilewati
oleh cairan.

Penggunaan tangki pengenap, untuk proses
pemisahan fase padat-cair telah banyak dipelajari.
Penggunaan unit ini selain mempunyai hambatan
pada transportasi padatan juga sering
menghasilkan lamtan yang tidak menienuhi
pcrsyaratan umpan proses pemurnian, karena
kandungan suspensi padatan dalani lamtan yang
dihasilkan bervariasi sampai 200 ppm 3. Salah satu
alternatif untuk mengatasi masalah tersebut di
atas dapat menggunakan sistem filtrasi. Sistem
filtrasi bisa dilakukan secara catu niaupun
kontinyu.

Pada makalah ini dibahas perancangan Hori-
zontal Belt Filter dengan tiijuan untuk

Proses penyaringan merupakan proses
pemisahan fase padat cair yang menggunakan
media penyaring {filter). Proses ini bisa
mcnghasilkan lamtan (leach liquor) yang cukup
jernih sampai kira-kira 10 ppm. Horizontal Belt
Filter adalah salah satu alat filtrasi kontinyu
yang lerdiri atas dua bagian yang cukup penling
yakni2 :

a. Penyaringan (filtrasi)
b. Pencucian padatan

a. Penyaringan (filtrasi)

Rumus dasar proses penyaringan,
menggunakan sistim catu (batch) adalah
hubungan antara keccpat-an aliran filtrat yang
mclalui padatan (cake) dan media penyaring
dibcrikan scbagai berikut2:

dVr PA

dtr \i( av.Wc/A + Rm)
(1)

dengan: Vr = volume fillrat m3; tf = waktu
pembentukan cake, dt; P = tekanan filtrasi
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(tekanan vakum), N/m2 , A = luas muka
filtrasi(m2); \i = viskositas filtrat, N dt/m2 av =
tahanan cake, rata-rata, m/kg , Wc = Massa cake,
kgRm = tahanankainfilter, m '

Neraca massa padatan (cake) =

We =C.Vf = A.L(l-e)Ys.. (2)

dengan:
C = Konsentrasi padatan = massa
padatan/volume

filtrat, kg/m3.
L = Ketebalan padatan (cake), m
e = Porositas padatan, %
Ys = Densitas padatan, kg/m3

Substitusi persamaan (2) ke persamaan (1),
dihasilkan =

dL C.P
..(3)

dtf (l-e)Ys{ av (1-e) Ys L + Rm }

Integrasi persamaan (3) pada tekanan filtrasi
konstan akan diperoleh :

av. Ys2 (1-e)2 — + (1-e) Ys Rm L = C.P tf (4)
2

Untuk Belt Filter, waktu pembentukan cake, tf =
z/v dan di dalam proses yang kontinyu, maka
produksi cake adalah sebagai berikut:

C.Qf = VL. h(l-e) Ys

dengan:
Zf = Seksi filtrasi, m
Qf = Kecepatan alir filtrat, m3/dt
V = Kecepatan linier Belt Filter, m/dt
h = Lebar Belt Filter, m

Kemudian persamaan (4) menjadi:

2Pzfh. c
C Of =

{ avYs(l-e)L + 2Rm}

Dengan menyusun kembali persamaan di atas,
maka bisa diperoleh produksi cake.

2CPz f h

av Ys (1-e)

2Rm

avYs(l-e)

(5)

(6)

C.Q f= (7)

L +

Jika sebuah Belt Filter yang mempunyai panjang
z dan lebar h seksi filtrasi dan pencucian masing-
masing zf dan zw, dengan zw = B zf, maka waktu
filtrasi terhadap pembentukan cake akan sesuai
dengan persamaan berikut:

dengan : B = Perbandingan seksi filtrasi dan
pencucian

V = Kecepatan linier Belt Filter.

Dengan menganggap tahanan kain filter dapat
diabaikan maka rumus dasar proses filtrasi dapat
ditulis sebagai berikut:

dengan : K = •
2PA2 2P(z f h) 2

avC avC

dengan: K = Konstante Ruth's, m6/dt

(8)

(9)

Pada proses yang kontinyu, kecepatan aliran
filtrat Qf dan volume filtrat Vf mempunyai
hubungan sebagai berikut:

Qf=V,/tr (10)

Dengan menggabungkan persamaan (8), (9) dan
(10), maka bisa diperoleh persamaan sebagai
berikut:

»2 =
2Pz f h

2 U

av.C
(11)

dengan, U = Porevelocity dari pencucian di dalam
cake, m/dt.

b.Pencucian padatan (cake )

Dengan menganggap bahwa proses pencucian
dilakukan pada tekanan vakum yang sama, maka
kecepatan pencucian dapat ditulis sebagai berikut:

P z h P (Zy, h)2

Qf= = (12)
R= avW c

dengan :
Re = Tahanan cake, m
Wc = Massa cake, kg
massa cake, dihitung dengan persamaan sebagai

berikut :

= C .V f =C.Q, t f =C.Q f (z /v ) (13)
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Dengan menggabungkan persamaan (11), (12) dan
(13) diperoleh persamaan sebagai berikut:

(14)
BA Pz fh

2.v
Qw= — =

2 U av

Pembagian persamaan (14) dengan persainaan (7)
memberikan perbandingan kecepatan alir
pencucian terhadap filtrat.

Qw/Qf=B2/2 (15)

Bila R = Wash ratio, yakni jumlah dari void
volume yang digunakan di dalam proses
pencucian dan e = cake porosity, maka jumlah
void volume yang diproses dengan unit waktu
adalah v.h.L.e, dengan L = tebal cake. Oleh sebab
itu wash ratio diberikan dengan persamaan
berikut:

R = Qw/(v.L.h.e) (16)

sehingga neraca massa dari cake menjadi :

C.Qf = v.L.h (1-e) Ys (17)

Persamaan (17) dimasukkan kedalam persamaan
(16), menghasilkan persamaan berikut:

R =
Qw (l-e)Ys

Qr e.C

Dan penggabungan persamaan (18) dengan per-
samaan (15) akan menghasilkan persamaan
berikut:

2 (1-e) Ys
R — . T52 . _ __

2 e.C

TATA KERJA

PERANCANGAN Horizontal Belt Fitter

Perhitungan perancangan dilakukan dengan
menggunakan beberapa asumsi. Cara
perhitungan ini hanya terbatas pada daerah
penyaringan, sebab pada prinsipnya daerah
pencucian tidak banyak berbeda dengan daerah
penyaringan. Beberapa asumsi sebagai berikut (3):
a. Mengabaikan perubah-perubah yang kurang

dominan seperti tahanan kain filter, viskositas
cairan dan Iain-Iain.

b. Tekanan pompa vakum konstan.
c. Faktor pengalaman dan informasi pihak lain.
d. Data diambil dari percobaan laboratoritim.

Cara Perhitungan

Jika F kapasitas pengolahan (penyaringan) dan
harga tf tertentu, maka akan memberi nilai V
tertentu pula sehingga luas muka penyaringan
yang diperlukan :

F

Kecepatan Iinier belt ( V ) berdasarkan
pengalaman dari Sepa Pilot Plant Perancis
harga V = 1 - 4 m/menit.
Sesuai dengan ninius (5) yaitu jumlah cake
yang dihasilkan adalah:

C.Qf = v h L ( 1 - e ) Ys . (5)

dan dari rumus (2) Wc = A L ( 1 - e ) Ys, atau
We
— = L(l - e)Ys persamaan ini disubsitusikan ke
A

We
persamaan (5) diperoleh C.Qf = v h —

A
Harga Wc/A adalah berat cake kering per satuan
luas ditentukan dengan melakukan percobaan
labora-torium untuk mencari hubungan antara
cake kering per satuan luas dengan tebal cake,
kecepatan filtrasi dan volume cairan yang disaring
setiap siklus penyaringan.

Perhitungan

Ditentukan kapasitas pengolahan sebanyak
15 kg/jam = 250 g/menit. Waktu penyaringan tf =
1,25 menit dan lebar belt = h = 5 cm.

Jika diambil tebal cake(L) = 0,4 cm dari data
per-cobaan diperoleh harga Wc/A = 0,5 g/cm2.
Dengan minus diatas dihitung kecepatan linier
belt (v)

CQf 250 g/menit

v = • • = lOOcm/menit.
Wc/A.h 5 cm x 0,5 g/cm2

Panjang minimum belt (zf) 100 cm/menit x 1,25
menit = 125 cm Luas daerah penyaringan =
panjang x lebar = 125 cm x 5 cm = 625 cm2.
Maka kecepatan penyaringan

F

A

250 g/menit

625 cm2
= 0,4 g/ cm2 menit

Jika diambil tebal cake (L) = 0,5 cm dari data
percobaan diperoleh harga Wc/A = 0,66 g/cm2.
Dengan minus diatas dihitung kecepatan linier
belt (v)
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CQf 250 g/menit
cm/menit.

Wc/A.h 5 cm x 0,66 g/cm2

Panjang minimum belt (Zf) 76 cm/menit x 1,25
menit = 95 cm. Luas daerah penyaringan =
panjang x lebar = 95 cm x 5 cm = 475 cm2. Maka
kecepatan penyaringan

F 250 g/menit
V = — = = o,53 g/ cm2 menit

A 475 cm 2

Persiapan Bahan

Bijih uranium (residu) sebanyak 30 kg dilindi
mengunakan H2SO4 dan MnO2 di dalam tangki
ber-pengaduk. Pelindian dilakukan pada
konsentrasi padatan 50 % dan suhu 60 °C
selama kurang lebih 6 jam. Setelah proses
pelindian selesai pulp (slurry) ditampung di
dalam tangki penampung. Kemudian di buat
lamtan floculan superfloc N-100 dengan
konsentrasi 0,5 g/lt, sebanyak kurang lebih 20 It.
Sebelum percobaan dimulai dilakukan hal-hal
sebagai berikut:

a. Nyatakan bahwa motor listrik, pompa cairan
dan pompa vakum bisa berjalan dengan baik.

b. Tutup semua kran pemasukan dan pengeluaran.
c. Basahi kain filtrasi dengan menggunakan air

secara merata.
d. Isi tangki pencampur (JJokulan dan pulp) sampai

permukaan overflow dengan menjalankan
agitator setelah permukaan mencapai kurang
lebih 30 % dari tinggi tangki.

e. Ketika percobaan filtrasi akan dimulai, isi
daerah filtrasi (cloth) dengan slurry (pulp)
secara merata dengan ketebalan kurang lebih
0,5 cm.

Selanjutnya untuk menjalankan Horizontal Belt
Filter dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Jalankan pompa vakum dengan membuka kran

secara perlahan-lahan.
b. Jalankan secara bersama-sama pemasukan

umpan (pulp) dan pompa flokulan serta
tnenjalankan Horizontal Belt Filter.

c. Pemasukan umpan (pulp) dilakukan secara
periodik sebanyakurang lebih 250 g/menit.
Padatan diambil secara periodik kurang lebih 10
menit sekali untuk diukur kadar airnya,
sedangkan filtrat ditampung pada tangki
penampung untuk digunakan pada proses
berikutnya.

BASIL DAN BAHASAN

Dari hasil perhitungan untuk tebalcake 0,5 cm
diperoleh kecepatan belt 76 cm/menit dan tebal
cake 0,4 cm diperoleh kecepatan belt 100
cm/menit = lm/menit. Dari kedua harga tersebut
kecepatan belt yang dengan Pilot Plant Perancis
yaitu antara 1-4 m/menit adalah pada tebal cake
0,4 cm.

