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KATA PENGANTAR

Kami segenap anggota Tim Editor mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas keberhasilan kami menerbitkan Prosiding ini dalam situasi yang kurang
menguntungkan. Prosiding ini merupakan rekaman hasil Presentasi llmiah Daur Bahan
Bakar Nuklir III yang bertema Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir Menghadapi Abad-21.
Presentasi tersebut telah diselenggarakan di Gedung Perasten BATAN, Pasar Jumat,
Jakarta pada tanggal 4-5 November 1997. Di dalamnya termuat karya ilmiah dari berbagai
disiplin ilmu yang terkait dengan program penelitian pengembangan Daur Bahan Bakar
Nuklir di dalam dan di luar lingkungan BATAN yang telah disajikan oleh para peserta-saji dan
kemudian diedit oleh Tim Editor.

Seperti Prosiding tahun sebelumnya, makalah-makalah dipilah menjadi makalah
utama dan makalah biasa, dan kemudian makalah biasa dibagi lebih lanjut ke dalam 3
kelompok yaitu :
1. Kelompok A : Teknologi Eksplorasi, pengolahan, pemurnian dan analisis bahan nuklir;
2. Kelompok B : Teknologi elemen bakar nuklir dan bahan struktur; dan
3. Kelompok C : Teknologi kelola limbah, keselamatan dan manajemen daur bahan

bakar nuklir.

Pada prosiding ini Tim Editor mencoba melampirkan foto para peserta-saji di
halaman terakhir prosiding, dengan maksud untuk membantu para pembaca agar lebih
saling-kenal dan saling-jalin komunikasi, dan saling-tukar wawasan dalam ilmu pengetahuan
dan teknologi serta untuk mengembangkan kerjasama sinergik di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, segenap anggota Tim Editor ingin menyatakan bahwa kami
telah berusaha sebaik mungkin untuk menampung segenap makalah ilmiah yang telah
disajikan untuk diprosidingkan dalam format yang sedapat-mungkin tertata baik dan
konsisten. Namun mengingat masih terdapatnya kekurang-mampuan teknis dan
keterbatasan waktu kami, kami dengan rendah hati mengakui belum dapat sepenuhnya
memuaskan segenap pihak yang terkait.

Penerbitan prosiding ini kami iringi dengan harapan yang tulus, semoga prosiding ini
sungguh-sungguh membawa manfaat bagi sidang pembaca yang terhormat. Tidak kami
lupakan, demi peningkatan kualitas suntingan dan terbitan di masa mendatang, kami dengan
senang hati menerima saran dan/atau komentar membangun dari sidang pembaca.

Akhirul kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi
dalam penerbitan prosiding ini, serta terimakasih atas perhatian para pembaca.

Serpong, 28 Februari 1998

Tim Editor
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SAMBUTAN
KEPALA PUSAT ELEMEN BAKAR NUKLIR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang dengan izinNya maka kami
dapat menerbitkan Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III yang mengambil
tema Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir Menghadapi Abad-21. Berkenaan dengan
penerbitan ini, kami memohon maaf atas adanya beberapa makalah yang telah
dipresentasikan tetapi dengan terpaksa tidak dapat kami ikut-terbitkan dengan pertimbangan
ilmiah dan teknis serta persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh peserta-saji.

Prosiding ini berisikan makalah undangan dan terutama makalah teknis yang telah
dipresentasikan pada sidang yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 November 1997 di
Gedung Perasten BATAN, Pasar Jumat, Jakarta. Karya ilmiah tersebut merupakan hasil
penelitian, kajian dan gagasan yang dilakukan oleh para peneliti di dalam dan di luar
lingkungan BATAN.

Prosiding ini diharapkan menjadi salah satu sarana menyebarluaskan informasi
ilmiah, khususnya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi daur bahan bakar nuklir serta
segala aspek yang terkait dengan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia menghadapi
abad-21 kepada masyarakat ilmiah secara luas. Kebijakan, tinjauan dan ungkapan data-data
maupun informasi yang disajikan dalam prosiding ini diharapkan akan makin menambah
wawasan kita dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir
nasional di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terimakasih kepada segenap peserta
dan pemberi donasi, yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan
Presentasi Imliah DBBN III, khususnya kepada segenap peserta-saji, dan segenap anggota
Panitia Penyelenggara, Tim Editor, Tim Penerbitan serta semua pihak yang terlibat secara
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penyelesaian penerbitan prosiding ini,
sehingga menghasilkan jadwal penerbitan yang tidak terlalu lama dari penyelenggaraan
presentasi, walaupun dalam situasi keuangan dan ekonomi yang sulit.

Akhirul kåta, kami berharap sémoga Prosiding ini dapat menjadi acuan yang
bermanfaat dan berharga bagi para peneliti serta sidang pembaca.

Jakarta, Februari 1998
Kepala Pusat Elemen Bakar Nuklir

Asmedi Suripto

in
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ENERGI DAN DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR Dl ASIA PASIFIK

Soedyartomo Soentono
Penelitian Pengembangan Industri Nuklir,

Badan Tenaga Atom Nasional

ABSTRAK

ENERGI DAN DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR Dl ASIA PASIFIK. Asia yang berada di kawasan
Asia Pasifik dalam waktu dekat akan terpaksa menghadapi kenyataan adanya keterbatasan
pasokan energi dan pencemaran lingkungan. Di samping itu pembangunan untuk peningkatan
kualitas hidup bagi penduduk dengan jumlah yang besar dan masih bertambah besar harus
tetap dapat dilaksanakan. Pemanfaatan energi nuklir akan menjadi salah satu alternatif logis
untuk mengatasinya. Asia secara ekonomi telah siap untuk introduksi pemanfaatan energi nuklir.
Selanjutnya Asia harus membina berbagai jaringan kerjasama dalam berbagai bidang seperti
politik, ekonomi, dan sumber daya manusia secara multilateral untuk keberhasilan introduksi
energi nuklir. Walaupun pada awal introduksi pemanfaatan energi nuklir pilihan jenis reaktor dan
daur bahan bakar agak terbatas bagi negara yang baru memulainya tetapi akhimya berbagai
daur bahan bakar nuklir yang lebih baik bagi penggunaan bahan maupun ketahanan terhadap
proliferasi perlu dipilih. Olah ulang dan penyimpanan bahan bakar bekas akan menjadi isu utama
baik dari sisi teknologi maupun sisi politik. Teknologi pengelolaan limbah radioaktif tidak akan
menjadi masalah bagi negara yang baru mulai memanfaatkan energi nuklir. Namun adanya
suatu rencana yang meyakinkan tentang pengelolaan limbah sangat diperlukan untuk
memperoleh dukungan penerimaan masyarakat. Negara-negara yang telah mengoperasikan
pembangkit listrik tenaga nuklir dapat memberikan peran serta yang sangat berarti dalam
berbagai bidang seperti pemecahan masalah pembuangan limbah, membagi pengalaman dalam
keselamatan nuklir, pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan daur bahan bakar maju untuk
pemanfaatan bahan bakar yang lebih baik dan meningkatkan ketahanan terhadap kemungkinan
adanya proliferasi. Dalam hal ini perlu pula diingat bahwa kerjasama dalam pembinaan sumber
daya manusia perlu ditujukan pula untuk menambah keyakinan bahwa budaya keselamatan
yang telah diujudkan selama empat dekade terakhir dapat diamalkan oleh seluruh komunitas
nuklir.

ABSTRACT

ENERGY AND NUCLEAR FUEL CYCLE IN THE ASIA PACIFIC. Asia in the Asia Pacific region
will face a scarcity of energy supply and an environmental pollution in the near future. On the
other hand, development demands an increasing standard of living for a large number of, and
still growing, population. Nuclear energy utilization is to be one of the logical alternative to
overcome those problems. From the economical point of view, Asia has been ready to introduce
the nuclear energy utilization. Asia should establish the cooperation in all aspects such as in
politics, economics and human resources through multilateral agreement between countries to
enable the introduction successfully.
Although the beginning of the introduction, the selection of the reactor types and the nuclear fuel
cycle utilized are limited, but eventually the nuclear fuel cycle chosen should be the one of a
better material usage as well as non proliferation proof. The fuel reprocessing and spent fuel
storage may become the main technological and political issues. The radioactive waste
management technology however should not be a problem for a country starting the nuclear
energy utilization, but a sound convincing waste management programme is indispensable to
obtain public acceptance.
The operating nuclear power countries can play important roles in various aspects such as
problem solving in waste management, disseminating nuclear safety experiences, conducting
education and training, developing the advanced nuclear fuel cycle for better utilization of nuclear
fuels, and enhancing as well as strengthening the non-proliferation. It has to be remembered that
cooperation in human resources necessitates the important of maintaining and improving the
safety culture, which has been already practiced during the last 4 decades by nuclear
community.
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PENDAHULUAN

Dalam makalah ini yang dimaksud dengan
Asia Pasifik adalah Amerika Serikat, Brunei,
Cina (termasuk Hongkong), Indonesia,
Jepang, Korea Seiatan, Malaysia, Pilipina,
Singapura, Taiwan, dan Thailand. Negara-
negara Indocina seperti Kamboja, Laos dan
Vietnam tidak termasuk dalam pembahasan.
Demikian pula negara-negara Rusia dan
Korea Utara tidak termasuk dalam
pembahasan walaupun kedua negara ini
juga berminat untuk meningkatkan
pemanfaatan Pusat Listrik Tenaga Nuklir
(PLTIM). Di Rusia, pembangunan PLTN baru
direncanakan, terutama setelah adanya krisis
energi pada awal dekade 1990-an, di
Khabarovsk dan Vladivostok. Studi
karakteristik tapak, pol pendapat masyarakat,
dan berbagai studi skema finansial telah
diiakukan. Sedangkan di Korea Utara
negosiasi dengan Amerika Serikat sedang
dilaksanakan untuk pembangunan beberapa
PLTN (jenis PWR). Energi nuklir di Kanada
juga tidak akan dibahas walaupun negara ini
adalah pemain penting dalam penyediaan
PLTN CANDU bagi kawasan Asia Pasifik.
Seperti yang telah diketahui sepertiga
kapasitas energi nuklir Korea Seiatan berasal
dari PLTN CANDU dan dapat dikembangkan
menjadi peluang bagi skema daur bahan
bakar nuklir baru[^.