Maka hasil perancangan alat Horizontal Belt
Filter, dalam skala laboratorium dengan kapasitas
pengolahan 250 g/menit ditunjukkan dalam
Gambar 1 dan Tabel-1

Tabel-1. Hasil perancangan Horizontal Belt Filter
No.
1.
2
3
4
5
6

Hasil rancangan/perhitungan

Kapasitas penyaringan
Kecepatan penyaringan
Kecepatan linier belt
Panjang Belt Filter
Lebar Belt Filter
Siklus penyaringan

Nilai

250 g/menit
0,4 g/cm2 menit
100 cm/menit
125 cm
5cm
1,25 menit

Sedangkanhasilpercobaan untuk mengetahui kadar
padatan yang keluar dari Horizontal Belt Filter
(produk cflfe?)ditunjukkan dalam tabel-2 berikut:

Tabel-2. Kadar padatan (produk cake) keluar dari
Horizontal Belt Filter Percobaan I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pengam-bilan
contoh, menit

10
20
30
40
50
60
70 .
80
90
100

Berat cake
basah.gr

42,4
51,5
52,3
68,9
39,3
40,7
35,5
30,5
59,5
42,5

Berat cake
kcring,£T

33,6
41,2
40,5
53,8
30,7
30,2
27,8
23,5
47,1
33,0

Rata-rata

Kadar coir»
%

79,2
80,0
77,4
78,1
78,1
74,2
78,3
77,1
79,2
77,6
77,9

Percobaan II
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pengambilan
contoh,menit

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Berat cake
basah.gr

88,6
52,5
41,5
55,0
70,5
29,6
30,2
45,3
30,5
50,6

Berat cake
kering.gr

69,5
40,6
33,2
44,5
55,4
23,6
24,0
35,5
24,0
40,2

Rata-rata

Kadar cafe
Vo

78,4
77,3
80,0
80,9
78,6
79,7
79,5
78,4
78,7
79,4

79,1
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Percobaan III

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pengambilan
contoh,m«nit

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Berat cake
basah.gr

93,3
45,6
31,7
66,4
39,5
40,6
33,5
56,7
32,4
60,2

Berat cake
kering.gr

73,6
36,7
25,0
52,1
30,0
32,5
25,8
44,3
25,6
47,2

Rata-rata

Kodar cake
%

78,9
80,5
78,9
78,5
75,5
80,0
77,0
78,1
79,0
78,4

78,5

4. Panjang "Belt Filter"
5. Lebar "Belt Filter"
6. Siklus penyaringan

UCAPAN TERIMA KASIH

= 125 cm
= 5 cm
= 1,25 menit

Dari percobaan yang telah dilakukan,terdapat
beberapa kendala antara lain hasil filtrat
penyaringan agak keruh, hal ini disebabkan oleh
kain filter (cloth) yang mempunyai pori-pori
cukup besar, sehingga butiran padatan yang
cukup halus bisa melewati kain filter tersebut.
Selarna operasi juga sering dialami,pada tekanan
vakum yang maksimuin (6.102 Pa), kain filter
terhenti, sedangkan pulley atau motor listrik
tetap berjalan (terjadi slip).Untuk menghindari hal
tersebut perlu diberikan gaya gesek yang cukup
besar antara permukaan pulley dan Belt Filter
Dengan demikian operasi Horizontal Belt Filter
bisa seperti yang diharapkan. Dalam tabeI-2, dari
percobaan I sampai dengan III nampak bahwa
kadar padatan (produk cake) yang keluar dari
Horizontal Belt Filter tersebut memberikan hasil
rata-rata 77,9, 79,1 dan 78,5 %. Sedangkan
menurut sitno plant , Perancis, kadar padatan
yang dihasilkan sekitar 80 %. Kadar padatan dari
percobaan I sampai dengan III masih dibawah 80
%.Keadaan ini diakibatkan oleh selarna operasi
sering dialam kendala seperti yang telah
disebutkan diatas, sehingga untiik memperlancar
operasi selama percobaan tersebut dilakukan
dengan menggunakan tekanan vakum sedikit Icbih
kecil dari keadaan maksimum. Hal ini dilakukan
dengan cara membuka kran buangan, akibatnya
kadar padatan yang dihasilkan belum bisa
mencapai 80 %.

SIMPXJLAN

Berdasarkan data percobaan laboratorium dan
asumsi dengan kapasitas pengolahan ditetapkan
dengan 15kg/jam dantebal 0,4 cm diperoleh ran-
cangan model alathorizontal Belt Filter sebagai
berikut:

1. Kapasitas penyaringan = 15 kg/jam.
2. Kecepatan penyaringan = 0,4 g/cm2 menit
3. Kecepatan linier belt = 100 cm/menit

Pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ka
Bid TPBN yang telah memberikan bimbingan dan
pengarahan, juga kepada semua pihak yang telah
membantu dalam pelak-sanaan perancangan dan
uji coba alat tersebut sehingga bisa berjalan
dengan baik.
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Tanya Jawab :

1. Edy Sulistyono:
• Bila dilihat dari minus kecepatan linier belt

yang dipakai tidak terlihat ukuran porositas
filter yang digunakan, mohon dapat dijelaskan
karena ukuran mesh berapa yang digunakan
sangat berpenganih pada kecepatan liniernya.

Mainar:
• Porositas kain filter tidak mempengaruhi

kecepatan linier belt tetapi berpengaruh pada
kecepatan filtrasi sesuai persamaan (I), oleh
sebab itu pada rumus kecepatan linier belt
memang tidak ada parameter porositas bahan
belt.

• Pemilihan kain filter sesuai dengan bahan yang
akan disaring bersifat asam, maka kain filter
dipilih yang tahan asam dengan diameter pori <
dari butir bahan yang disaring (- 65 mesh).

2. Faizal Riza :
• Sampai di mana faktor-faktor pengalaman dan

informasi yang lain dapat dimanfaatkan dalam
perancangan alat HBF ini.
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• Apakah kinerja alat tersebut sudah dapat digunakan untuk membantei «idengkapi data
berjalan dengan baik dan bagaimana dengan perhitungan perancangan.
kendala-kendala pengoperasian HBF ini,
mengingat HBF ini cukup rumit. « Belum. Dengan mengadakan sedikit modifikasi

alat tersebut akan dapat berfungsi sesuai dengan
Mainar : yang diharapkan.
• Penggunaan informasi dari pihak lain
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Gambar 1. Skcma rancangan Horizontal Belt Filter

346



ISSN 1410-1998 ProsiJing Presentasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19Maret 1996

RANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN BIJIH URANIUM RIRANG:
DIGESTER BERPENGADUK

Erni R.A., Susilaningtyas
Pusat Pengenbangan Bahan Galian Nuklir

ID0100090

ABSTRAK

RANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN BIJIH URANIUM RIRANG : DIGESTER BERPENGADUK. Telah
dirancang digester digunakan untuk melarutkan unsur-nnsur yang terkandung dalam bijih Rirang. Telah dirancang
tangki digester berdasarkan data percobaan digesti skala laboratorium dengan bahan tahan asam ((SS-316) dan
tertutup karena proses menggunakan pelarut asam pekat pada suhu tinggi. Bentuk tangki dipilih silinder dengan
bentuk dasar elips dan pengaduk berbentuk pitched blade turbine karena massa yang dihasilkan berbentuk lumpur
dan mudah membentuk kerak. Hasil rancangan menunjukkan ukuran tangki, tinggi 33 cm, diameter luar 22 cm, tinggi
dasar tangki 4 cm; ukuran daun pengaduk, panjang 8cm, lebar daun 1,6 cm; jarak titik pusat kedasar tangki 8 cm.
Kecepatan pengaduk maksimal 500 rpm dengan tenaga gerak pengadiik 0,007 Hp. Jumlah panas yang diperlukan
1950 watt. Hasil uji coba digesti pada digester hasil rancangan sesuai dengan percobaan skala laboratorium.

ABSTRACT

RIRANG URANIUM ORE PROCESSING SYSTEM DESIGN: AGITATED DIGESTER. A closed tank digester
equipped with a pitched blades turbine agitator has been designed to facilitate Rirang uranium ore dissolution
using concentrated sulphuric acid at high temperature. The digester was designed to accomodate the digestion of 6
kg of-65 mesh ore at 200 C, acid resistant material (SS-316). It has the dimension of 33 cm high, 22 cm diameter,
and elliptical bottom and height of 4 cm. Moreover, the dimension of the 4 blades agitator is as follows; 8 cm long,
1,6 cm blades width. The distance between the blades and digester required 0,007 Hp for a 500 rpm agitation speed
and + 24.103 kkal energy equipment for heating. Digestion experiment using the agitated digester yielded data that
are ingood agreement with laboratory scale experiment.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bijih uranium Rirang mcngandung beberapa
unsur yang mempunyai nilai ekonomis cukup
tinggi dengan kadar relatif tinggi diantaranya
uranium dengan kadar 0,52 %, logam tanah jarang
63,04 %, fosfat 24,55 %, molibdenum 0,24 % dan
torium + 200 ppm '. Berdasarkan data-data ini maka
unsur-unsur tersebut akan dipisahkan dan
dimurnikan melalui beberapa tahapan proses. Salah
satu tahap avval proses yang dipilih adalah digesti
asam. Alat unluk proses ini, digesler, perlu
dirancang dengan bahan tahan asam dan tertutup.

Data yang diperlukan untuk mcrancang alat
ini diperoleh dari hasil penclitian kondisi proses
digesti skala laboratorium2. Perancangan alal
meliputi ukuran tangki kebutuhan kecepatan
pengaduk, daya motor pengaduk, jumlah panas yang
dibutuhkan serta bentuk dan ukuran pengaduk.

Tujuan dari perancangan alat digester adalah
untuk memperoleh model alat guna tnenerapkan
data kondisi yang diperoleh dari proses digesti
skala laboratorium ke skala yang lebih besar.

T E O R I

Proses digesti merupakan proses erosi atau
korosi. Kecepatan reaksinya tergantung pada
jenis, jumlah dan konsentrasi asam yang
digunakan, temperatur, waktu, ukuran bijih dan
karakteristik permukaan dari partikel pasir. Bila
pelanit yang digunakan asam sulfat, maka hasil
reaksi yang tidak larut akan menutupi
permukaan pasir monasit yang belum
terdekomposisi sehingga menghalangi
reaksinya dengan asam selanjutnya. Faktor ini
juga mempengaruhi kecepatan reaksi. Hal ini
bisa diatasi dengan cara menambah kecepatan
pengaduk dan mempertahankan fluiditas
campuran reaksi.3

Berdasarkan kondisi-kondisi reaksi digesti
tersebut maka dipilih material digester, SS-316
karena tahan korosi. Bentuk tangki digester,
dipilih bentuk silinder dengan bagian dasar
berbentuk ellips. Perhitungan ukuran tangki
mengikuti rumus sebagai berikut. 4

V = —DJMi + — D3H2 ..(I); H, = 1,5 D ..(2); Hj = — D .(3)
4 4 6
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V = volume tangki; D = diameter tangki; Hi = tinggi
tangki (silinder); H2 = tinggi tangki bagian bawah

Bentuk pengadiik dipilih bentuk pitched blade
turbine berdaun 4 (empat) seperti ganibar berikut.5

berat zat padat

L
!—)

l i __ *y ji

Gambar 1. Bentuk pengaduk digester dan tata Ictaknya
didalain tangki.

Keterangan gambar:
Da = panjang impeler E = jarak pusat impeler

terhadap dasar tangki
W = tebal impeler L = lebar impeler.

Teori untuk menghitung ukuran pengaduk dan tata
letak pengaduk dalam tangki adalah sebagai
berikut;5

Da 1

D 3
(4); - = 1

Da
(5)

• (7)
W 1 L
- = - (6); -
Da 5 Da

Kecepatan putaran dan tenaga gerak peng-
aduk merupakan lial yang prinsip dalam menen-
tukan pengadukan. Tenaga gerak utatna berda-
sarkan pada keadaan standar motor listrik yang
ada. Kecepatan putaran pengadiik dikombi-nasikan
antara kecepatan motor listrik standar dengan
standar AGMA (American Gear Manufacturies
Assosiatiori). Untuk menghitung kecepatan putaran
pengaduk digunakan minus.6

Ap
nc Da0-85 = SV0-1 Dpw (g )MS B0J3 (8)

P
IV. = kecepatan kritis pengaduk (put/det); Da =
diameter pengaduk(cm); V = viskositas kinematik
(cm^det); Dp = ukuran partikel rata-rata (cm); g=
percepatan gravitasi (cm/det2); Ap =perbedaan

densitas padat-cair; p=densitas zat cair (gr/cm2)

B = 100 x
berat zat cair

S = konstanta = fungsi dari jenis impeler. D/Da dan
D/E

Penentuan tenaga gerak pengaduk
menggunakan rumus sbb :

Kt n3Da5

P= (9)
gc

Kt = konstanta = fungsi dari jenis impeler, n =
kecepatan putaran(put/det); Da= diameter impeler
(ft);gc=32,2 1b/n3

Penentuan jumlah panas dari pemanas digester.7

A
Q =m,Cp« (T,-To) + ml Cpl (T,-To) + k ~ (TrT,) (10)

1

Q = jumlah panas yang diperlukan (kalori);
ms = berat zat padat (gr)
Cp3 = kapasitas panas zat padat (kal/der gr)
To = suhu awal digester (°C)
T| = suhu akhir digester (°C)
T2 = suhu dinding digester (°C)
ml = berat zat cair (gr)
Cpl = kapasitas panas zat cair (kal/der gr)
k = konduktivitas digester (kal/cm2 det.

der/cm)
A = luas permukaan perpindahan panas

(cm2)
L = tcbal dinding digester (cm)

PERHITUNGAN DIGESTER

Penentuan ukuran digester

Pada perancangan alat digester, dipakai
data pcndukung yang diperoleh dari proses
digester skala laboratorium sebagai berikut:
bijih yang diolah adalah bijih Rirang dengan
densitas ( p ) 2 gr/cc; konsumsi asam
(H2SO4) 2 ton/ton bijih; temperatur 200 °C;
waktu 4 jam; ukuran bijih - 65 mesh.