Negara-negara yang dibahas dalam
makalah ini mempunyai implikasi penting
bagi kawasan Asia Pasifik, terutama bila
ditinjau dari sisi kerjasama di bidang nuklir
mencakup pula inspeksi nuklir bagi
kepentingan bersama. Pembahasan dalam
makalah ini ditekankan pada negara-negara
yang secara nyata telah mempunyai
pengembangan energi nuklir pada saat ini
maupun dalam dekade yang akan datang121.

ENERGI DAN DAUR BAHAN BAKAR
NUKLIR Dl AMERIKA SERIKAT

Pada saat ini di Amerika Serikat
beroperasi 109 PLTN (72 PWR dan 37 BWR)
dengan kapasitas terpasang 100.459 MWe.
Faktor Kapabilitas Unit [Unit Capability
Factor) rata-rata (persen pembangkitan
energi maksimum yang dapat dipasok ke
grid, hanya dibatasi oleh berbagai faktor
dalam kendali pengelolaan pembangkit) telah
meningkat dari 62% pada 1980 menjadi 82%
pada 1996. Target industri di Amerika Serikat
adalah 87% pada 2000. PLTN memasok
sekitar 22% kebutuhan listrik Amerika

Serikat. Selarna lebih dari dua dekade tidak
ada permintaan pembangunan PLTN baru,
demikian pula tidak ada pesanan untuk
jangka waktu singkat mendatang. Ada tiga
sebab yang mendasari hal inP1:
• Adanya dorongan yang kuat untuk

pemanfaatan sumberdaya (energi) yang
efisien dalam produksi barang dan jasa
telah mengurangi pertumbuhan
permintaan listrik yang direncanakan
sehingga untuk sementara terjadi
kelebihan penyediaan energi

• Adanya peningkatan yang besar dalam
sumberdaya gas alam sebagai akibat dari
teknik geofisika yang lebih baik untuk
penentuan lokasi cadangan dan
pengeboran horisontal untuk membuka
lipatan lapisan yang mengandung gas
yang telah menghasilkan "gelembung"
gas alam yang cukup untuk beberapa
dekade, dan

• Adanya pengembangan metalurgi dalam
rancangan turbin/generator gas yang
dapat menghasilkan berbagai unit
250 MWe dengan harga murah dan
mempunyai efisiensi termal yang baik
(60%).

Tiga hal tersebut telah mengakibatkan
untuk sementara tidak diperlukan adanya
pembangkit listrik besar yang terpusat, dan
PLTN yang capital intensive walaupun
dengan daur bahan bakar yang murah
menjadi kurang kompetitif.

Sedangkan untuk jangka panjang, utilitas
nuklir di Amerika Serikat menghadapi isu dan
tantangan yang berikut'21:
• Deregulasi industri utilitas listrik

mengandung ketidakpastian untuk
dekade yang akan datang. Sebagai
contoh, di Kalifornia peraturan per-
undangan telah mengundangkan adanya
masa transisi selarna 5 tahun untuk
terselenggaranya pasar kompetitif penuh
sampai dengan 2002. Peraturan Federal
tentang deregulasi sedang dalam
pertimbangan, dan banyak peraturan
negara bagian yang telah memberlaku-
kannya, sebagian lainnya sedang mem-
pertimbangkan untuk membuka pasar
pelistrikan berbasis kompetisi.
Pengendalian emisi pembangkit listrik
yang menggunakan fosil sebagai bahan
bakar, untuk pengaturan perubahan
cuaca dan efek rumah kaca, akan
berpengaruh pada ekonomi pembangkit
listrik tenaga nuklir (PLTN) dan non-
PLTN, yang tentu saja akan menambah
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ketidakpastian. PLTN harus dapat
mengatasi masa transisi ini sekaligus
juga tekanan untuk lebih kompetitif
setelah masa transisi.

• Pembuangan limbah radioaktif aktivitas
tinggi masih menjadi isu serius di AS.
USDOE kemungkinan besar tidak akan
dapat memenuhi keputusan pengadilan
bulan Juli 1996 yang mengharuskannya
untuk mulai mengambil alih pengelolaan
bahan bakar nuklir bekas dari utilitas
mulai 31 Januari 1998. Berbagai isu
teknis dan institusional yang berkaitan
dengan repositori geologis yang
direncanakan di Yucca Mountain yang
cukup besar kapasitasnya dan
penundaan legislasi untuk fasilitas
penyimpanan sementara menghadapi
kenyataan bahwa hampir pasti akan
diveto oleh Pemerintah. Kebiasaan pada
saat ini untuk menyimpan bahan bakar
bekas di kolam-kolam bahan bakar
bekas atau di kas penyimpanan kering di
tapak, mungkin tidak akan dapat
dilakukan iagi, ditinjau dari sudut
pandang penerimaan masyarakat.
Apabila AS melanjutkan kebijaksanaan
daur terbuka dan ada PLTN baru,
tambahan repositori geologis mungkin
diperlukan.

• Pada tingkat nasional dan internasional,
isu proliferasi berlanjut menjadi problem
yang cukup mengganggu. Isu ini
mencirikan ketidakpastian teknis dan
institusional, dan pemecahan secara
teknis murni maupun secara institusi
murni cenderung menimbulkan konflik.
Salah satu contoh dalam hal ini adalah
konversi Pu dari kelebihan senjata nuklir
untuk dicampur menjadi bahan bakar
campuran oksida (Mixed Oxides, MOX)
untuk digunakan sebagai bahan bakar
reaktor air ringan {Light Water Reactor,
LWR) versus vitrifikasi dan pembuangan
sebagai jawaban terhadap traktat
pengendalian senjata.

Dari sisi positip, seperti yang disebutkan di
muka, kinerja operasi PLTN yang ada terus
meningkat dan bahkan ada penjualan ke
negara lain (Taiwan). Industri nuklir AS juga
secara sinambung telah meningkatkan disain
keselamatan. Sebagai contoh Program LWR
maju (Advanced Light Water Reactor, ALWR)
akan memenuhi peraturan yang digariskan
oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir AS (US
Nuclear Regulatory Commission, US-NRC)
untuk reaktor maju yang menyarankan
adanya peningkatan keselamatan beberapa

kali lipat141. Penelitian daur bahan bakar maju
yang sedang diiakukan pada saat ini
berpotensi untuk meningkatkan ketahanan
terhadap proliferasi yang mungkin akan dapat
menghasilkan berbagai skema olah ulang
baru. Derajat bakar yang ditingkatkan
mempunyai prospek untuk meningkatkan
keekonomian pembangkit dan mengurangi
volume limbah aktivitas tinggi. Dari sisi
sekuriti energi, kebijakan AS mungkin akan
bertumpu pada perpanjangan waktu hidup
pembangkit sampai mereka dapat mengatasi
berbagai masalah tersebut di muka.

PERMINTAAN ENERGI NEGARA-NEGARA
ASIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik
diciri oleh keberagamannya. Di samping
keragaman budayanya, juga diciri oleh
keragaman tingkat perkembangan
ekonominya, yakni adanya negara-negara
industri, industri baru (macan Asia, newly
industrialized economies, NIEs), dan negara-
negara berkembang. Setiap negara
mempunyai situasi permintaan - pasokan
energi yang berbeda. Sebagai contoh,
Indonesia memproduksi dan bergantung
pada minyak bumi sebagai sumber daya
energinya. Namun, minyak bumi harus juga
dihemat agar dapat diekspor untuk
memperoleh devisa guna membiayai
pembangunan ekonomi15' |7i8). Cina -sangat
bergantung pada batubaraI9]. Oleh karena
perkembangan ekonomi di kawasan pantai
lebih cepat daripada di pedalaman, Cina
menghadapi berbagai masalah transportasi
bila harus mengangkut batubara dalam
jumlah yang sangat besar ke kawasan pantai.
Di samping itu pencemaran yang disebabkan
oleh pembakaran batubara telah menjadi
masalah serius baik secara nasional maupun
internasional. Lebih daripada itu sebagian
besar penduduk Cina masih berada pada
standar hidup rendah dan tentu saja
menginginkan kehidupan yang lebih baik
yang berarti konsumsi energi yang lebih
tinggi.

Permintaan Energi yang Meningkat Cepat

Pada Gambar 1 dapat dilihat peningkatan
permintaan energi primer di Asia sejak 1980
dan prospek permintaan sampai dengan
2010. Permintaan energi di Asia (di kawasan
Asia Pasifik) telah meningkat 4% per tahun.
Pada tahun 2010, permintaan energi akan
menjadi dua kali lipat permintaan tahun
1992l2).
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Permintaan listrik juga akan meningkat
sangat cepat. Tanpa memasukkan
permintaan listrik di Jepang, peningkatan
permintaan listrik sebesar 8,2% per tahun
akan terjadi hingga tahun 2000, dan sebesar
7,3% per tahun hingga tahun 2010 seperti
terlihat pada Gambar 3. Permintaan listrik
pada tahun 2000 meningkat lebih dari 4 kali
lipat terhadap permintaan listrik pada tahun
1980 dan menjadi 9 kali lipat pada tahun
2010.

Gambar 1. Permintaan Energi Primer di
Asia'10'111

Konsumsi minyak mentah telah lebih
besar daripada produksi di Asia kawasan
Asia Pasifik sejak 1980 (lihat Gambar 2), hal
ini disebabkan terutama oleh konsumsi yang
sangat besar oleh Jepang. Suatu
peningkatan konsumsi minyak bumi yang
besar akan terjadi di Cina dalam kurun
15 tahun mendatang. Pada tahun 2010
konsumsi minyak bumi Cina akan lebih besar
daripada konsumsi Jepang. Negara-negara
ASEAN akan juga mengkonsumsi minyak
bumi sebesar konsumsi Jepang. Sekitar 70%
minyak bumi yang dikonsumsi di Asia
kawasan Asia Pasifik akan dipasok dari luar
terutama dari Timur Tengah.
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Gambar 2. Prospek produksi, konsumsi,
serta impor minyak bumi di
Asia'10'11'.

4000

3000

(109kwh)
2000

1000

[W5I >

1980 1992 2000 2010

Gambar 3. Prospek permintaan listrik di Asia
(tanpa Jepang)[10'11]

Konsekuensi Peningkatan Konsumsi
Energi

Aktivitas ekonomi di negara-negara Asia di
(impor) awasan Asia Pasifik semakin lama semakin

berkaitan. Krisis energi di satu negara akan
berpengaruh langsung ke pertumbuhan
ekonomi negara lain. Sebagai contoh, setelah
gempa bumi di Kobe, Jepang pada bulan
Januari 1995 ekspor suku cadang peralatan
listrik dari Kobe terhenti yang mengakibatkan
produksi alat pendingin di Malaysia menurun.
Dengan meningkatnya permintaan energi di
Asia, pengamanan pasokan minyak bumi
menjadi semakin penting bagi Asia (karena
pasokan minyak bumi impor akan menjadi
sekitar 70% pada 2010) dan kompetisi
pengamanan pasokan minyak bumi akan
menjadi lebih mendunia.
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Seianjutnya, dengan meningkatnya jumlah
bahan bakar fosil (gas, minyak bumi dan
batubara) yang digunakan, meningkat pula
jumlah gas CO2, SOX dan NOX yang dibuang
ke lingkungan. Hujan asam dan efek rumah
kaca harus lebih mendapatkan perhatian.
Emisi CO2 ke lingkungan akan meningkat 4%
per-tahun (2% rata-rata dunia) untuk 20 tahun
mendatang, dan pada tahun 2010,
saperempat emisi CO2 dunia dihasiikan dari
Asia di kavvasan Asia Pasifik121.

Dengan rnemperhatikan konsekuensi
tersebut di ätas, pemanfaatan PLTN adalah
suatu pilihan logis dan telah menjadi salah
satu alternatif yang dipertimbangkan dengan
sungguh-sungguh oleh banyak negara di
kawasan Asia Pasifik. Seianjutnya, bila
pemanfaatan PLTN menjadi salah satu
alternatif bagi negara-negara Asia di kawasan
Asia Pasifik, berbagai pertanyaan yang
berikut kiranya periu direnungkan jawabannya

o Apakah negara-negara Asia yang sedang
berkembang yang belum mempunyai
PLTN di kawasan Asia Pasifik siap untuk
pemanfaatannya baik dari sisi teknologi
dan atau sosial ?

» Apa säja yang paling diperlukan di
negara-negara tersebut untuk dapat
mulai memanfaatkan PLTN ?

e Peran serta apa yang dapat dilakukan
oleh negara-negara yang telah
mengoperasikan PLTN untuk menjawab
kebutuhan negara berkembang yang
akan mengintroduksikan PLTN?

KESiAPAN NEGARA-NEGARA ASIA YANG
SEDANG BERKEMBANG DI KAWASAN
ASIA PASIFIK DALAM MEMANFAATKAN
PLTN

Konsumsi listrik per-kapita dapat dianggap
sebagai cerminan dari kualitas standar hidup,
yang secara kasar dapat dianggap pula
sebagai cerminan standar pendidikan, atau
tingkat teknologi negara. SedarttjKan gross
domestic products (GDP) per kapita dapat
dianggap sebagai ukuran tingkat
industrialisasi. Pada Gambar 4 dapat dilihat
hubungan antara konsumsi listrik dan GDP
dengan basis per kapita121.

Dengan peningkatan kemakmuran yang
diperoleh melalui industrialisasi, masyarakat
dapat menikmati hidup yang lebih nyaman
karena listrik menggantikan buruh manual,
dan lebih banyak uang yang diinvestasikan

untuk pengembangan teknologi dan
sumberdaya manusia.

10000

1000 10000 100000

GDP per kapita (US$1990)

Gambar 4. Hubungan antara GDP dan
Konsumsi Listrik dengan
Basis Per Kapita'121

Pada bagian ätas kanan Gambar 4 (data
diamati pada saat Hongkong masih terpisah
dari Cina), dapat dilihat negara-nagara
industri dan industri baru (NIEs), seperti
Jepang, Taiwan, Singapura dan Korea.
Seianjutnya, teriihat negara-negara ber-
kembang, Malaysia, Thailand, Pilipina dan
Indonesia berurutan dari kanan ke kiri. Cina
berada sedikit di luar garis-garis diagonal
disebabkan oleh jumlah penduduknya yang
sangat besar. Perlu kiranya diperhatikan
bahwa garis-garis trayektori negara-negara
industri dan NIEs terhadap waktu berada
sejajar di dalam garis-garis diagonal dalam
Gambar 4 (sebagai contoh Korea Selatan)
mulai dari sudut kiri bawah. Dengan demikian
kiranya dapat difahami bahwa GDP per
kapita dapat digunakan sebagai tolok ukur
tingkat teknologi suatu negara.

Gambar 5 menunjukkan peningkatan GDP
per kapita sebagai fungsi waktu. Dari tahun-
tahun pada saat mana Jepang, Korea
Selatan dan Taiwan mulai memanfaatkan
PLTN, dari Gambar 5, dapat diperkirakan
pada tingkat pengembangan ekonomi yang
mana PLTN dapat mulai dimanfaatkan di
suatu negara. Operasi PLTN komersial di
Jepang dimulai pada akhir dekade 1960.

' 5
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Keputusan untuk memanfaatkan PLTN telah
dibuat 15 tahun sebelumnya (segera setelah
pidato Atom for Peace yang disampaikan
oleh Presiden Eisenhower di depan sidang
umum PBB 1956). Bila dianggap tahun 1960
sebagai awalnya maka GDP per kapita
Jepang pada saat itu adalah US$ 3000 (nilai
1985).

Korea dan Taiwan memiliki sejarah litbang
energi nuklir yang hampir sama panjangnya.
KAERI (the Korea Atomic Energy Research
Institute) dan beberapa jurusan teknik nuklir
di beberapa Universitas ternama di Korea
mulai didirikan pada dekade 1960. Baik
Korea maupun Taiwan mulai memanfaatkan
PLTN komersial pada tahun 1978[1l13]. GDP
per kapita kedua negara ini telah melampaui
US$ 3000 pada dekade 1970.

Malaysia telah mencapai GDP per
kapita US$ 3000 pada dekade 1970 tetapi
tidak mengintroduksikan PLTN. Hal ini
disebabkan oleh adanya sumberdaya energi
gas dan minyak bumi yang berlimpah.
Walaupun demikian Malaysia mengetahui
bahwa negaranya akan menjadi net importer
minyak bumi di awal dekade yang akan
datang. Walaupun sampai saat ini Malaysia
tidak mempunyai rencana untuk
mengintroduksikan PLTN, tetapi Malaysia
mempunyai aktivitas penelitian nuklir yang
komprehensif dengan sebuah reaktor riset.

GDP per kapita Thailand melampaui
US$ 3000 pada tahun 1989. Penelitian dan
pengembangan untuk energi nuklir telah

dilaksanakan lebih dari 25 tahun, terutama
oleh lembaga penelitian pemerintah dan
Universitas Chulalongkorn. Walaupun
rencana untuk membangun PLTN komersial
dibatalkan pada tahun 1980 (karena
ditemukan ladang minyak), introduksi PLTN
telah sungguh-sungguh dipertimbangkan oleh
pemerintah Thailand beberapa tahun akhir-
akhirini.

Indonesia hampir mencapai GDP per
kapita sebesar US$ 3000. Upaya yang
komprehensif telah dilakukan oleh Badan
Tenaga Atom Nasional (BATAN) meliputi
berbagai aspek penting bagi penelitian dan
pengembangan dan introduksi PLTN|7l8l14l15'16)

seperti fisika reaktor, disain bahan bakar
nuklir, pengelolaan limbah radioaktif dan
pengkajian keselamatan reaktor.