Ditentukan :
- kapasitas bijih Rirang yang akan diolah = 6 kg

bijih Rirang = 2 kg/1
6 kg

-> volume 6 kg bijih Rirang = = 3 1
2 kg/1
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- H2SO4 yang dibutuhkan untuk mengolah 6 kg bijih
Rirang = 2 x 6 kg = 12 kg; H2SO< (teknis) = 1,74 kg/1

12 kg
volume H2SO4 yang dibutuhkan = = 6,891 = 71

1,74 kg/1
Volume total campuran = 31 + 71=101 .
Diambil faktor keamanan 25 % untuk volume pe-
ngembangan massa.
Maka volume digester = 1,25 % 10 I = 12,5 1
Berdasarkan rumus (1), (2) dan (3), maka :

V = —D2H, + — D2H2..(1)
4 4

% n D
12.500 cc = — D3 (1,5D) + — DJ (--)

4 4 6

l/6*D3 3ixD3 nD3 9KD 3 itDJ

12.S00 = + —— - = H = — + —-
4 4 8 24 24 24

10

24

3 30.000

II

x2

—,

121

! 3
_ =

4 4

363
9^ c m

D = 21,2 cm = 22 cm (diameter (atigki)

(2) Hi = 1,5 x D = 1,5 x 22 cm = 33 cm (tinggi
tangki/silinder)

(3) Hj = — D = 3,66 cm = 4 cm (linggi dasar tangki)
6

Penentuan Bentuk Dasar Tangki

Bentuk dasar tangki ditentukan berbentuk ellips

Penentuan bentuk pengaduk:

Berdasarkan rumus:

Da 1 1 1
(4) _ = -> Da = - x D =- x 22 cm = 7,33 = 8 cm

D 3 3 3

(5) ~ = i —> E = Da = 8 cm
Da

W 1 1 1 1
(6) _ =.-. -> W = — Da = — x Da = — x 8 cm =l,6cm

Da 5 5 5 5

LI 1 1
(7) — = -> L = — Da = — x 8 cm = 2 cm

Da 4 4 4

Penentuan kecepatan putaran dan tenaga gerak
pengaduk

- Penentuan kecepatan putaran

Ap
nc Da°'8S = SV0-1 Dp w (g ) M 3 B0'13

P
Da = panjang impeler = 8 cm
D = diameter tangki = 22 cm
E = jarak pusat impeler terhadap dasar tangki

= 8 cm
W = lebar impeler =1,6 cm

»•. d

it
r*

IV *

diketahui : H2

a =
D =

1 1

i.
i
*; t>
i
i

!
»

= 4 cm

= 11 cm
= 22 cm

Y = — H2 = — x 4 cm = 2 cm.
2 2

Persamaan elips :

1 1
X

a
r x2 22

— + — =1
II2 42

D
_

ua
D

E

Da
— -.
W

Np
2,5

NRe

22 cm
- 2 75

O ClTl

22 cm
= = 2,75

8 cm

8 cm
= = 5

1,6 cm

= angka daya •= f (NRe) =

oan laoej y-jo [oj
diperoleh S = 8,0
dimana S = konstanta
(faktor dari bentuk
impeler)

: ditentukan sebesar NRe > 4000 karena
aliran campuran dalam tangki berupa aliran
turbulen, maka dari gb. 9-14 [6], diperoleh
Np =
\x\
u
Dp =

g

= 2,5
= viskositas lumpur = [cp]
= viskositas kinematik lumpur [ cm2/det ]
= ukuran partikel rata-rata = -65 mesh
=200nm =0,02 cm
= gay a gråvita si = 980 cm/det2
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Ap (2-1,75) gr/cm3

p i ,74 gr/cm'1

Ap

g ( _ ) = (980 cm/dt2) (0,34) = 333,2 cm/dt2

P

berat zat padat 1
B = x 100 = — x 100 = 50

berat zat cair 2

Perhitungan viskositas lumpur.

Hi 2,5 0 s
In — =

Mo l - 0 s

Mi- viskositas lumpur [cpj;
|ic= viskositas zat cair = 0,34 cp

3]
0 s = fraksi volume padat = = 0,3

(3 + 7)!

Mi (2,5X0,3) n,
j n - = | 07 > = e i.07

Me 1 - 0 , 3 Me

Mi = (e1-07) (0,34 cp) = (2,9)(0,34)(0,01) gr/cm det

u = viskositas kinemalik lumpur

m [gr/cm det] 0,986 x 0,01
= = cinVdel - 0,0054 cnr/del

1 [gr/cm3] 1,82

Perhitungan densitas hunpur :

Pi=(fraksi x p ) zat cair + (fraksi x p) zat padat

2 1
= (— x 108,75 lb/cuft) + (— x 125 !b/cuft)

3 3

=72,5 lb/cuft + 41,67 Ib/cuft = 114.17 IU/ciifl = 1,82 gr/cm5

Ap

SV^'Dp^Cg-f^B"-"
P

n̂  = put/det

D a w s

(8,0X0,0054)°-" (0.02)" (333,2)°-4S (50)°"
= - put/del

(8)0,85

(8,0) (0,59) (0,45) (13.65) (1,66)
= put/det = 8,2 put/del

(5,85)

350

nc = 492 rpm

Jadi kccepatan kritis pengadukan = 492 rpm,
maka dipergunakan kccepatan pengaduk max
500 rpm.

Penentuan tenaga gerak pengaduk

K, pi n3 Da 5

P =

Kt == konstanta dari tabel 9-2 "OTK - 1 " = 1,70.
n = kecepatan putaran (put/det) = 8,23 put/det

Da = diameter impeler = 8 cm = 0,26 ft
gc = percepatan gravitasi = 32,2 Ib/ft3
Pi = densitas lumpur = Xc c + Xp p

Xc = fraksi zat cair = 2/3; c = densitas zat cair
= 1,74 gr/cc = 108,75 lb/cuft; Xp = fraksi zat
padat = 1/3 p = densitas zat padat = 2 gr/cc

= 125 Ib/cuft 1=2/3(108,75) + 1/3 (125)
Ib/ctifi

= 114,17 lb/cuft

(1,7O)(114,I7)(8,23):!(O,26)5

p = HP = 0,007 HP
(32,2)(550)

Tenaga gerak pengaduk yang dipergunakan
0,007 HP Pada percobaan ini digunakan motor
pengaduk dengan tenaga 0,5 HP.

Gambar 2. Skema alat digester

Penenluan jumlah panas dari pentanas tangki
digester

A
Q = ins Cp., (T,-To) + ml Cpl (T,-To) + k — (T2-T,)
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M, = berat zat padat = 6 kg = 6000 gr
Cp, = kapasitas panas zat padat = 6,64 kal/der mo!

(asumsi Cp uranium 5 ) = 0,03 kal/der gr.
ml = berat zat cair = 12 kg = 12.000 gr
Cpl = kapasitas panas zat cair (Cp H2SO4 pk) = 0,42

Btu/der
lb = 0,42 kal/der. gr 5

k = konduktivitas digester (konduktivitas SS.316 5)
= 10,9 Btu/lir ft2.
= (l,24)(10,9)(4) kal/cm2der/cm
= 13,5 kal/cm2.det.der/cm.

A = luas permukaan perpindahan panas (cm2)
= DiH + rr/4 D;2

D, = diameter bagian dalam digester = D - L
D = diameter bagian luar digester = 22 cm
L = tebal digester = 0,3 cm
Dj = (22-0,3) cm = 21,7 cm
H = tinggi digester = 33 cm
A = I (21,7)(33) + 1/4 (21,7)21 cm2 = 2596 cm2

To= 25 °C; Tl = 200 °C; T2 = diambil 250 °C

karena digester terbuat dari bahan stainless-steel
berdinding tipis. maka :

Q= (6000)(0,03)(200-25) + (12.000 )(0,42)(20O-25) +

(2596)
(54) (250 - 200) kal = 24.277.500 kal.

(0,3)

Jumlah panas yang diperlukan= 24.277.500 kal=
24.277,5kkal
Energi listrik yang dibiituhkan untuk jumlah
panas 24.277,5 kkal = 28,23 kwh.

UJI COBA DIGESTER

Digester yang telah dirancang, dibuat model dan
diuji coba untuk digesti bijih uranium Rirang
dengan kondisi proses yang diperoleh dari
percobaan skala laboratorium(10() gr). Uji coba
dilakukan 2 (dua) kali dalam skala besar dengan
berat umpan masing-masing 3 kg dan 2 kg. Kondisi
proses sbb : konsumsi H2SO4 = 2 ton/ton bijih
uranium; suhu = 200 °C; waktu = 4 jam; ukuran
bijih = -65 mesh

Tabel 1. Hasil uji coba
Uji

coba
ke:

I
II

Jml.
bijih

3
2

Recoveri uji coba (%)

I)
96,0
95,6

LTJ
97,0
97,3

Th
95,4
96,1

PC)/"
96,1
94,9

BAHASAN

Model digester berpengaduk yang telah
dirancang, akan digunakan untuk menerapkan
data proses digesti (bijih uranium Rirang) skala
laboratorium ke skala yang lebih besar. Digesti
bijih uranium Rirang menggunakan pelamt
asam pekat dan suhu sistem tinggi, oleh karena
itu massa yang dihasilkan berbentuk lumpur
yang mudah membentuk kerak dan sangat
korosif. Berdasarkan hal ini maka dipilih bahan
tangki dari stainless-steel-316 yang tahan
korosi, bentuknya berupa silinder dengan dasar
tangki berbentuk ellips dan pengaduk dipilih
bentuk pitched blade turbine berdaun empat
supaya semua lumpur teraduk sempuma,
sedangkan pemanas sistem dipilih dari bahan
nikelin.

Perhitungan rancangan ukuran tangki
diberi faktor keamanan sebesar 25 % karena
massa dapat mengembang. Motor pengaduk
yang digunakan mempunyai daya lebih besar
(0,5 hP), dari yang dibutuhkan (0,007 hP),
karena disesuaikan dengan yang ada di pasaran.

Tangki diberi tutup untuk mengurangi
peng-uapan sistem karena pelarut yang
digunakan asam pekat dan bersuhu tinggi.

Uji coba proses digesti pada tangki
digester hasil rancangan menunjukkan hasil
yang relatif sama dengan proses digesti skala
laboratorium. Hal ini berarti hasil rancangan ini
relatif cukup baik, tetapi pada saat uji coba
berlangsung ada kendala yaitu pada bagian
pengeluaran lumpur. Lumpur tidak bisa keluar,
hal ini ternyata karena sebagian lumpur masuk
dan mengeras dalam pipa pengeluaran lumpur,
keadaan ini kemungkinan bisa diatasi dengan
inemperpendck pipa dan diameter Iubang
diperbesar.