Cina masih memerlukan beberapa
waktu untuk mencapai GDP per kapita US$
3000, tetapi telah mampu untuk
mengembangkan PLTN komersial berbekal
pengalaman yang diperoleh melalui
pengembangan senjata dan reaktor untuk
kapal. PLTN komersial pertama
dikembangkan Cina, tanpa bantuan fihak
luar, berbasis teknologi reaktor untuk kapal.
Cina mempunyai ambisi yang sangat besar
untuk memanfaatkan PLTN, terlihat sangat
ambisius, namun akan dapat dilihat memang
benar diperlukan bila pertumbuhan ekonomi
seperti saat ini berlanjut untuk generasi yang
akan datang[9l

(US$/kapita)

1960 1970 1980 1990

Gambar 5. Kenaikan GDP per kapita (dalam US$ 1985)[1'13]



Prosiding Presentas/ llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

ISSN 1410-1998

Suatu hal yang perlu diperhatikan di sini
adalah bahwa pada saat PLTN
diintroduksikan, Jepang, Korea dan Taiwan
belum menjadi negara industri seperti saat
ini. Untuk introduksi PLTN suatu negara
tidaklah perlu sepenuhnya telah menjadi
negara industri. Persyaratan yang diperlukan
untuk introduksi PLTN adalah kemampuan
untuk mengorganisasikan, mengembangkan
dan mengelola teknologi yang kompleks serta
sistem sosiai yang diperlukan untuk teknologi
tersebut melalui pengembangan energi nuklir.
Dengan kemakmuran sosiai sekitar US$
3000 per-kapita, suatu negara dapat memulai
pengembangan energi nuklir (PLTN). Dengan
memperhatikan hal ini, dapatlah kiranya
difahami bahwa negara-negara Asia sudah
siap untuk introduksi pemanfaatan PLTN.

Selanjutnya, di samping ketersediaan
teknologi, iptek, sumberdaya pengelolaan
dan finansial untuk pembangunan dan
pengelolaan berbagai sistem nuklir, berbagai
hal yang berikut perlu diperhatikan dan
ditangani secara memadai bila PLTN akan
diintroduksikan:
° Penerimaan masyarakat
« Pengelolaan Limbah Radioaktif
» Kesadaran masyarakat tentang perlunya

mewaspadai adanya potensi bahaya
pemanasan global, dan

« Keharusan untuk bersedia menerima
inspeksi safeguard badan internasional
untuk tidak menyebarkan dan atau
melakukan penyimpangan penggunaan
bahan nuklir untuk persenjataan

Berbagai hal ini bukanlah isu sangat
penting seperti pada akhir-akhir ini bagi
negara-negara. yang saat ini telah
mengoperasikan PLTN pada saat mereka
pertama kali mengintroduksikannya. Dua hal
pertama dapat menimbulkan pengaruh
negatif pada rencana introduksi PLTN bila
tidak ditangani dengan baik dan benar.
Negara-negara yang telah mendapatkan
manfaat dari PLTN seyogianyalah menjadi
pemeran utama dalam mendapatkan
pemecahan ätas kedua hal ini. Hal ketiga
dapat menimbulkan pemahaman akan arti
positif pemanfaatan PLTN. Sedangkan hal
keempat adalah suatu keharusan yang
diminta oleh komunitas internasional bagi
suatu negara yang akan memulai
pemanfaatan PLTN.

Pemanfaatan skema daur bahan bakar
nuklir terbuka (open cycle, once-through fuel
cycle) tidaklah efisien ditinjau dari sudut

pemanfaatan bahan dan mungkin
menghasilkan limbah radioaktif aktivitas tinggi
yang lebih banyak jumlahnya bila
dibandingkan dengan daur bahan bakar nuklir
tertutup. Tetapi perlu diirigat bahwa daur
tertutup yang lebih efisien dalam penggunaan
bahan (U dan Pu), yang menggunakan olah
ulang konvensional (proses pemisahan cair-
cair untuk hasil belah) bersifat lebih rentan
terhadap penyalahgunaan bahan bakar nuklir
untuk senjata. Oleh karena lebih banyak
negara yang akan memerlukan peningkatan
kapasitas daya nuklir (lebih banyak
pemanfaatan PLTN), suatu daur bahan bakar
nuklir yang lebih efisien dalam pemanfaatan
bahan dan lebih sulit untuk disalahgunakan
ke persenjataan (seperti daur-ulang proses
kering menggunakan pirolisa) akan lebih
disukai. Negara-negara maju yang telah
memanfaatkan PLTN kiranya dapat lebih
berperan untuk masalah ini.

Pada Gambar 6 dapat dilihat suatu contoh
program pengelolaan limbah radioaktif dari
operasi PLTN yang kiranya perlu untuk
dipertimbangkan oleh suatu negara yang
akan memuiai pemanfaatan PLTN. Dari
pengalaman pengelolaan limbah radioaktif
yang timbul akibat beroperasinya PLTN,
dapat diketahui bahwa limbah aktivitas
rendah dan sedang tidaklah menimbulkan
masalah karena dapat diolah dengan
teknologi yang telah baku dan telah terbukti
tidak menimbulkan gangguan terhadap
lingkungan. Pengelolaan limbah aktivitas
tinggi berbentuk bahan bakar nukiir bekas
(BBNB) masih terus menerus dikembangkan
agar pemanfaatan bahan lebih efisien, lebih
tahan terhadap proliferasi, dan tidak
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Sudah barang tentu sampai dengan
beberapa dekade setelah suatu PLTN
beroperasi daur bahan bakar nuklir terbuka
dapat dipilih. Bila jumlah PLTN yang
beroperasi tidak cukup besar, jumlah kredit U
dan Pu pada BBNB belum cukup ekonomis .
untuk didaur-ulang sampai beberapa dekade
operasi PLTN. Pengelolaan BBNB sampai
dengan beberapa dekade juga telah baku
dan tidak menimbulkan masalah lingkungan.
Oleh karena investasi pembangunan PLTN
cukup besar, dan grid listrik yang ada juga
belum cukup besar bagi suatu negara yang
akan mengintroduksi pemanfaatan PLTN
(listrik PLTN digunakan untuk beban dasar,
PLTN komersial mempunyai daya cukup
besar, 600 - 1300 MWe) umumnya jumlah
PLTN yang dibangun pada awal introduksi
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LAR, LAS

Fasilitas Olah
di tapak PLTN

Penguburan
Tanah
Dan g kal

J|epositori
I Dalam

LAT

BBNB = Bahan Bakar Nuklir Bekas
LAR = Limbah Aktivitas Rendah
LAS = Limbah Aktivitas Sedang
LAT = Limbah Aktivitas Tinggi
PDN = Pendinginan BBNB di PLTN
PS = Penyimpanan Sementara
PSJP = Penyimpanan Sementara Jangka Panjang

Gambar 6. Program Pengelolaan Limbah Radioaktif dari Operasi PLTN

tidaklah cukup banyak. Dengan demikian,
juga ujung depan daur bahan bakar nuklir
akan memanfaatkan pasar
internasional.Walaupun demikian bila
program pembangunan PLTN cukup besar
(>4) maka pembangunan fasilitas fabrikasi
domestik perlu mendapat perhatian karena di
samping akan meningkatkan keandalan
pasokan bahan bakar juga sekaligus dapat
menjadi aktivitas ekonomi'17'181 dengan
kapasitas yang cukup kecil, tidak seperti
fasilitas pengayaan maupun konversi,
pengolahan dan pertambangan uranium yang
harus berkapasitas cukup besar agar
ekonomis. Tentu saja aktivitas pengkajian,
dan litbang terhadap keseluruhan daur bahan
bakar nuklir harus secara sinambung
dilakukan, baik sendiri maupun bersama
negara lain, agar alih teknologi dan atau
pembelian lisensi dapat dilakukan secara
berdaya dan berhasil-guna. Demikian pula
kerjasama bilateral maupun multilateral perlu
terus dipupuk dengan negara-negara maju
yang telah berpengalaman dengan
pemanfaatan PLTN. Perlu untuk sangat
diperhatikan bahwa budaya keselamatan
harus telah dipunyai dan terus ditingkatkan.
Oleh sebab itu kerjasama dalam
pengembangan sumberdaya manusia harus
dilaksanakan untuk menjamin agar budaya
keselamatan nuklir yang telah diujudkan

selarna empat dekade akhir-akhir ini dapat
dimiliki bersama serta diamalkan oleh seluruh
komunitas nuklir.

S1MPULAN

Dari uraian di muka kiranya dapat
difahami bahwa negara-negara Asia di
kawasan Asia Pasifik dalam waktu dekat
akan menghadapi berbagai tantangan seperti
keterbatasan pasokan energi, polusi
lingkungan dan kesinambungan pem-
bangunan bagi penduduk yang jumlahnya
besar dan semakin membesar. Introduksi
PLTN merupakan suatu pilihan logis untuk
mengatasi berbagai tantangan ini. Asia di
kawasan Asia Pasifik mempunyai kemam-
puan ekonomi yang memadai untuk memulai
introduksi PLTN dan untuk ini perlu
mengembangkan berbagai jaringan
kerjasama politik, ekonomi, dan sumberdaya
manusia secara multilateral.

Pada awal introduksi PLTN, pilihan atas
jenis reaktor dan atau daur bahan bakarnya
terbatas (daur terbuka untuk beberapa
dekade setelah PLTN beroperasi), tetapi
akhirnya daur bahan bakar yang lebih baik
dari sisi pemanfaatan bahan dan lebih tahan
proliferasi perlu untuk dipilih. Olah-ulang dan
penyimpanan bahan bakar nuklir bekas akan
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menjadi isu utama baik secara teknis
maupun politis, walau pengelolaan dan
pembuangan limbah radioaktif bukanlah isu
penting secara teknis bagi negara yang
memulai introduksi PLTN untuk beberapa
dekade setelah PLTN beroperasi. Namun,
tanpa adanya rencana (program) yang
meyakinkan terhadap ujung belakang daur
bahan bakar nuklir maka akan sangat sulit
untuk memperoleh dukungan penerimaan
masyarakat terhadap introduksi PLTN.

Negara yang telah berpengalaman dalam
pengoperasian PLTN dapat mempunyai
peranan yang sangat berarti bagi introduksi
PLTN di suatu negara dalam menemukan
penyelesaian masalah pembuangan limbah
radioaktif, membagi pengalaman dalam
masalah keselamatan, pendidikan dan
pelatihan, dan pengembangan skema daur
bahan bakar nuklir maju yang lebih efisien
dalam pemanfaatan bahan dan lebih tahan
proliferasi, serta pengembangan sumberdaya
manusia yang berbudaya keselamatan nuklir.
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TANYA JAWAB

Derek H. Lister

• In the west, even after many reactor
years of safe operation of commercial
nuclear plants, there is still quite strong
public opposition to nuclear power. Some
of it is driven by self-interest groups and
some by people who are genuinely
concerned but ignorant; a voracious press
and media, anxious to sensational stories,
propagate the opposition. I believe that we
have to increase considerably our efforts
in public education and public relations to
overcome the misconception -essentially,
we have to spend much more money or
"advertising". Now similar PR problems
are arising in SE Asia, I am wondering if
you can tell me how your industry is
developing an education policy directed at
public acceptance of nuclear?

Soedyartomo Soentono

• For Indonesia, one of the efforts that
. should be done carefully and properly is

Long term back-end fuel cycle policy that
is clear enough to public

o For PR, together with other institutions
BATAN has actively engaged with
dissemination of popular knowledge of
nuclear science and technology to the
public and decision/policy makers
especially the ones in the neighbourhood
of the NPP candidate sites.

Mirzan T. Razzak

• Dalam telaah strategis seperti yang
terlihat pada gambar 4, dapat
diperkirakan bahwa Filipina dan Thailand
merupakan dua negara di Asia Pasifik
yang paling potensial unttTk membangun
PLTN dalam waktu dekat ini. Artinya,
meskipun Indonesia lebih gencar
berkampanye untuk membangun PLTN,
namun ada kemungkinan kedua negara
tersebut akan lebih dahulu membangun
PLTN. Bagaimana pendapat Bapak dalam
hal ini atau sampai sejauh mana
Indonesia dapat melintasi atau mengatasi
masalah Filipina dan Thailand , mengingat
kesimpulan bahwa PLTN merupakan
jawaban logis untuk mengatasi tantangan
kebutuhan energi di Indonesia?

Soedyartomo Soentono

• Pada dasarnya, ASEAN, kecuali
Myanmar, Vietnam , Laos punya potensi
dan kesempatan untuk mengintroduksi
PLTN. Singapuran dan Brunei tidak
memerlukan PLTN karena jumlah
penduduk dan wilayahnya yang kecil,
mengingat PLTN ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan beban dasar.

• Phiiipina sudah membangun setengah
jalan PLTN, namun muncul masalah yang
kemudian menjadi masalah yang bersifat
politis yang sangat sulit untuk diatasi
secara tekno-ekonomis.

• Pemerintah Thailand, dengan sengaja
menunda membangun PLTN setelah
menemukan cadangan minyak baru,
meskipun sebelumnya sangat gencar
melakukan persiapan dan usaha untuk
mengintroduksi PLTN.

• Indonesia sudah dan sedang
mengusahakan mengatasi 4 masalah
utama dalam mengintroduksikan PLTN ,
yaitu penerimaan masyarakat,
pengelolaan limbah radioaktif, kesadaran
masyarakat akan pemanasan global dan
penerimaan safeguard.

• Walaupun semua negara Asia punya
masalah dalam pasokan energi, namun
secara umum, situasi sekarang sedang
sangat tergantung pada perkembangan
krisis moneter dan dampak ekonomisnya.
Phiiipina dan Thailand mengambil sikap
wait and see. Sementara Indonesia yang
sedang berpacu dengan waktu, ekonomi
dan teknologi barangkali akan mundur
beberapa tahun, tergantung dari studi
lanjut (terakhir) tentang supply and
demand .Yang pasti optimum energy mix
tidak dapat dihindari dengan menyatakan
PLTN bagi pasokan energi di abad 21.

Heruyudo Kusumo

• Mohon disebutkan sumber referensi yang
menyatakan bahwa Indonesia hampir
mencapai GDP perkapita sebesar
US$3000?

• Sehubungan dengan kaitan antara GDP
dengan introduksi PLTN di suatu negara,
mohon penjelasan Bapak tentang kasus
Pakistan dan India?

• Dalam makalah Bapak disebutkan spent
fuel dikatagorikan sebagai high level
waste; sedangkan di beberapa negara
seperti Jepang, dikatagorikan sebagai

10
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Medium Level Waste. Mohon penjelasan
tentang hal ini?

Soedyartomo Soentono

• PLTN diadakan untuk daerah dengan
populasi penduduk yang tinggi. Dalam hal
ini, bagi Indonesia berarti untuk Pulau
Jawa. Jadi GDP US$3000 untuk pulau
Jawa dapat diterima. (term yang dipakai
adaiah GDP, bukan GNP).

Introduksi PLTN di India dan Pakistan,
tidak murni masalah tekno-ekonomis,
tetapi punya aspek-aspek politik.
Spent fuel, tergantung cooling time, bisa

dianggap sebagai limbah aktivitas tinggi,
tetapi juga bisa dianggap sebagai limbah
aktivitas menengah. Term spent fuel
disederhanakan dari term limbah spent
fuel (hasil olah ulang). Terima kasih untuk
koreksinya.

11
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ABSTRAK

BUDAYA KESELAMATAN TINGGI MUTLAK BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI NUKLIR.
BATAN sebagai fasilitator kegiatan program nuklir, sudah saatnya memperkenalkan iptek nuklir
dan menunjukkan hasil-hasil kegiatannya kepada masyarakat. Daiam perkembangan negara
industri, sampai saat ini, masyarakat masih berkeyakinan bahwa penggunaan sumber energi
däri bahan bakar fosil lebih aman daripada penggunaan bahan bakar nuklir, padahal pada suatu
saat kelak, tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan energi nuklir. Penentangan ini
disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat, keyakinan akan bahaya nuklir dan penyebarluasan
informasi yang berpandangan negatif terhadap iptek nuklir. Tantangan utama adalah timbul dari
adanya krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap budaya kerja sumber daya manusia.
Beberapa hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah
mempersiapkan keterkaitan kerjasama di dalam infrastruktur yang jelas, membina dan
menciptakan sistim budaya kerja yang berlandaskan pengembangan profesi serta keselamatan
tinggi dan pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat melalui pendekatan regional,
budaya, sosial dan politik. Pemahaman masyarakat terhadap iptek nuklir, melalui pihak lain di
luar BATAN, secara bertahap akan menunjukkan simpati dan dukungan penerimaannya pada
program nuklir serta pengembangan iptek nuklir (khususnya PLTN).

ABSTRACT

THE HIGH QUALITY OF SAFETY CULTURE IS ABSOLUTELY NECESSARY FOR. THE
NUCLEAR INDUSTRY DEVELOPMENT. BATAN as a facilatator in achieving the nuclear
programme, has to start to introduce the nuclear science and technology to the publics and
announes the nuclear activities results. By this mean time, most of people is still quite sure
considering that the use of fosil fuel is better than that of nuclear fue, even though there will be no
other choice ultimately to use of nuclear energy. This contradiction appears due to three reasons
i.e., public's unbiieveness crisis dealt with less of knowledge of public about nulear sciences and
technology, their confident of nuclear-danger risks and the broadly miss-information sproud by the
opposition. Themain challenge created from the crisis of the safety culture of human activities.
Some points to anticipated those situation are to establish infrastructure, maintain co-operation,
links and coordination within points in the infrastructure, also to create the won\ing culture system
based on proffessional development and high quality safety management, and to increse publics
information by a birds point approach through regional, cultural, social and political communication.
Publics knowledge and understanding will bring about their supports and acceptances to the
nuclear programme and its development (Nuclear Power Plant as a particular).

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara menuju
era industrialisasi menuntut perkembangan
kebutuhan energi. Kebutuhan energi dirasakan
semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Banyak usaha yang telah, sedang dan akan
dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber
energi baru yang dapat menjadi alternatif
terbaik bagi pemenuhan kebutuhan energi
tersebut. Keberadaan sumber energi berbahan
bakar fosil diyakini tidak akan mampu lagi
untuk memenuhi kebutuhan energi yang
semakin besar tersebut. Sumber energi
berbahan bakar nuklir merupakan suatu
alternatif prospektif bagi pemenuhan
kebutuhan energi di masa mendatang. Oleh

karena itu pengenalan tentang manfaat energi
nuklir sebagai sumber energi alternatif, maka
penguasaan teknologi nuklir dan persiapan-
persiapan infrastruktur pendukung lainnya
hams sejak dini digiatkan.

Sampai sekarang, masyarakat masih
berkeyakinan bahwa penggunaan bahan bakar
fosil lebih aman dibandingkan dengan
penggunaan energi nuklir, namun pada
saatnya kelak tidak ada pilihan lain bagi kita
untuk memanfaatkan energi nuklir. Di sisi lain,
ada kecenderungan dari masyarakat untuk
menentang penggunaan energi nuklir sebagai
energi alternatif di masa mendatang.
Walaupun demikian, harus selalu diupayakan
usaha-usaha, cara-cara, pendekatan-
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pendekatan yang dapat dilakukan untuk
memberi informasi dan meningkatkan
pemahaman tentang nuklir tersebut kepada
masyarakat. Oleh karena itu perlu
pemahaman yang benar tentang teknologi
nuklir yang merupakan salah satu sumber
dukungan bagi pemanfaatan nuklir sebagai
sumber energi di masa mendatang.