SIMPULAN

Bcrdasarkan data proses digesti skala labo-
ratorium dengan kondisi, konsumsi H2SO4

pekaf 2 ton/ton bijih uranium, suhu 200 °C,
vvaktu 4 jam, ukuran bijih - 65 mesh dan
karakteristik campuran reaksi (lumpur yang
terbentuk) dari bijih uranium Rirang dan asam
sulfat pekat maka dirancang.
• Tangki berbentuk silinder dengan kapasitas

6 kg dasar tangki berbentuk ellips, bahan
stainless steel-316, diberitutup dengan
ukuran sbb : Tinggi tangki 33 cm; diameter
(luar) tangki 22 cm; tinggi dasar tangki 4
cm. Pengaduk dipilih berbentuk pitched
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blade turbin dengan uktiran : Panjang impelcr 8
cm;lebar impeler 1,6 cmjebar daun impeler 2
cm; jarak titik pusat ke dasar langki 8 cm.

• Hasil perhitungan kecepalan pengaduk dan
tenaga gerak pengadiik : Kecepatan pengaduk
maksimal 500 rpm; lenaga gerak pengaduk yang
diperlukan 0,007 HP

• Jumlah panas yang diperlukan sela ma proses
berlangsung 1950 watt.

Hasil uji coba digesti pada digester ini, dengan
kondisi seperti tersebut diatas menghasilkan
rekoveri uranium + 96 %, logam tanah jarang + 97
%, torium + 95 % dan fosfat + 95 %. Hasil ini
sesuai dengan hasil percobaan digesti skala
laboratorium.
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TANYA JAWAB

1. Faizal Riza :
• Apakah ada standarnya dalam suatu

perhitungan alat menggunakan faktor
keamanan dan bcrapa range faktor kcamanan
tersebut.

• Apa dasar menggunakan SS-316 dan apa
bedanya dengan SS-316 L

Erni :
• Standar perhitungan alat pada umunya

menggunakan faktor keamanan sekitar 10 -
20 %. Pada perancangan digester ini faktor
keamanan ditentukan sebesar 25 % karena
hasil reaksi pada digester ini mengembang.

• Dipilih SS-316 karena pada saat itu yang
ada di pasar adalah SS-316. Sebetulnya SS-
316 lebih tahan korosi.

2. Manto Widodo :
• Apakah yang dapat terpisah dengan alat ini

hanya U säja, bila ya, apakah tidak terpikir
sekaligus bahwa alat tersbut dapat berguna
untuk pemisahan LTJ.

• Apakah tidak merancang suatu alat yang
dapat difiingsikan untuk pengolahan
pemineralan-peinineralan uranium di
sekitar Kalan (tidak hanya untuk Rirang
saja)

Erni :
• ALat ini tujuannya untuk melarutkan

semua unsur-unsur (U, LTJ, Th, PO4, Mo).
Setelah semua larut, baru masing-masing
unsur tersebut dipisahkan satu-persatu.

• Alat unluk mengolah pemineralan/bijih U
lainnya di Kalan sudah dirancang
sebelumnya.

3. Bambang Sutopo :
• Dalam pcmbawaan makalah tersebut belum

discbutkan bentuk contoh yang diolah :
apakah sebagai butiran atau serbuk.

• Batasan kadar uranium yang dapat diolah.

Erni :
• Bentuk contoh (bijih Rirang) yang diolah

adalah berupa serbuk dengan ukuran minus
65 mesh.

• Kadar uranium yang dapat diolah tidak ada
batasannya.

4. Edy Sulistyono :
• Bila dilihat pada proses yang akan terjadi

memerlukan panas 1950 watt dan jika
dilihat dari rumus yang dipakai pada
penentuan ukuran head bentuk ellips
mengapa faktor tekanan tidak
diperhitungkan.
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Erni :
• Proses di sini tidak bertekanan, digester ini

diberi tutup tetapi berlubang tiga, yaitu
1. untuk tempat masukknya sampel
2. untuk tempat tennometer
3. untuk tempat pengaduk

5. Aldan Djalil:
• Mana yang lebih menguntungkan pemisahan

Molibdenum dengan digester berpengaduk atau
karbon aktif (Penelitian fiksasi molibdenum
dari larutan pelindian bijih uranium)

• Berapa waktu digunakan untuk mengaduk
larutan tersebut.

Erni:
• Dalam hal ini kami bclum bisa membandingkan

karena proses digesti ini adalah proses awal dari
pemisahan unsur-unsur tersebut.

• Waktu yang diperlukan adalah 4 jam.

6. Guswita Alwi :
• mohon dijelaskan bagaimana cara menentukan

faktor keamanan 25 %
• untuk merancang digester berpengaduk ini

selain ukuran apakah jenis bahan yang
digunakan juga diperhitungkan.

Erni:
• Faktor keamanan ditentukan 25 % karena

proses digesti itu mengembang, sebetulnya
faktor keamanan untuk merancang alat
yang umum adalah fi 10 - 20 %

• Jenis pengaduk disini dipilih SS-316 juga.

7. Hafni L.N. :
• Tolong dijelaskan dasar pemilihan jenis

pengadiik yang dipilih untuk rancangan.
• Kalau tangki digester yang dirancang

nantinya discaie-up ke tangki ukuran yang
lebih besar, kira-kira bilangan tak
berdimensi apa saja yang diperlukan

Erni
pengaduk pada
dari viskositas

Dasar pemilihan jenis
rancangan ini: besar
campuran hasil reaksi.
Bilangan atak berdimensi yang diperlukan :
1. Bilangan Reynold
2. Faktos S pada penentuan kecepatan

peng-adukan
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RANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG :
PERANCANGAN ALAT QUENCHING

Amir Effendi, Hafni Lisa Nuri
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir ID0100091

ABSTRAK

RANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG : PERANCANGAN ALAT
QUENCHING. Telah dirancang alat quenching secara kontinu. Perancangan ini bertujuan untuk membuat model alat
skala laboratorium yang digimakan sebagai tempat untuk pelarutan dan pendinginan secara tiba-tiba hasil digesti bijih
uranium Rirang. Alat quenching dirancang berdasarkan data quenching secara catu, kapasitas umpan 325 g/menit,
waktu tinggal pada tangki quenching dan tangki pengenap masing-masing 1 dan 2 jam. Hasil perhitungan didapat
tangki quenching berbentuk silinder dengan diaineter 30 cm, tinggi 30 cm, jumlah sekat 3 buah dengati lebar 2,5 cm;
dan dilengkapi pengaduk dengan impeler berdaun. Tangki pengenap berbentuk silinder tegak dengan diameter 56 cm,
dengan daerah-daerah klarifikasi.yéerf, kritis, dan kompresi masing-masing 5, 3, 3, 4 cm, dan bottom pitch 12,5 cm.
Model alat quenching ini akan digunakan pada hasil digesti bijih Rirang untuk mrngetahui iinjuk kerjanya.

ABSTRACT

RIRANG URANIUM ORE PROCESSING SYSTEM DESIGN: DESIGNING A QUENCHER UNIT. A continuos
quencher has been designed. The objective of the design is to make a laboratory scale quencher model that is used to
facilitate the dissolution and sudden cooling of the digestion product of the Rirang ore. The designed quencher was
based on the previous batch quenching data, feed capasity of 325 g/minute, and residence time of one and two hours
for quenching tank and thickener, respectively. The cylindrical quenching tank has dimension of 30 cm diameter and
30 cm high. It has three 2,5 cm bujfles and is equipped with a blade-impeller agitator. The bottom-pitched cylindrical
thickener has the diameter of 56 cm. The thickener is divided into four zones including clarification, feed, critical,
and compresion with 5, 3, 3,and 4 cm zones height, respectively.In addition, the bottom pitch has 12,5 cm height. The
quencher model is further used to conduct performance test againts Rirang ore digestion product.

PENDAHULUAN

Unsur-unsur logam tanah jarang (LTJ) telah
dikenal sebagai material yang banyak dipakai
dalam industri-industri kaca (CeO), kondensor
keramik (LaO), TV berwarna (Er, Y), bahan
berwarna (Nd), pewarna keramik (Pr), dan Iain-
lain.

Bijih uranium Rirang mengandung mineral-
mineral uraninit, monasit, molibdenit, quartz dan
tourmaline sebagai mineral utamanya. Oleh
karena itu kandungan unsur dalam bijih Rirang
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yakni
dengan kandungan uranium sekitar 0,52 %, logam
tanah jarang 63,04%, fosfat 24,25 % torium 0,02
% dan Mo 0,24 % ' . Bijih Rirang merupakan
bongkah/pasir alluvial dan coluvial, dengan berat
jenis sekitar 2,53 s/d 4,932 .

Proses pengolahan avval bijih Rirang secara
kimiawi, dilakukan dengan cara digesti. Kondisi
digesti bijih Rirang yang cukup baik dilakukan
pada ukuran butir-65 mesh, temperatur 200 °C,
selarna waktu 4 jam dengan menggimakan lanitan
H2SO<( pada perbandingan kurang Icbih 1:2. Hasil
digesti berupa pasta panas kemudian dilakukan
pelarutan dengan cara pendinginan secara tiba-

tiba dengan menggunakan air pada perbandingan
1:10 dan dilakukan pengadukan yang kuat3.
Kelarutan LTJ cukup besår pada temperatur
rendah sekitar 45°C. Pada keadaan tersebut bisa
diperoleh recovery U = 95 %, Th = 97,40 %, RE
= 95,82 %, PO< = 99,53 % " .

Tujuan perancangan ini adalah untuk
mendapatkan model alat quenching kontinu skala
laboratorium yang digunakan sebagai tempat
untuk melakukan pelarutan, pendinginan secara
tiba-tiba, dan pengadukan yang kuat dari pasta
hasil proses digesli.

Perancangan alat quenching meliputi
spesifikasi dan pembuatan tangki quenching,
pengaduk, dan tangki pengenap. Perhitungan
perancangan berdasarkan pada data-data
percobaan secara catu.

TEORI

Untuk penelitian proses quenching secara
kontinyu perlu dirancang tangkiquenching yang
dilengkapi dengan tangki pengenap yang digu-
nakan untuk pemisahan padat-cair dari suspensi
hasil quenching.
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air 10-1% c

Gambar 1. Diagram alir proses quenching

1. Tangki Quenching

Tangki quenching berfiingsi sebagai tempat
untuk melakukan proses pelarntan dan pen-
dinganan secara tiba-tiba dari pasta hasil proses
digesti. Di dalam tangki tersebut pasta hasil
proses digesti dikontakkan dengan media pelarut
air (10 - 15 °C) dengan erbandingan 1:10 . Pada
kondisi ini logam-logam tersebut di atas bisa
terlarut dengan baik.

a. Volume tangki

menghitung volume
metode neraca

tangki dapat
massa/aliran

Untuk
digunakan
volumetrik.
V = qxO (1)
Kapasitas = laju aliran volumetrik x waktu tinggal
Volume tangki = kapasitas x faklor keamanan

Menurut Rushton dkk., rancangan tangki
biasanya mempunyai pilihan yang luas mengenai
jenis impeler yang akan dipakai dan
penernpatannya, demikian pu!a mengenai
perbandingan ukuran-ukuran tangki, jumlah dan
perbandingan sekat, dan sebagainya. Setiap
keputusan mengenai perbandingan ukuran-ukuran
akan berpengamh langsung pada laju sirkulasi
larutan, pola kecepatan, dan daya yang digunakan.
Sebagai dasar rancangan pada tangki
berpengaduk, perbandingan ukuran yang biasa
digunakan adalah:

Da/Dt = 1/3 H/Dt = 1 J/Dt = 1/12
E/Da =
dimana

1 W/Da=l/5
: Dt: diameter

tangki

Da: diameter
impeler

W: lebar impeler

E: jarak poros
impelcr dengan
dasar tangki
J:lebar
buffle/sekat

Sekat biasanya ada 3 atau 4 buahjumlah
daun impeler antara 4 -16. Tetapi dalam kondisi
tertentu mungkin diperlukan proporsi yang lain
dari yang disebutkan di atas; umpamanya, bila
ingin menempatkan pengaduk yang agak tinggi
atau agak rendah di dalam tangki, atau bila
menggunakan tangki yang agak dalam untuk
mendapatkan hasil proses yang diinginkan.
Namun ukuran-ukuran standar di atas banyak
digunakan dan dijadikan dasar untuk
membandingkan unjuk kerja pengaduk dalam
berbagai publikasi.

b. Impeler

Impeler akan membangkitkan pola aliran di
dalam sistem yang mengakibatkan larutan
bersirkulasi.
Ada dua jenis impeler, bila ditinjau dari segi
aliran yang dihasilkan :
1. Impeler aliran aksial, untuk embangkitkan

arus sejajar dengan sumbu poros impeler
2. Impeler aliran radial, untuk membangkitkan

arus pada arah tangensial atau radial.