Beberapa masalah yang dihadapi
Indonesia dalam mengembangkan teknologi
nuklir adalah sumber daya manusia, ekonomi,
bahaya dan krisis kepercayaan. Masalah
sumberdaya manusia dapat diatasi, bahkan
dapat diyakinkan bahwa kemampuan kita
mengelola teknologi nuklir, setara dengan
kemampuan negara-negara lain yang sudah
mengembangkan PLTN. Masalah ekonomi
barangkali dapat diatasi, di luar konsep ini,
namun masalah penentangan dari masyarakat
itu melibatkan krisis kepercayaan. Penentang-
an ini disebabkan oleh sangat kurangnya
informasi dan pemahaman tentang energi
nuklir serta ketidakpercayaan masyarakat
terhadap budaya kerja kita. Hal tersebut
kemungkinan disebabkan adanya ketidak-
tahuan masyarakat terhadap manfaat ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir. Disamping
itu masyarakat hanya mendapatkan informasi
dari pihak lain mengenai bahaya-bahaya yang
disebabkan oleh penggunaan teknologi nuklir
serta berbagai informasi tentang pandangan
negatif terhadap pemanfaatan energi nuklir.

Permasalahan tentang adanya krisis
kepercayaan masyarakat terhadap budaya
kerja kita merupakan hal yang sangat penting
disadari dan hams dicarikan jalan keluarnya.
Harus diakui bahwa budaya kerja kita yang
mengacu pada pengembangan profesi dan
keselamatan masih sangat memprihatinkan.
Oleh karena itu, mutlak dilakukan pembinaan
sejak dini terhadap budaya kerja kita
mengingat pemanfaatan teknologi nuklir
menuntut keselamatan yang tinggi.

Pemantapan ketentuan dan
peraturan-peraturan tentang keselamatan
nuklir, usaha proaktif dan kreatif untuk
mengatasi penentangan masyarakat serta
pengem-bangan budaya kerja yang mengacu
pada pengembangan profesi dan keselamatan
merupakan kunci pokok untuk memasuki era
industri nuklir. Upaya tersebut di atas harus
kita usahakan pemenuhannya sesegera
mungkin.

AZAS INDUSTR! NUKLIR

Teknologi nuklir melibatkan
pengguna- an sejumlah bahan dan zat
radioaktif yang memancarkan beragam jenis
radiasi. Radiasi tersebut mempunyai potensi
dampak yang membahayakan kesehatan
masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu,
teknologi nuklir menuntut tingkat keselamatan
yang tinggi agar manfaat yang ingin dicapai
dari teknologi nuklir tersebut sebesar mungkin
dengan menekan potensi resiko (risk)
serendah mungkin. Hal ini diungkapkan dalam
azas keselamatan teknologi nuklir yang dianut
secara intemasional sebagai berikut:
1. Azas manfaat : teknologi nuklir hanya

digunakan apabila memang jelas
manfaatnya. Apabila manfaatnya belum
jelas, maka jangan gunakan teknologi
nuklir.

2. Azas optimasi : jika teknologi nuklir
memang jelas manfaatnya maka upaya
keselamatan dan keamanannya harus
optimal dalam batas kelayakan ekonomi
dan teknologi.

3. Azas limitasi: untuk mengurangi pengaruh
radiasi terhadap pekerja dan masyarakat
maka perlu ditetapkan batas keselamatan
dosis radiasi (dose limitation).

Meskipun riset dan aplikasi teknik
nuklir telah dikembangkan di Indonesia sejak
reaktor riset tipe Triga Mark II diresmikan di
Bandung pada tahun 1965. Fasilitas tersebut
kemudian diikuti dengan pembangunan
berbagai fasilitas nuklir lainnya serta
peningkatan SDM melalui pendidikan dalam
berbagai bidang iptek nuklir dalam mendukung
pemanfaatan teknologi nuklir untuk
pembangkitan energi. Namun upaya untuk
memperluas pemanfaatan teknologi nuklir
dalam bidang energi telah menimbulkan
tantangan dan kekhawatiran mendalam pada
sebagian masyarakat terhadap keselamatan
teknologi nuklir nantinya. Beberapa alasan
kekhawatiran masyarakat tersebut antara lain :
• Resiko kesehatan dan lingkungan

teknologi nuklir sangat besar, apabila
terjadi kecelakaan seperti kecelakaan
Chernobyl.

• Keselamatan teknologi pengelolaan
limbah radioaktif belum mapan. Masih ada
negara yang mengembangkan teknologi
nuklir, menghadapi masalah pembuangan
limbah.
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• Budaya kerja masyarakat Indonesia yang
dinilai belum matang untuk menghadapi
teknologi nuklir yang menuntut tingkat
disiplin tinggi.

Oleh karena itu dalam rangka mematangkan
kemampuan iptek nuklir untuk mendukung era
industri nuklir, kita perlu mempersiapkan
beberapa hal.

Persiapan Yang Diperlukan :

Infrastruktur keselamatan teknologi nuklir
meliputi:

• Ketentuan dan peraturan mengenai
keselamatan nuklir (nuclear safety
regulatory framework) yang terdiri dari
undang-undang peraturan, ketentuan,
standar dan acuan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan keselamatan nuklir dan
upaya penanggulangan kecelakaan dan
kedaruratan nuklir (nuclear emergency).
Kita baru mempunyai UU Pokok
Ketenaganukliran (UU No. 10/1997) yang
masih perlu dijabarkan dalam berbagai
bentuk peraturan dan ketentuan
pelaksanaan yang mengacu pada
kesepakatan internasional (International
Convention on Nuclear Safety)

• Badan Pengawas Ketenaganukliran (Regu-
latory Body) sebagai institusi tertinggi
(competent authority) yang mengawasi
berlangsungnya kegiatan teknologi nuklir
secara aman dan terkendali perlu dibentuk
segera. Badan Pengawas ini harus
mempunyai kemampuan untuk meng-
evaluasi aspek keselamatan dari kegiatan
teknologi nuklir yang diusulkan, mengawasi
pelaksanaannya dan menentukan standar
dan acuan keselamatan dalam berbagai
aspek teknologi nuklir.

• Badan Pelaksana (Implementing Organiza-
tion) yaitu institusi pelaksana kegiatan
teknologi nuklir yang mampu dan
bertanggung jawab bagi terlaksananya
kegiatan teknologi nuklir secara aman dan
terkendali.

Ketiga pilar infrastruktur ini harus
terbina dengan baik sebelum kita memasuki
era industri nukfir. Ketiganya harus sepadan
dan didukung oleh SDM dan fasilitas yang
memadai. Terbentuknya infrastruktur ini akan
menimbulkan kepercayaan masyarakat
terhadap keselamatan teknologi nuklir dan
membuka peluang bagi Indonesia memasuki

era industri nuklir yang dapat didukung
masyarakat luas.

Disamping persiapan infrastruktur
tersebut perlu persiapan dan usaha-usaha
pemberian informasi dan pemahaman tentang
iptek nuklir kepada masyarakat. Mengingat
persoalan utama dalam introduksi nuklir
sebagai sumber energi adalah : penerimaan
masyarakat, pengelolaan limbah radioaktif,
kesadaran masyarakat akan pemanasan
global dan penerimaan safeguard, maka kita
harus giat berusaha dan mencari serta
mengembangkan cara-cara maupun pende-
katan yang tepat. Upaya tersebut berupa
pendekatan regional, budaya dan sosial,
denga tujuan untuk meningkatkan apresiasi
masyarakat tentang iptek nuklir. Apresiasi
yang meningkat akhirnya dapat membawa
pada pemahaman dan penerimaan
masyarakat tentang iptek nuklir.

Masalah Lingkungan

Masalah limbah radioaktif adalah juga
isu pokok dalam industri nuklir dan menjadi
salah satu yang dikhawatirkan masyarakat
akan keselamatan teknologi nuklir. Oleh
karena itu, sebelum kita memasuki era industri
nuklir harus telah ditetapkan kebijakan dan
strategi nasional pengelolaan limbah radioaktif
(national policy and strategy on radioactive
waste management). Dalam kebijakan dan
strategi ini secara jelas tergambarkan
bagaimana safety objective, upaya dan sarana
bagi terselenggaranya pengelolaan limbah
radioaktif secara aman dan sesuai dengan
kriteria keselamatan yang ditetapkan.
Kebijakan dan strategi pengelolaan limbah ini
selain dituntut oleh masyarakat juga dituntut
oleh dunia internasional sesuai dengan
kesepakatan internasional mengenai kesela-
matan pengelolaan limbah radioaktif (safety
convention on the safe management of
radioactive waste management). Dalam
masalah pengelolaan limbah radioaktif ini perlu
pula dimantapkan infrastrukturnya yang
meliputi peraturan dan ketentuan (regulatory
framework), badan pengawas (regulatory
body), badan pengelola limbah (wasfe
operator) dan penghasil limbah (wasfe
generator). Hak dan kewajiban ketiga institusi
bagi terselenggaranya pengelolaan limbah
radioaktif haruslah jelas. Dalam menghadapi
limbah radioaktif, masalah yang kita alami saat
ini, hampir sama dengan limbah industri,
sehingga perlu dijadikan pengalaman. Pada
hakekatnya, pencemaran dan kerugian
lingkungan serta upaya pemulihannya
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(enviromental restoration) yang kita hadapi
saat ini dari limbah industri, salah satu
penyebabnya adalah keterlambatan kita
menciptakan infrastruktur pengelolaan limbah.
Oleh karena itu kita tidak mengharapkan
terjadinya pencemaran lingkungan akibat
limbah nuklir. Apabila kondisi tersebut terjadi,
maka kerugian dan biaya untuk pemulihan
lingkungan akan jauh lebih besar ketimbang
manfaat yang diperoleh dari industri nuklir.

Budaya Kerja

Hal lain yang juga tidak kalah
pentingnya dibina dalam mendukung industri
nuklir yang aman dan terkendali adalah
budaya kerja yang mengacu pada
keselamatan (safety culture). Hal ini pula yang
selalu dikhawatirkan dan diprihatinkan
masyarakat akan kemampuan Indonesia
melaksanakan teknologi nuklir secara aman
dan terkendali. Budaya kerja kita yang
mengacu pada keselamatan sampai saat ini
masih memprihatinkan, sebagai contoh :
kecelakaan pesawat terbang dan kebakaran
hutan terjadi karena budaya kerja yang belum
mengacu pada keselamatan. Oleh karena itu
untuk menghadapi era industri nuklir dan era
globalisasi perlu ditanamkan dan diamalkan
budaya kerja yang mengacu pada pemba-
ngunan dan pengembangan profesi yang
dilandasi oleh budaya keselamatan.

Perlu diingat, industri nuklir memer-
lukan budaya kerja yang mengacu pada
keselamatan. Banyak kecelakaan nuklir
maupun non-nuklir selalu berawal dari
kelalaian manusia yang kurang atau tidak
mengacu pada keselamatan. Hal ini apabila
terjadi pada teknologi nuklir tidak saja
menimbulkan dampak kesehatan dan
lingkungan serta kerugian ekonomi, tetapi juga
menimbulkan dampak sosial dan politik dalam
skala nasional dan internasional sebagai
contoh : kecelakaan nuklir di Three Miles
Island dan Chernobyl.

Oleh karena itu kita perlu mening-
katkan kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta budaya kerja yang mengacu
pada keselamatan. Hanya mereka yang
mempunyai budaya kerja yang mengacu pada
pengembangan profesi dan keselamatan yang
akan dapat membawa Indonesia ke era
industri nuklir.

SIMPULAN

Sistim pemantapan budaya
keselamatan tinggi merupakan prasyarat

mutlak dalam mempersiapkan perkem'bangan
industri nuklir di Indonesia. Beberapa
tantangan yang dihadapi adalah masalah
biaya, sumber daya manusia dan informasi
bahaya. Adanya krisis kepercayaan terhadap
budaya kerja dan sumber daya manusia
sangat penting dipahami dan dicarikan jalan
keluamya. Kondisi lain yang tidak kalah
pentingnya adalah meningkatkan dan
memantapkan infrastruktur keselamatan
teknologi nuklir serta kerjasama keterkaitan
pilar-pilar di dalam infrastruktur. Disamping itu,
BATAN hams berusaha untuk menciptakan
peningkatan apresiasi masyarakat terhadap
program energi nuklir di masa depan.
Penyebarluasan informasi iptek nuklir yang
efektif adalah menggunakan peran pihak lain
di luar BATAN melalui pendekatan regional,
budaya, sosial dan politik.

TANYA JAWAB

Pratiwi Sapto
• Pemahaman tentang IPTEK nuklir tidak

begitu sulit bagi masyarakat
berpendidikan eksakta. Namun, tidak
demikian halnya dengan masyarakat
berpendidikan non-eksakta. Menurut
Bapak, bagaimana seharusnya
pendekatan yang ditempuh untuk
menjelaskan IPTEK nuklir kepada
masyarakat berpendidikan non-eksakta
tersebut?

Achmad Amirruddin
• Benar, orang eksakta jauh lebih mudah

diyakinkan sedangkan orang sosial-politik
cenderung melihat dari sisi bahayanya
saja. Oleh karena itu, kita hams
menggunakan pendekatan yang sesuai.
Misalnya: pendekatan agama melalui
tokoh-tokoh agama. Selain itu, kita juga
melakukan pendekatan dengan instansi-
instansi pemerintah lainnya seperti
Departemen Pertanian, Departemen
Pertambangan dan Energi, Departemen
Kesehatan, Departemen Agama,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
dan departemen lain yang terkait. Kita
tidak dapat memaksakan kehendak
kepada masyarakat. Pada prinsipnya kita
hams mencari teman sebanyak-
banyaknya.

Derek. H. Lister
• / was interested to learn of your concern

about the industrialized nations not
wanting to let go their technology. I
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wonder what you've thought of the UN
(United Nations) as playing a much great
role in technology transfer? After all, it is
just now being asked by the G-15
countries to play a much great role in
controlling currency transfer, which I think
is a much more difficult task. I should
point out that, already, the UN of nuclear
agency which is involved in the
technology transfer, the IAEA, and may be
the G-15 countries could bring pressure to
there to strengthen after all.

Achmad Amirruddin
• / have to please clarify. There are two

groups, I distinguish between the
government, which is depends on the
political situation in the country, and the
society, in general. The society, in
general, I think, there is no problem. But
the government, usually depends on the
political situation in the country, and this is
usually a lot more gains, what you've
called that the transfer of technology at all.
We experienced that in Indonesia. It has
always what you've called that the
connection with the political relations
between the countries.

Derek. H. Lister
• My question was really sense of the

possibility the UN playing a great role in
this regard. And I made the comparison
with the UN being asked to play a bigger
role in controlling currency transfer, and
that is going in right now. To me it is much
more difficult prospect to control currency
transfer than to control the technology
transfer.

Achmad Amirruddin
• / think, if the UN can do it, that will help.

Because right now, we know, we have the
experienced, not in the nuclear, but in
other area, where we have agreement
already or another, there is a change.

Siti Amini
• Masalah yang kita hadapi sekarang

adaiah adanya krisis kepercayaan
terhadap teknologi nuklir dan kesiapan
SDMnya disamping masalah ekonomi.
Negara Jepang yang mempunyai
teknologi maju dan disiplin tinggi masih
ditentang masyarakatnya. Berdasarkan
pengalaman Bapak, bagaimana jalan
keluar untuk dapat mengatasi situasi
tersebut?

Achmad Amirruddin
• Saya hanya melemparkan masalah

bahwa ada persoalan yang harus diatasi
dan kita semua harus berpikir dan
berusaha mengatasinya. Saya tidak dapat
memberikan jawaban yang pasti, karena
hal ini sangat sulit. Tidak ada suatu cara
yang dapat berlaku untuk seluruh
Indonesia. Negara kita mempunyai
budaya-budaya tersendiri, masyarakat-
masyarakat tersendiri. Jadi, harus
digunakan pendekatan regional, misalnya
pendekatan untuk daerah Jawa berbeda
dengan pendekatan untuk daerah
Sulawesi Selatan.
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Abstract

An important aspect of nuclear fuel behaviour that impacts on the fuel cycle is the interaction of
the cladding with the coolant. In particular, the accumulation of deposited "crud" (corrosion
products transported in the reactor coolant) on fuel element surfaces can severely hamper fuel
performance by impeding heat transfer and promoting cladding corrosion, both of which may lead
to fuel defects and the release of fission products and actinides to the primary coolant system.
Crud deposition is therefore an important consideration in reactor operation; it not only leads to
poor performance and radiation field growth by exacerbating fuel defects but also serves as the
source of radionuclides such as Co-60 which are major contaminants of out-reactor components.
Furthermore, the sequestering of boron from the coolant by fuel deposits in PWRs can give rise to
control problems as reactor flux characteristics are modified. As utilities apply the ALARA
principle (As Low As Reasonably Achievable) to the management of occupational radiation doses
and at the same time endeavour to optimise the fuel cycle, it becomes clear that an
understanding of the mechanisms involved in coolant-cladding interactions is vital.There are
several mechanisms of interest here. The source of crud is the fundamental corrosion process
occurring on surfaces of the coolant system and the interaction of that process with local regimes
of coolant flow. Accordingly, differences in the chemical and physical condition of the coolant
across the reactor core and the steam generators are important factors in CANDUs and PWRs
determining release of corrosion products from surfaces, while similar processes along the
feedtrain influence crud levels in the reactor coolant in BWRs.The nature of suspended crud,
which is determined by the materials of construction of the various components of the coolant
system and the chemistry control of the coolant itself, determines the interaction with fuel
cladding. Thus, crud in CANDUs is dominated by iron oxide (magnetite Fe3Ö4) because of the
large proportion of carbon steel in the circuit, while in PWRs crud is an iron-nickel oxide (nickel
femte - NiFe2Ö4 or a variant) because of the presence of stainless steel and nickel alloys. The
more oxidizing nature of BWR coolant causes a higher phase of iron oxide to occur, so that
haematite (Fe2O3) becomes a constituent of deposits in BWRs. The deposition of the suspended
crud on fuel surfaces is influenced by the electrostatic charge on the particles themselves and on
the fuel surface. The chemistry regime - oxidizing nature, alkalinity, boron concentration, etc. -
determines those surface charges. The forces arising from the thermalhydraulic conditions in the
core and the physical properties of the crud (such as particle size) then interact with the surface
forces to determine the deposition characteristics.Besides the deposition of suspended material,
the deposition of corrosion products from solution can occur and in fact may dominate in CANDUs
and PWRs where the solubility of oxides is relatively high. In that case, it is important to tailor the
coolant chemistry to minimize the solubility and to ensure that the change of solubility with
temperature is not such as to promote massive precipitation in the core. Even then, adsorption-
desorption at fuel surfaces of ions such as Co2* will lead to a level of system activation that
depends on the indigenous corrosion film on the cladding surface.