Dari segi bentuknya, ada tiga jenis impeJer
yang biasa digunakan yaitu propeler (baling-
baling), padle (dayung), dan turbin.
1. Propeler, mcrupakan impeler aliran aksial

berkecepatan tinggi untuk larutan bervis-
kositas rendah.

2. Dayung, berputar di tengah bejana dengan
kecepatan rendah sampai sedang, dan nien-
dorong zat cair secara radial dan tengensial,
hampir tanpa adanya gerakan vertikal pada
impeler.

3. Turbin, arus utamanya bersifat radial dan
tangensial. Komponen tangensialnya me-
nimbulkan vorteks dan arus putar. Turbin
biasanya effektif untuk viskositas rendah
maupun tinggi.

c. Pola aliran dalam tangki berpengaduk

Kecepatan fluida pada setiap titik dalam
tangki mempunyai tiga komponen, dan pola aliran
keseluruhan di dalam tangki bergantung pada
variasi dari ketiga komponen dari lokasi ke lokasi
lain. Komponen kecepatan yang pertama adalah
komponen radial yang bekerja pada arah tegak
lurus terhadap poros impeler. Komponen kedua
adalah komponen longitudinal yang bekerja pada
arah paralel dengan poros.

Komponen ketiga adalah komponen ta-
ngensial, atau rotasional yang bekerja pada arah
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singgung terhadap lintasan lingkar di sckeliling
poros. Dalam keadaan biasa, dimana poros itu
vertika!, komponen radial dan tangensial berada
dalam satu bidang horizontal, dan komponcn
longitudinalnya vertikal. Komponen radial dan
longitudinal sangat aktif dalam memberikan
aliran yang diperkikan untuk melakukan
pelarutan. Bila poros vertikal dan terletak tepat di
pusat tangki, komponen tangensial biasanya
kurang menguntungkan. Anis tangensial
mengikuti suatu lintasan berbentuk lingkaran di
sekeliling poros, dan meninibulkan vorteks pada
permukaan larutan.

d. Kecepatan pengaduk

Zwietering 5 mengukur kecepatan kritis
pengaduk yang dipcrlukan unluk mendapatkan
suspensi penuh, dengan persamaan :

Ap
S.V<u.Dpw(g.~)M5B0-L1

P
"c (2)

Da085

dimana:
nc : kecepatan kritis pengaduk; Ap : beda

densitas, gr/cm3, Da: diameter impcler, cm; p :
densitasfluida, gr/cm3, V : viskositas kinciroitik,
cm2/detik; S : konstanta
Dp : ukuran partikel rata-rata, cm;
g : percepatan gravitasi, 980 cm/detik2

B : 100 x bcrat zat padat/berat zat cair
e. Daya motor pengaduk

KT.n3.Dasp

dimana :
Da : diameter impeler, ft ; KT : konstanta
n : kecepatan putaran, put/detik ; p : density

fluida lb/cuft, gc : pcrccpatan grafitasi, ft/detik2

2. Tangki Pengenap

Tangki pengenap terdiri dari scbuah tangki
silinder dengan dasar berbentuk kenicut, yang
dilengkapi dengan penggaruk yajig berfungsi
untuk mengarahkan partikcl-partikel padatan
(yang sudah mengenap), agar mudah dikeluarkan
sebagai aliran under flow (limpahan bawah).
Pada alat pengenap kontinyu, umpan dimasukkan
pada garis pusat alat, pada kcdalaman kira-kira 1
inci di bawah permukaan zat cair. Scbagaimana
terlihat pada Gambar 2, di atas ketinggian
pengumpanan itu terdapat zone klarifikasi yang
hampir tidak mengandung zat padat sama

sekaii.Pada zone inikebanyakan zat cair yang
sudah terpisahkan dengan zat padat inengalir ke
alas sehingga dapat dikeluarkan ke selokan
limpahan. Zat padat mengenap kebawah dari
ketinggian peng-umpanan, bersama sebagian zat
cair yang keluar scbagai limpahan bawah.

Metode yang dapat digunakan untuk
menentukan luas muka pengenapan antara lain
adalah metode Kynch 6 . Dalam perancangan ini
digunakan metode Kynch dan dilakukan
percobaan secara batch.

A = tl/(CoHo) (4)

dengan tu = waktu pengenapan, Co =konsentrasi
pulp umpan dan Ho = tinggi awalumpan.

Didalam praktek, luas sebenarnya perlu
diberikan faktor keamanan (0,3 - 0,5)A.
Sedangkan tinggi daerah kompresi yaitu
l/8<H/R<l/6, dengan H dan R masing-masing
tinggi dan jari-jari tangki pengenap7 .

PERANCANGAN ALAT QUENCHING

1. Perhitungan Tangki Quenching

Data-data liasil penelitian secara batch pada
Pelindian Bijih Uranium Asal Rirang (lanjutan)
1992/1993 menunjukkan bahwa kondisi pelindian
{digesti) yang cukup baik adalah :

- ukuran bijih : - 65 mesh
- temperatur : 200°C
- perbandingan bijiWasam : 1/2

Sedangkan kondisi quenching sbb :
- perbandingan bijih/pelarut: 1/10 (air 10-
15°C)

- temperatur akhir : 40 -45oC

Dari dala-dala Icrscbul dapat dirancang tangki
quenching dengan ketentuan sbb :

Gambar 2. Daerah-daerah pada tangki
pengenap
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Laju aliran volumetrik:
s/w/ry/pasta = 75 gr/menit = 37,66 cc/tnenit
air = 250 gr/menit = 250 cc/menit
flokulan (0,5 gr/1) = 2 gr/menit = 2 cc/menit
Total =327 gr/menit =289,66 cc/menit
Waktu kontak = 60 menit
Kapasitas = !aju aliran voluinetrik x waktu tinggal....(l)

= 289,66 cc/menit x 60 menit
= 17.379,6 cc

Faktor keamanan = 20 %
Volume tangki = 1,2 x 17.379,6 cc = 20.855 cc

->

dimana:
nc = kecepatan kritis pengaduk

He

.*

Gambar 3. Penampang tanki quenching

Volume = 7i /4 Dt2Ht
diambil : Dt = Ht
didapat Dt = Ht = 30 cm
Keterangan :
Bentuk = silinder
Diameter = 30 cm
Tinggi =30 cm

Menentukan perbandingan ukuran tangki dan
bentuk peneaduk

Perbandingan ukuran tangki digunakan
metodeRushton. Agitator ditentukan berbentuk
turbin berdaun 4 miring 45° serta dilengkapi
dengan sistem penghalang baffle sebanyak 3 buah,
seperti yang terlihat pada ganibar 3 adalah sbb :
- diameter impeler = Da = Dt/3 = 30/3 = 10 cm
- lebar impeler = W =Da/5 =10/5 = 2 cm
-jumlahbuffle = 3
- lebar buffle = J = Dt/12 = 30/12 = 2,5 cm
- jarak poros impeler dari dasar langki = E = Da =
10 cm

Perhitungan putaran pengaduk

Digunakan rumus Zwietering :

Ap
S.V*'.DpM.(g.~)M5-BW3

P
~

Da = 10 cm
Dp = 0,018 cm
g = 980 cm/detik2

= 1,4 gr/cm3

= 1,129 gr/cm3

B = 8,33
V = 5,67x0,01/1,129

= 0,0502 cm2/detik
S = kostanta = 5,4

5>4(0,0502)0'(0>018)0>3(980xl,4/l,129)'M5(8,33)°-13

TiC. — LU^.ULIPIH 1 . I I I I - • • I • I • • • • I I I I - I I I I I I

(10)W5

= 7,55 put/det
= 453 rpm = 450 rpm

Dava motor pengaduk

KT.n3.Da5
P = (3)

dimana:
KT = konstanta = 4,2 ; gc = 32,17 ft/det2
n = 7,49 put/det ; Effisiensi motor 70%
Da = 10 cm = 0,33 ft

fluida =1,129 gr/cm3 x 62,45 lb/cuft x cm3/gr
= 70,5 lb/cuft

(4,2)(7,49)3(0,33)5(70,5)
p = HP = 0,039 HP

32,17x550x0,7

Tangki Pengenap

Penentuan luas muka pengenapan dengan
metode Kynch, dilakukan percobaan pengenapan
secara catu dengan menggunakan gelas silinder
tegak 1 liter, tinggi larutan ditentukan 30 cm.
Fase larutan atas relatif cukup jernih diperoleh
pada penambahan flokulan 40 gram/ton bijih.
Kecepatan pengenapan di dalam gelas silinder
dicatat pada ketinggian yang berbeda-beda, secara
periodik dengan interval waktu tertentu. serta
pada masing-masing percobaan dilakukan
penentuan rapat jenis cairan dan padatan. Dari
liasil pengukurandidapatkan waktu pengenapan
3,3 menit dan konsentrasi padatan 0,0192 gr/lt.

Perhitungan :

Luas muka pengenapan : A = tu/Co.Ho (4)
tu = 3,3 menit = 0,055 jam

Konsentrasi padatan 0,0189 gr/cc; tinggi = 30 cm
A = 0,055/(0,0189)(0,3)

Faktor keamanan 0,3 A «>A = 1,3 x 9,7 = 12,61
diambil A = 12,5 m2.jam/ton

Kec. alir umpan : Lo = 289,66 cc/menit
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Rapat jenis umpan : p = 1,129 cc/gr (hasil
pengukuran)
Luas muka pengenapan : A =12,5 ni2 jam/ton
Tangki pengenap berbentuk silinder (egak dengan
dasar

berbentuk kemcut
Luas muka silinder:
A = ( 7i/4 ) D2
Lo = (289,66 cc/nieni()( 1,129 gr/cc)

= 327,03 gr/menit
= 196,22 . 10-4 ton/jam

PadaLo= 196,22 . 10-4 ton/jam, memerlukan
luas muka
pengenapan sbb :

A = (196,22 . 10-4 ton/jam)( 12,5 m2jain/ton)
= 2453 . 10-4 m2

( n/4)D2 = 2453 . 10-4 m2
D = 55,9 . 10-2 m-2
D = 56 cm

Tutiip bawah (konis)

Ditetapkan sudut kemiringan 30°
m = 1 in = 2,5 cm
b = 1/2 (d-m) tg 30°

= J/2 (46-2,5)(0,577)
= 12,549 cm

b = 12,5 cm (tinggi konis)
Volume konis (kerucut) = Al. 1/3 (b+x)-A2. l/3(x)
Al = 7t/4D2 = TT/4(46)2 = 1661,1 cm2
A2 = TT/4 D2 = 7i /4 (2,5)2 = 4,6 cm2

Volume konis -1661,1x1/3(12,5+0,72)-
4,6x1/3(0,72)= 7.318 cm3
Volumetrik umpan = 289,66 cc/min
Waktu tinggal = 120 menit (diambil)
Kapasitas tangki pengenap = 289,66 cc/min x
120 min

= 34.759 cc
Faktor keamanan = 20 %
Volume tangki pengenap = 1,2 x 34.759 cc =
41.710 cc
Volume silinder = volume (tangki pengenap -
konis)

= 41.710 cc - 7.318 cc = 34.392 cc
Volume silinder = /4(D)2H

34.392 cc = /4 (56)2.H > H = 13,97 cm
Tinggi silinder = 15 cm ( diambil)

Tinggi tangki pengenap = tinggi (silinder +
konis)

= 15+ 12,5 cm = 27,5 cm
Daerah-daerah dalam tangki pengenap terdiri

dari:
Daerah kompresi : H = 1/8.R = 1/8.56 = 3,5 cm

diambil 4 cm
(a) daerah klarifikasi 5 cm
(b) daerah umpan 3 cm

(c) daerah kritis 3 cm
(d) daerah kompresi 4 cm
(e) bottom pitch 12,5 cm

Gb.4 Penampang tangki pengenap

HASIL DAN BAHASAN

1. Tangki Quenching

Spesifikasi/dimensi tangki :

- bentuk : silinder tegak - lebar buffle : 2,5 cm
-tinggi :30 cm -jumlah buffle : 3 buah
- diameter : 30 cm

Tangki quenching berbentuk silinder tegak
dengan diameter 30 cm, tinggi 30 cm dan dapat
digunakan untuk pelarutan dengan laju aliran
volumetrik 289,66 cc/menit dan waktu tinggal 1
jam.Tinggi larutan (overflow) tidak mencapai 30
cm atau masih lebih rendah panjang diameter,
hal ini dibuat untuk menjaga agar suspensi yang
keluar dari tangki quenching benar-benar suspeiisi
seragam, sehingga tidakhanya cairan yang masuk
ke tangki pengenap, dan padatan tidakakan
menumpuk di tangki quenching. Untuk
mengurangi anis putar pada tangki quenching
karena berputarnya pengaduk, dipasang sekat-
sekat (buffle) yang berfungsi merintangi aliran
rotasi tanpa mengganggu aliran radial atau aliran
longitudinal sehingga diperoleh pelarutan yang
baik. Sekat yang sederhana namun effektif dapat
dibuat dengan memasang bilah-bilah vertikal pada
dinding tangki.

Spesifikasi/dimensi pengaduk :
bentuk impeler : turbin berdaun empaf miring

45°
- panjang impeler : 10 cm
- bahan impcler : SS 316
- lebar impeler : 2 cm
- kebutuhan daya : 0,039 hP
- kecepatan kritis : 450 ptr/menit
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Pengaduk dengan bentuk impcler turbin
berdaun miring 45° akan didapatkan arus aksial
kuat dan arus radial yang diperlukan untuk
membuat suspensi seragam ( seluruh partikel
berada dalam keadaan suspensi). Kondisi ini
diperlukan supaya terjadi pelamlan yang
sempurna.

2. Tangki Pengenap

Spesifikasi/dimensi tangki pengenap:

- tinggi silinder 15 em
- diameter silinder S6cm
- sudut kerucut 30°

• tinggi kenicut 12,5 cm
- diameter kerucut 46 on
- dinmeler luikaan 2,5 cm

Daerah-daerah pada tangki pengenap :

- daerah klariflkasi S cm
- daerah umpan 3 cm
- daerah kriris 3 cm

daerah kotnpresi 4 cm
- boltom pitch 12,5 cm

Umpan dimasukkan pada kedalaman yang
lebih dan 1 inchi (2,5 cm) dibawah permukaan
zat cair yaitu dimasukkan pada kedalaman 5 cm.
Hal ini dimaksudkan agar cairan jcrnih yang
keluar dari tangki pengenap hanya mengandung
sangat sedikit padatan. Tangki pengenap dengan
ukuran di atas, pada laju aliran volumetrik
umpan 287,66 cc/menil dengan kecepatan
flokulan 2 cc/menit, dan waktu tinggal 120 menit,
diharapkan dapat menghasilkan larutan yang
jernih.

SIMPULAN

Telah dapat dibuat alat quenching skala
laboratorium yang terdiri dari tangki quenching
dan tangkipengenap,dengan spesifikasi/dimensi
sbb:
1. a) Tangki quenching :

- bentuk : silinder
tegak
-volume : 17.379,6 ml
- diameter: 30 cm

- lebnr buffle : 2,5 cm

- j uni I ah buflle : 3 bh.
- tinggi : 30 cm

b) Agitator dengan impeler:

- bentuk rturbin berdaun
empat miring

- kebutuhan daya:O,O39
hP

- lebar impeler : 2 cm

- bahan : SS316

10- panjang impcler
cm

- kecepalan kritis : 450
rpm

2. Tangki pengenap:

- bentuk : silinder
tegak
- dasar : kerucut
-volume :41.710ml
- diameter silinder: 56
cm

- tinggi silinder : 15 cm

- diameter kerucut: 46 cm

- tinggi kerucut: 12,3 cm
- diameter bukaan: 2,5 cm
- sudut kerucut :30°
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TANYA JAWAB

l.MantoWidodo:

• Bila rancangan sistem (alat quenching) sccara
laboratoris telah dapat digunakan dengan
hasil optimal, maka bila pckcrjaan
penambangan (di Rirang) dilakukan, apakah
peralatan dalam skala bcsar akan dibuat
dengan memperbesar sccara proporsional?
Bila demikian apakali tidak mungkin terjadi
penyimpangan ?

Amir:

• Untuk peralatan yang lebih besar harus
dihituiig kembali sesuai dengan rumus-rumus
yang telah digunakan dan setelah dilakukan
uji coba, karena pada waktu uji coba
{performance test) kemungkinan akan terjadi
pcnibahan/modifikasi dari alat tersebut.
Apabila sudah optimal dan diterapkan pada
skala bcsar kemungkinan juga masih terjadi
penyimpangan, tapi hanya kecil
penyimpangannya (apabila ada penyimpang-
an). Model alat tetap scperti yang dirancang.
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PENGKAJIAN BAHAN BAKAR REAKTOR TEMPERATUR TINGGI
(KARAKTERISTIK BAHAN BAKAR HTTR)
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ABSTRAK

PENGKAJIAN BAHAN BAKAR REAKTOR TEMPERATUR TINGGI (KARAKTERISTIK BAHAN BAKAR
HTTR). Reaktor Temperatur Tinggi adalah suatu jenis reaktor untuk mendapatkan suhu pendingin (gas He) yang
tinggi ( 950°C). Salah satu kemungkinan aplikasi HTTR adalah kogenerasi untuk menghasilkan uap suhu tinggi dan
tenaga listrik, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi untuk industri dimasa datang. Mengingat
temperatur operasi HTTR yang cukup tinggi, dibutuhkan bahan bakar yang stabil baik secara mekanik, kimia dan
fisika terhadap suhu yang tinggi, scrta stabil terhadap pengaruh fragmen-fraginen hasil fisi dan netron selama iradiasi.
Pengkajian karakteristik bahan bakar HTTR ini didasarkan pada data eksperimen untuk mendapatkan informasi
kelayakan operasi HTTR. Hasil pcngkajian inenunjukkan bahwa pelepasan gas hasil fisi pada derajat bakar 3,6 %
FIMA yang sama dengan derajat bakar niaksimum HTTR adalah lebih kecil dari pada pelepasan maksimum yang
diestimasikan dalam disain HTTR (SxlO"1), dimana R/B untuk bahan bakar yang difabrikasi sesuai dengan metode
fabrikasi blok bahan bakar bentuk prisma adalah rendah (antara 10'* dan 10'8).

ABSTRACT

THE ASSESSMENT OF HIGH TEMPERATURE REACTOR FUEL (CHARACTERISTICS OF HTTR FUEL).
HTTR is one of the reactor type with Helium coolant and outlet coolant temperature of 950"C. One possibility of
HTTR application is the coogeneralion of steam in high temperature and electric power for supply energy to
industry in the future. Considering to the high operating temperature of HTTR, therefore it is needed the reactor fuel
which have good mechanical, chemical and physical stability to the high temperature, and stable to the influence of
fission fragment and neutron during irradiation. This assessment of the HTTR fuel characteristics based on the
experiment data to find information of HTTR operation feasibility. Result of the assessment indicated that fission
gas release at burn-up of 3.6% FIMA which was the same as the maximum burn up in the HTTR design was fairly
lower than the maximum release estimated in the design (5x10'4), which is R/B from the fuel fabricated by the
prismatic block fuel method would be low (between 10"9 and I0'8).

PENDAHULUAN

Reaktor Temperalur tinggi (RTT) atau
HTGR (High Temperature Gas-Cooled Reactor)
adalah suatu jenis reaktor tmluk inendapatkan
suhu pendingin (gas He) yang tinggi (95O°C).
Selain itu, RTT dikembangkan untuk meng-
hasilkan listrik dan untuk niembuat bahan bakar
(fisil) baru U-233 dari bahan fertil Th-232.

Dengan kcmampuan RTT menghasilkan
panas suhu tinggi, niaka sangatlah tnungkin
reaktor ini menghasilkan uap air dan tenaga
listrik. Uap air pada suhii sainpai 530°C dan 17
MPa dapat digiinakan untuk inememihi kebutulian
energi untuk industri, seperti misalnya dalam
industri kimia atau gasifikasi lurgi batubara.
Selain ilu panas yang dihasilkan juga dapal
digunakan untuk proses pembuatan Substitute
Natural Gas (SNG, 36 MJ/m3) atau gas sintesis
(CO, H2, 9-11 MJ/m3) dari lignite atau batubara
keras pada suhu diantara 700 - 900°C. Reaklor
temperatur tinggi ini diharapkan menjadi reaktor
yang paling menjanjikan untuk menghasilkan

energi panas sampai 95O°C tanpa mengeluarkan
gas CO2 yang dapat mengakibatkan efek rumah
kaca, maupun gas-gas lain seperti sulfur oksida
dan gas nitrogen oksida yang dapat
mengakibatkan efek hujan asam. Oleh karena itu
RTT merupakan salah satu alternatif untuk
memenuhi kebutuhan energi nasional melalui
deversifikasi energi yang bersih, serta dapat
menunjang penghematan ( konservasi ) energi
konvensional.

Disisi lain, mengingat temperatur operasi
RTT yang cukup tinggi, maka dibutuhkan bahan
bakar yang stabil baik secara mekanik, kimia dan
fisika terhadap suhu yang tinggi, serta stabil
terhadap penganih fragmen-fragmen hasil fisi dan
netron selama iradiasi. Untuk memahami sifat-
sifat dan unjuk kerja bahan bakar selama iradiasi,
maka perl a dilakukan pcngkajian karakteristik
dari bahan bakar RTT.

Sebagai bahan bakar RTT digunakan bahan
bakar bentuk partikel berlapis ( coated particle )
dengan diameter 500 - 600 \im yang berisi kernel
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bahan bakar U02 atati bahan dapal biak (ThO2

atau TI1C2) yang terdispersi dalam matriks grafit.
Dalam 1 kernel berisi U02 + ThO2 atau dalain
partikel berlapis berisi kernel U02 dan kernel
ThQ2. Penambahan kernel bahan dapat biak dari
Thorium dimaksudkan untuk liijuan pembuatan
bahan bakar dapat belah bam yaitu U-233.
Selanjutnya bahan dapat belah U-233 yang dihasil-
kan dari pembiakan Th-232 dapat didaur ulang
sehingga dapat menghemat kebutuhan bahan
bakar dapat belah U-235.

Ada 2 jenis rakitan eleinen bakar RTT yaitu
jenis rakitan elemen bakar berbentuk prisma
heksagonal dan jenis rakitan eleinen bakar
berbentuk bola. Masing-masing rakitan elemen
bakar tersebut berisi bahan bakar partikel
berlapis. Sedang jenis Iapisan partikel berlapis ada
2 jenis pula, yaitu pelapisan jenis BISO dan
pelapisan jenis TRISO. Partikel-partikel berlapis
berisi kernel UO2 berpengkayaan rendah dan
terlapis jenis TRISO terdiri dari 4 lapisan, mulai
dari lapisan yang paling dalam yaitu lapisan
pyrolitic carbon (PyC) densilas rendah, lapisan
pyrolitic carbon densitas tinggi (IPyC), lapisan
silicon carbide (SiC) dan terluar adalah lapisan
pyrolitic carbon densitas tinggi (OPyC). Partikel
berlapis bersama dengan serbuk grafit dan bahan
pengikat resin dibentuk menjadi kompak
{compact) bahan bakar berbentuk annular, yang
mana satu kompak mengandung sekitar 13500
partikel. Sejumlah 14 kompak bahan bakar
dimasukkan dalam kelongsong grafit membentuk
sebuah batang bahan bakar. Batang bahan bakar
tersebut kemudian dirakit dengan memasuk-
kannya dalam lubang-lubang pada blok grafit
berbentuk prisma heksagonal. Celah-celah
diantara batang-batang bahan bakar dan lubang-
lubang pada blok grafit dirancang untuk
mengalirkan pendingin gas Helium dari atas ke
bawah.

Untnk tahap avval da lam makalah ini akan
dipelajari dan dikaji karakteristik bahan bakar
Reaktor Uji Temperatur Tinggi atau HTTR {High
Temperature Engineering Test Reactor) yang
sedang dibangnn di Oarai, Jcpang. Reaktor Uji
Temperatur Tinggi (HTTR) tersebut menipakan
reaktor uji dengan daya termal 30 MW yang
berpendingin Helium dan bermoderator grafit
yang dapat menghasilkan sului pendingin keluar
950°C. Reaktor ini dirancang untuk menetapkan
dan memperbaiki teknologi dåsar dari HTGR
maju dan untuk melakukan berbagai uji iradiasi
serta penelitian dåsar pada temperatur tinggi yang
inovatif.

KARAKTERISTIK PEMBUATAN BAHAN
BAKAR HTTR

Bahan bakar HTTR jenis pin-in-block yaitu
batang eleinen bakar yang tersusun dalam blok
prisma dari grafit, yang susunannya ditunjukkan
dalam Gambar 1 dan karakteristik utamanya
ditunjukkan dalam Tabel 1. Kompak bahan bakar
berisi sekitar 13500 partikel bahan bakar berlapis
yang terdispersi secara homogen, dan kemudian
dibentuk nienjadi sebuah bentuk annular extended
(berbentuk lingkaran serupa cincin yang
memanjang). Fraksi partikel bahan bakar berlapis
didalam kompak bahan bakar adalah 30 vol%.
Setiap batang bahan bakar terdiri dari 14 kompak
bahan bakar didalam sleeve (kelongsong/ tabung)
grafit, yang kemudian dimasukkan kedalam
lubang (saluran pendingin) pada blok grafit yang
berbentuk heksagonal.

Untuk inemahami karakteristik dari bahan
bakar, maka perlu untuk mempelajari proses
fabrikasinya berhubung faktor-faktor dalam
fabrikasi sangat mempengaruhi unjuk kerja
iradiasi dari suatu bahan bakar. Gambar 2
menunjukkan diagram alir dari proses fabrikasi
bahan bakar HTTR yang meliputi : preparasi
kernel, proses pelapisan, fabrikasi kompak bahan
bakar, pembuatan elemen grafit dan perakitan.

PREPARASI KERNEL

Proses blending pengkayaan uranium

Tiga jenis uranium pengkayaan rendah (3.4,
4.8, 9.9 wl% ) digunakan sebagai bahan dasar.
Bahan awal pada proses berikut adalah serbuk
U3O8. Tiga jenis uranium diperkaya ini dicampur
secara akurat untuk membuat 12 formula dari
uranium diperkaya dari 3,4 sampai 9,9 wt %. Tiga
jenis dari uranium diperkaya ini dipakai secara
terpisah agar tidak tercampur dengan yang
lainnya di dalam proses.

Proses produksi kernel

Proses produksi kernel UO2 terdiri dari 2
garis produksi yang mempunyai skala dan disain
yang hampir sama. Proses produksi ditunjukkan
pada Gambar 3. Bahan bakar berupa serbuk U3Og,
dilarutkan dalam asam nitrat untuk membentuk
larutan uranil nitrat, UO2(NO3)2. Larutan ini
kemudian dicampur dengan bahan additive.

Butiran berbentuk bola-bola kecil dari fluida
larutan uranil nitrat dikeluarkan dari pipa-pipa
yang bergelar. Butiran {droplet) dipadatkan
sewaktu dijatuhkan dalam gas NH3. Proses ini
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dikenal dengan proses pengendapan
{precipitation) gel. Buliran-butiran yang telah
menjadi padat ini disimpan lama dalam lamtan
ammonia untuk membentuk partikel-partikel
ammonium diuranat (ADU) yang telah menjadi
gel berbentuk bola, dicuci dalam air dan alkohol,
dikeringkan, selanjutnya partikel ADU dikalsinasi
untuk membentuk UO3. Kemudian partikel-
partikel ini direduksi dan disinter untuk
menghasiikan kernel bahan bakar UO2. Diameter
dari kernel bahan bakar UO2 tergantung pada
ukuran dari butiran {droplet). Ukuran butiran
dikontrol dengan laju aliran dari lamtan uranil
nitrat dan frekuensi dari pipa yang bergetar.
Diameter nominal dari kernel bahan bakar UO2
adalah 600 p.m.

Proses pelapisan {coating process)

Pelapisan yang telah diterapkan pada kernel
adalah menggunakan 2 alat fluidized cooler.
Proses pelapisan dari partikel-partikel bahan
bakar berlapis jenis TRISO ditunjukkan pada
Gambar 4. Lapisan-lapisan ini terdeposit pada
kernel didalam proses CVD {Chemical Vapor
Deposition). Lapisan pyrolitic carbon (PyC)
dengan massa jenis rendah (lapisan PyC buffer),
lapisan PyC dengan massa jenis tinggi dan lapisan
SiC dihasilkan bertumt-turut dari proses pelapisan
dengan penambahan C;H2, C3H6, dan CH3SiCl3.

Proses pemadatan {compacting process)

Kompak bahan bakar diproduksi melalui
proses pemadatan seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 5. Proses produksi ini hanya
menggunakan satu jalur garis proses. Partikel-
partikel berlapis ini dilapisi dengan serbuk
phenol-resinated graphite dengan menggunakan
mesin pelapis {overcoating machine). Partikel-
partikel ini secara otomatis ditimbang untuk
menentukan kandungan uranium, fraksi packing
(fraksi komponen penyusun) dan massa jenisnya.
Partikel-partikel yang telah ditimbang secara
akurat ini secara otomatis dimasukkan kedalain
suatu alat (dies) dan dibentuk menjadi kompak
hijau (mentah) berbentuk annular dengan
menggunakan proses pengepresan hangat (warm
press). Kemudian setiap kompak hijau
dipindahkan dari penckanan (press) dan ditandai
dengan penandaan yang tennasuk pengkayaan
uranium dan nomor seri. Selanjutnya kompak ini
dikarbonisasi dengan perlakuan panas pada suhu
800°C dan diikuti dengan degassing pada sului
1800°C.

Proses perakitan batang bahan bakar

Sejumlah 14 kompak bahan bakar disusun
dalam stack unluk memenuhi kebutuhan disain
panjang dan kandungan uraniumnya. Setiap stack
diwadahi dalam tabung grafit IG-110 yang
kemudian disebut sebagai sleeve (kelongsong/
tabung). Tube (tabung) mempunyai plat
penyangga terbuat dari grafit dikedua bagian
ujungnya dan dipasang sekrup. Kelongsong grafit
yang telah berisi 14 kompak bahan bakar tersebut
ditutup dengan tube grafit membentuk rakitan
(assembling) batang bahan bakar. Setiap sleeve
mempunyai 3 pengatur jarak melingkar
membentuk kanal-kanal (untuk aliran pendingin
gas helium) dalam lubang-lubang blok grafit yang
berbentuk heksagonal.

PENGUJIAN DENGAN IRADIASI

Bahan bakar dengan spesifikasi seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 1, diiradiasi dengan
kondisi iradiasi seperti yang ditunjukkan pada
Tabel 2 yaitu dengan kondisi operasi reaktor
normal. Meskipun temperatur bahan bakar
maksimum relatif tinggi (sekitar 1300°C)
dibanding dengan bahan bakar HTGR yang lain,
seperti : Modular HTGR (MHTGR) di Amerika
Serikat dan Modul di Jerman, tetapi derajat bakar
(burn-up) bahan bakar maksimum relatif lebih
rendah, karena itu terlihat bahwa integritas bahan
bakar dibawah kondisi operasi HTTR dapat dijaga
selama "vvaktu hidup" bahan bakar.

Sifat-sifat bahan bakar di bawah kondisi operasi
normal

Unjuk kerja bahan bakar yang telah
difabrikasi dengan spesifikasi dari disain HTTR
diuji dalam berbagai eksperimen iradiasi dengan
menggunakan fasilitas iradiasi OGL-1. gas-swept
capsule dan closed capsule yang tersedia di
Reaktor Uji JMTR (Jepang). Ada 2 gejala penting
dari bahan bakar yang menyebabkan rusaknya
lapisan akibat iradiasi dan mengakibatkan
terjadinya pembebasan produk fisi(3) , yaitu
Migrasi kernel dalam partikel berlapis Interaksi
produk fisi Pd dengan lapisan SiC Migrasi kernel
lersebut dikenal sebagai "efek amoeba", dapat
terjadi bila partikel-partikel berlapis diiradiasi
dibawah perubahan temperatur dan dalam kondisi
yang ekstrim dapat menyebabkan kerusakan
lapisan-lapisan partikel selama iradiasi. Hal ini
disebabkan oleh sebuah transfer massa carbon dari
sisi dingin ke si si panas dalam partikel-partikel
berlapis.

Eksperhnen-eksperimen untuk menjelaskan
"efek amoeba" dilaksanakan dengan iradiasi
kapsu! pada perubahan temperatur adalah sekitar
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150°C, dikenakan pada partikel-partikel berlapis
yang diwadahi dalam grafit. Migrasi kernel dalam
partikel-partikel bahan bakar berlapis diukur
dengan x-ray radiografi dalam Uji Pasca Iradiasi
(PIE). Gambar 6 menunjukkan hubungan antara
laju migrasi kernel (Kernel Migration Rate/
KMR) dan temperatur iradiasi yang diperlihatkan
bersama dengan nilai maksimum yang diambil
dari disain HTTR. Perbandingan dari nilai disain
dan nilai eksperimen menampakkan bahwa
kerusakan dari partikel-partikel bahan bakar
berlapis yang disebabkan oleh "efek amoeba" tidak
lerjadi selarna waktu hidup bahan bakar (sekitar
600 hari), karena dari Gambar 6 diperkirakan
jangkau maksimum dari migrasi kernel lebih
kecil dari 55 m selarna waktu hidup bahan bakar,
yang mana lebih kecil dari pada ketebalan lapisan
buffer (penyangga).

Interaksi antara Pd dan lapisan SiC dititik
beratkan untuk bahan bakar dengan uranium
berpengkayaan rendah (LEU), karena pada derajat
bakar yang sama, hasil fisi Pd meningkat dengan
menurunnya pengkayaan U-23S. Meskipun Pd
telah membentuk lapisan endapan dengan hasil
fisi yang bersifat metal lainnya dalam UO2, Pd
dapat bebas dengan mudah dari kernel karena
daya lamt yang sangat kecil dalam matriks UO2,
tekanan uap yang tinggi, dan terdifusi melalui
lapisan PyC bagian dalam dan lapisan buffer. Pd
yang terakumulasi pada permukaan bagian dalam
dari lapisan SiC berinteraksi dengan SiC
membentuk senyawa intermetalik seperti Pd2Si,
oleh sebab itu interaksi ini hams dibatasi
bcrhubung interaksi Pd/ SiC dan difusi Pd melalui
lapisan PyC bagian dalam dan lapisan buffer agak
cepat dibandingkan dengan pembebasan dari
kernel. Interaksi Pd/ SiC dalam bahan bakar
referensi HTTR sudah diteliti secara intensif
dalam Uji Pasca Iradiasi (PIE). Gambar 7
menunjukkan contoh tipe reaksi Pd/ SiC dalam
bahan bakar partikel berlapis teriradiasi yang
diamati dengan ceramograf dan x-ray Pd-La
dengan Electron Prove Micro Analyzer (EPMA).
Tampilan perembes-an senyawa intermetalik
Pd2Si kedalam lapisan SiC dapat diketahui.
Reaksi ini merusak lapisan SiC yang menuju pada
kehilangan kemampuan untuk menyimpan hasil-
hasil fisi.

Gambar 8 memperlihatkan kedalaman
perem-besan terhadap jumlali Pd yang dibebaskan
dari kernel dan dihitung sebagai fungsi koefisien
difusi dari Pd dalam kernel UO2, temperatur
iradiasi, waktu, derajat bakar {burn-up) dan
scbagainya. Telah didapatkan hubungan antara
kedalaman percmbcsan maksimum dan jumlah Pd
yang dibebaskan yang dinyatakan dalam cubic

root low. Kedalaman perembesan maksimum dari
bahan bakar HTTR selarna waktu hidup bahan
bakar dapat dicstimasi berdasar hubungan
tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
kedalaman perembesan selarna waktu hidup bahan
bakar adalah sekitar 11 ji m dimana lebih kecil
dari setengah ketebalan lapisan SiC (25 \i m), hal
ini membuktikan integritas partikel bahan bakar
berlapis cukup baik.

Pelepasan Produk Fisi

Pelepasan gas fisi in-situ dari bahan bakar
sangat berhubungan dengan unjuk kerja iradiasi
bahan bakar yang diukur dengan menggunakan
fasilitas iradiasi OGL-1 dan gas-swept capsule.
Fasilitas iradiasi OGL-1 adalah in pile gas loop
yang dipasang di JMTR, dimana blok bahan bakar
yang mengandung 1 atau 3 batang bahan bakar
dapat diiradiasi pada aliran gas dengan
temperatur dan tekanan tinggi (sekitar 4 Pa).
Pelepasan sebagian dari gas-gas hasil fisi yang
berumur pendek (R/B, laju pembebasan/ laju
pembentukan) dari blok bahan bakar ditentukan
dengan mengukur konsentrasi gas hasil fisi dalam
loop primer dari fasilitas OGL-1. Posisi fasilitas
OGL-1 terletak pada daerah reflektor dari teras
JMTR mempunyai fluks netron relalif rendah,
sehingga sulit untuk mencapai derajat bakar yang
tinggi dalam eksperimen pada fasilitas OGL-1.
Untuk mengatasi kekurangan ini digunakan
fasilitas gas-swept capsule yang dimasukkan
kedalam daerah bahan bakar pada teras JMTR.
Pengaruh derajat bakar yang relatif tinggi dan
netron cepat terhadap pembebasan gas hasil fisi
dapat diukur menggunakan fasilitas tersebut.
Hasil R/B dari 88Kr pada kompak bahan bakar
HTR yang diukur dengan menggunakan fasilitas
OGL-1 dan gas-swept capsule diperlihatkan pada
Gambar 9. R/ B dari 88Kr pada elemen-elemen
bahan bakar OGL-1 pada umumnya menurun
pada tingkat yang relatif konstan yaitu 10"6, tetapi
R/ B dari S8Kr pada gas-swept capsule bervariasi
dari 10"8 sampai dengan 10"6 dengan mening-
katnya derajat bakar. Variasi R/ B terjadi karena
perubahan temperatur bahan bakar dan mening-
katnya kerusakan lapisan. Perbedaan tingkat R/B
dalam eksperimen pada fasilitas OGL-1 dan gas-
swept capsule pada dasarnya karena perbedaan
fraksi partikel-partikel berlapis yang rusak
termasuk dalam kompak bahan bakar. Hasil
eksperimen dengan menggunakan gas-swept
capsule menunjukkan bahwa pembebasan pada
derajat bakar 3,6 % FIMA (Fission per Initial
Metal Atom) yang sama dengan derajat bakar
maksimum HTTR adalah lebih rendah dari
pelepasan maksimum yang diestimasikan dalam
disain HTTR (5 x 10'4), dimana R/B dari bahan
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bakar yang difabrikasi dengan melode seperti
yang disebulkan sebclumnya adalah rendah
(antara 10"9 dan 10"8).

SIMPULAN

1. Karakteristik bahan bakar HTTR (Jepang)
adalah :
- Partikel berlapis dengan diameter 600 \L m.
- Berisi kernel bahan bakar U02 pengkayaan

rendah atau bahan fertil (ThO2 atau ThC2)
yang terdispersi dalam malriks grafit.

- Berlapis jenis TRISO.
- Kompak bahan bakar berbentuk annular
yang masing-inasing berisi 13500 partikel.

- Kelongsong grafit IG- 110.
2. Interaksi Pd dengan lapisan SiC membenliik

senyawa Pd2Si dimana reaksi ini merusak
lapisan SiC yang memiju pada kehilangan
kemampuan untuk menyimpan hasil-hasil fisi.

3. Pengiijian iradiasi dalam leras JMTR
menunjukkan bahwa :

- Pembebasan gas hasil fisi (R/B, Kr-88) pada
fasilitas OGL-1 menurun pada tingkat yang
relatifkonstanyaitu 10'6.

- Pembebasan gas hasil fisi (R/B, Kr-88) pada
fasilitas Gas Swept Capsule memimn
bervariasi dari 10"* sampai dengan I0'6

dengan meningkatnya dcrajat bakar.
4. Hasil eksperimen dengan menggunakan gas-

swept capsule tnenimjukkan bahwa pelepasan
pada derajat bakar 3,6 % FIMA yang sama
dengan derajat bakar HTTR adalah lebih
rendah dari pada pelcpasan niaksimum yang
diestimasikan dalam disain HTTR (5 x 10'"),
dimana R/B dari bahan bakar yang di fabrikasi
dengan metode yang disebutkan sebelumnya
adalah rendah (sekitar 10"9 dan 10s) sehingga
terlihat integritas bahan bakar dapat dijaga
selama waktu hidup bahan bakar.
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TANYA JAWAB

1. B.G.Susanto :
• Kenapa yang dikaji hanya dari satu penulis

(makalah Jepang) sedangkan asal usul elemen
bakar RTT adalah dari USA dan Jerman, dan
kesimpulannya sangat terbatas, bersifat makro

• Apa input dari kesimpulan yang anda buat
untuk RTT di Indonesia ? karena menyangkut
masalah pemilihan teknologi.

Erlan :
• Sebenarnya pengkajian tentang bahan bakar

HTTR Jepang ini sudah merupakan pilihan
dari reaktor-reaktor lain seperti HTR Jerman
dan USA. Karena disamping data tentang
HTR Jepang yang kami punya cukup banyak,
juga dipandang dari bahan pengoperasian
MHTGR Jerman punya kesulitan dalam hal
batang kendalinya.

• Kesimpulan yang kami peroleh dari
pengkajian bahan bakar RTT, kami
cenderung mengarah pada HTTR Jepang.

2. Amil Mardha:
• Pada pengkajian ini apakah anda sudah

inembuat/inenganalisis karakteristik elemen
bakar untuk model HTTR jenis lain atau dari
negara lain.

• Pada analisis pengkajian anda, apakah anda
menganalisis keadaan elemen bakar pada
kondisi parali/pelelehan ? Mohon penjelasan.

Erlan :
• Karcna studi inimempakan studi awal tentang

bahan bakar RTT sehingga studi tentang
karakteristik eleinen bakar untuk model RTT
jenis lain belum kami lakukan.

• Pengkajian bahan bakar pada kondisi
pelclehan (kecelakaan) belum dilakukan.

3. Nusin S. :
• Berapa tekanan gas pendingin Helium pada

saat reaktor HTTR beroperasi.
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• Berapa umur satu bundel bahan bakar di
dalam reaktor.

• Dari mana sumber Pd, apakah dari komponen
bahan bakar atau dari produksi fisi ?

Erlan:
• Tekanan gas Helium adalah 4 MPa.
• umur salu bundel balian bakar di dalam

reaktor pada burn-up 3-10 % FIMA adalah
sekitar 4 s.d. 6 tahun.

• Pd dihasilkan sebagai produk fisi.

4. Sri Wahyuni:
• Tujuan pengkajian ini iafah untuk mencari

bahan bakar HTTR yang baik, yaitu yang
tidak meng-hasilkan gas SON dan COx. Tapi
dari pembahasan dan kesimpulan saya tidak
melihat adanya pernyataan tersebut.

• Dari kesimpulan no(2] dinyatakan bahwa
intcrkasi Pd dengan lapisan SiC membentuk
campuran Pd2Si yang merusak lapisan
SiC....dst. Pertanyaan saya: hasil fisi apa saja
yang dilepas oleh bahan bakar tersebut dan
pada pengujian bahan bakar ini sampai
berapa temperaturnya (temperatur maksi-
muin) ?

Erlan :
• Kaiimat yang menyebutkan bahwa bahan

bakar HTTR tidak menghasilkan gas SOx dan
NOx terkandung dalam bab pendahuluan
pada makalah tersebut.

• Temperatur maksinunn bahan bakar dalam
pengkajian ini adalah 1300 oC dan hasil fisi
yang keluar adalah Kr-88 dan Cs-137, hanya
studi tentang pelepasanCs-137 tidak kami
sertakan
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Tabel 1. Spesifikasi bahan bakar HTTR (Jepang)

Kernel

Ljpiun
Upiun 1

Upiun2

U|«an3

Lj|>iun4

PaitikcJ bertopii

Kompak bahan bakar

Baung bahan bakar

Blok Bahm Dakar

Uihan
Diameter

Dahan
Kclebalan
nahan
Kdcbtbm
Bah»
Kcicbabn
t3ih<n
Kcicbaltn

Diameter

KlndungwU
Jumlah patiikel
(PaiUkd/kompik)
Diameter luw
Diameter dabm
Panjang

Jumlah kompit
hahanhalur
I'anjing
DianKtcr

»alun
Jirak flat-Oat
i'anjang

UO,
COOfim

TyC dcnsilas rendah
60 «m
I*yC demitas dnggi
30«m
SiC
25 /<m
PyC deitsiuts tinggj
45 pm

920 ^jn

IJ.Sg
13.500

26 ^m
10 ion
39 mm

M
577 mm
34 mm

IG-110
3S0mm
380 mm

1'alKl 2. Kondtsi iiailusitlon liahan Dakar HI IK

Temperatur Balun
Bakar ̂ C)

Bum-up • Fast neutron
(%FIMA) lluence(E>-29fl)

Mn.
Ave.

1.325
!.250

3,6
2,5 7,3 x 10" rt

fuel ktrntl
Kijh d»nitly PyC

Oiotl pi.

Cnpfclli
' U . . . .

Fuel compact

Gambar 1. Koiifigurasi bahan bakar HTTR'

367



URANIL NITRAT

PENGENDAPAN GEL

PARTIKEL GEL

PEMANASAN

Prostding Presenla.il Ilmiah DaurBahan Bakar Nnklir
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19Maret 1996

"ADDITIVES"

KERNEL U0 2

T
PELAPISAN

PARTIKEL BERLAPIS

Lapisan buffer
Lapisan PyC
bag. datain
Lapisan SiC
bag. luar

" OVER COATtNG

PENGEPRESAN

PEMANASAN
N

KOMRAK
BAHAN BAKAR

SERBUK
GRAFiT

Gambar 2. Diagram alir dari proses fabrikasi balian bakar HTR
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URANILNITRAT UO2(NO3)2

1
PENCAMPURAN

4
"DROPPING"

i
"AGING"

I
PENCUCIAN

" ADDITIVES"

f

1
PENGERINGAN

i
BUTIRAN "ADU"

1
KALSINASI

1
BUTIRAN UO3

I
PENYINTERAN

1
KERNEL UO2

Gambar 3. Proses Produksi Kernel UO2
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Kernel UO2 Bentuk Bola

Lapisan Pertama
(Pirokarbon Densitas Rendah)

C2H2 + Ar

1
Lapisan Kedua

(Pirokarbon Densitas Tinggi)

I
Lapisan Ketiga

(Silikon Karbida)

I
Lapisan Keempat

(Pirokarbon Densitas Tinggi)

ce3si<

c...

• 1
Lapisan Bahan Bakar Berlapis Jenis TRISO

Ar

Gatnbar 4. Proses Pelapisan Kernel UO2
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PartikelTjahan bakar berlapis
jcjiis TRISO

I
Pelapisan

1
"Hot pressing"

Serbuk

L
•

"Binder"

Peneampuran

1
"Preheating N2, 800nC

1
Pemanasan (Temperatur Tlnggi)

1
Kompak bahan bakar

Vacuum, 1800°C

Gambar 5. Proses produksi kompak bahan bakar(6)
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Gambar 6. Laju Migrasi Kernel (KMR) vs Temperatur Iradiasi
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White precipitates netr inner surface of the SiC layer is composed of P<l na detected by EPMA (right).

Gatnbar 7. Conloh tipe reaksi Pd/SiC dalam bahan bakar partikel berlapis teriradiasi yang diamati dengan
ceramograf dan X-ray Pd-L dengan Electron Prove Micro Analyzer (EPMA). 3
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1
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1 •
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Calculated Mount of Pd relcnsed from ktrntHW1 5 «to»)

Gambar 8. Hubungan antara kedalainan reaksi Pd-SiC
dengan jumlah Pd yang dibebaskan. 3

t- 10-'

« 10-'

Fuel block (OGL-!)
(T„ „ = I350±50'C)

Fuel compact (Gns-swept cjipM
(T = 1<OO±5O'C)

I 3 3

Burnup {% FIMA)

Gambar 9. Kctergantungan derajat bakar dari
pembebasan frasional Kr-88. 3
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