Introduction

About thirty years of commercial
operation of water reactors has demonstrated
the importance of controlling fuel deposits.
Thick deposits can interfere with heat transfer
and accelerate cladding corrosion - leading to
failure and the release of fission products and
fuel debris to the coolant circuit. Deposits can
also interfere with reactor control in PWRs if
they are able to sequester boron from
solution in the coolant. Even if failure does
not occur, excessive circuit contamination
can arise from activated corrosion products

which are released from thick fuel deposits.
The application of the ALARA (As Low As
Reasonably Achievable) principle to the
control of occupational radiation doses
involves paying strict attention to coolant
chemistry and its effect on crud movement. In
an era of studies of plant life extension and
the drive to greater efficiency involving
extended fuel cycles in LWRs and improved
fuel utilization in general, the control of fuel
deposits becomes an important consi-
deration.

This paper outlines the observations of
deposits in three types of reactor - BWRs,
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This paper outlines the observations of
deposits in three types of reactor - BWRs,
PWRs and CANDUs - and briefly explains the
mechanisms involved. It becomes clear that
although much is understood there are still
gaps in the knowledge that must be filled if
we are to realize farther improvements in fuel
performance that involve minimizing coolant-
cladding interactions.

The Sources of Primary Coolant Crud

Crud is the term given to corrosion
products that are transported in reactor
coolants. The corrosion products are mostly
generated on the surfaces of out-reactor
components made of materials such as
stainless steel, nickel alloy and carbon steel.
As those materials corrode in contact with
the coolant, both dissolved and particulate
corrosion products are released to the water;
the term "crud" is usually reserved for the
suspended particles. Dissolution occurs
because the corrosion products have finite
solubilities (depending on temperature and
coolant chemistry) and there will always be a
tendency towards saturation; release of
particles occurs because shear stresses at
the walls of the piping, etc. in contact with
rapidly - flowing coolant can occasionally
pluck microscopic oxide crystals out of the
corrosion-product films that develop on
surfaces. (Note that the possibility of crud
particles nucleating homogeneously is the
coolant in expected to be low.) The
concentrations of corrosion products in
reactor coolants are of the order of parts per
billion (ppb or |.ig. kg"1). In BWRs, by contrast
with PWRs and CANDUs, the dissolved
levels are much less than the crud levels
because of the oxidizing nature of the
coolant and the insoluble nature of the higher
oxides that result.

Figure 1.a. shows schematically the
major transport paths for corrosion products
in reactor coolant systems. It points out that
out-reactor surfaces may act as corrosion
product receptors as well as sources;
however, in-reactor surfaces (fuel, pressure
tubes, etc.) of zirconium alloys normally
contribute little to transported crud from the
indigenous ZrO2 films unless there is
mechanical action such as surface fretting.
Rather, zirconium alloy surfaces act as
transient receptors for corrosion products
from elsewhere in the circuit. The in-core
neutron flux then makes the subsequently

released particles and ions radioactive;
contributing to radiation fields around the
coolant circuit as further deposition occurs on
out-reactor components.

Figure 1.b. also indicates the added
source of corrosion products in BWRs - the
feedtrain. In fact, the pick-up of material from
the feedtrain piping, the feedwater heaters,
etc. contributes the bulk of the corrosion
products formed is the reactor water '1).

Corrosion Product Sources in BWRs

The reactor circuit and feedtrain
materials of BWRs are all-ferrous nowadays,
with about 85% of the non-fuel surface area
in contact with the coolant being stainless
steel and the remainder carbon steel. The
coolant is light water of low conductivity as
specified for neutral conditions and under
normal water chemistry (NWC) conditions
contains oxygen at about the 200 ppb level
with some hydrogen generated from
radiolysis; if hydrogen water chemistry
(HWC) is employed to counteract radiolysis
the oxygen levels may be less than 10 ppb.
Feedtrain temperatures range up to about
200°C, while the reactor water circulates at
280-285°C.

Under NWC conditions, the structure
of the oxide film on stainless steel develops
as indicated in Figure 2. The outermost
layer is predominantly haematite, aFe2O3,
with iron chromite spinel, Fe Cr2O4, in the
underlying layer. In some cases, particularly
on ferritic steel with low amounts of alloying
elements, the higher oxide maghaemite,
YFe2O3, may be formed. Nickel ferrite, Ni
Fe2O4, may also be present. Transported
crud is mostly haematite (presumed to have
spalled off surfaces) with some magnetite,
Fe3O4 - in fact, in feedwater that is low in
dissolved oxygen magnetite can attain
proportions greater than 10%.

Under HWC conditions, the
proportions of the reduced oxides (the spinels
and inverse spinels - chromites and ferrites,
respectively) increase, and in fact may
approach the structure (described later) that
develops on austenitic stainless steel in PWR
coolant of iron/nickel ferrite overlaying iron
chromite.

Typical fuel deposits in BWRs are
more than 80% haematite, and are
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consequently red to orange. Generally, they
are loose - even fluffy - and can be easily
removed by brushing during PIE (post-
irradiation examination). This type of deposit
is typical of one formed from particles in
suspension. The transport and deposition
characteristics of particles are described
later. The high porosity imposes little
impediment to heat transfer in the boiling
mode. However, impurities such as copper
can cause serious problems by interfering
with the boiling mechanism in the deposit.
Indeed, in the 1960s and 1970s crud-induced
failures of fuel in the Winfrith SGHWR and
the Big Rock Point BWR were attributed to
copper that originated from copper-bearing
alloys in the feedtrain.[2] Such incidents have
led to the elimination of copper alloys from
feedtrain components so that the modern
tendency is to build all-ferrous systems and in
fact to replace copper alloys in existing plant.

It is clear that design of the feedtrain
is crucial for controlling crud input to the
BWR reactor water. As Figure 3 indicates,
the condensate demineralizer has a major
impact on reducing iron levels, and the
efficiency of crud removal depends greatly on
the type of installation. Powdered - resin
precoat filters (PPF) are considerably more
effective than mixed-bed resin units (MBF, or
mixed-bed filter), while combinations of the
two, or dual treatment (DT) , are the best
(see Figure 4). Some of the achievements in
reducing crud input rates that can be made
in an operating BWR by modifying the
feedwater system are illustrated in Figure 5.
While iron levels in the coolant generally fall
naturally with time as the system surfaces
become conditioned by exposure - especially
in the initial stages of operation - it is clear
that optimizing the performance of
components is important. One aspect of
Figure 5 that should be elaborated on is the
oxygen dosing that was performed at
Fukushima. Although the oxygen levels that
occur in the recirculating reactor water during
NWC operation are undesirable from the
point of view of provoking stress corrosion
cracking of austenitic stainless steel,
controlled low levels (up to 50 ppb) in the
feedwater system reduce iron release from
the surfaces of ferritic components by
promoting the formation of the more
protective (and less soluble) higher oxides of
iron. The input of these amounts of oxygen
via the feedwater into the reactor water has

little effect on the equilibrium oxygen levels in
the recirculating coolant.

And finally, in this discussion of BWRs,
zinc has been added to the coolant at several
plants to control the movement of corrosion
products. As will be described later, zinc has
a profound effect on the formation and
properties of the reduced oxide films that
form on steels - particularly on austenitic
stainless steel and nickel alloys.131 The inner
oxide layer is made more protective - and is
therefore thinner - and can accommodate
fewer contaminants such as Co-60. Zinc is
therefore expected to have some effect on
crud production and movement. Its effect on
fuel deposits, however, has still to be
evaluated in detail. If thick but porous crud
layers are exposed to an environment
containing zinc they may be transformed and
their heat transfer properties in boiling water
may be altered.

Corrosion Product Sources in PWRs.

The primary coolant system of a PWR
is essentially a closed loop, so the surfaces
of concern as crud generators are the
austenitic stainless steel piping (-6%) and
the nickel alloy (Alloy -600 or -800) steam
generator tubing (~ 94%). The coolant is light
water operating between about 280°C and
320°C across the core; boric acid chemical
shim is added to concentrations varying from
about 1200 ppm (as B) at the beginning of a
cycle to zero part-way through the cycle with
lithium added to achieve the appropriate
alkalinity level. Hydrogen at concentrations
between 20 and 50 cm3, kg*1 suppresses
radiolysis and maintains reducing conditions.
A sketch of the oxide films that grow on such
alloys is presented in Figure 6. The
chromium-rich oxide that grows into the metal
at the oxide-metal interface and essentially
occupies the volume of the corroded metal is
an iron chromite (Fe Cr2 O 4) that may contain
some nickel. Iron and nickel diffuse through
this layer and are precipitated from solution at
the oxide-coolant interface as a nickel-
substituted ferrite (Ni Fe2O4). The differences
in the films between the stainless steels and
the nickel alloys are in the proportions of
nickel and iron in the two types of oxide in the
inner and outer layers.

As Figure 6 might suggest, high rates
of fluid shear can remove outer layer oxide
crystals from out-core surfaces and
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contribute to coolant crud levels. However,
PWRs have low concentrations of suspended
crud (0.1 ppb or less), and the dominant
mechanism for the movement of corrosion
products is the change in iron and nickel
solubilities around the circuit (the chromium-
based oxides such as the chromites are very
insoluble in PWR coolant and move hardly at
all).

Figure 7 illustrates the change with
temperature of the solubilities of iron, nickel
and cobalt from a nickel ferrite containing
some cobalt in a coolant of one particular
boron level (600 ppm) and three lithium levels
(giving three alkalinities). Both temperature
and alkalinity can be seen to influence
equilibrium concentration in the coolant. At
the lowest alkalinity (pH25 of 6.4) iron and
cobalt solubilities decrease with temperature
across the core range (shown as 285 -
320°C) while nickel solubility increases . If the
coolant at core inlet were saturated in
dissolved iron and cobalt it would then be
expected to precipitate the appropriate ferrite
on the fuel as it was heated in passing
through the core. By contrast, any nickel from
deposited crud particles, say, would be
expected to dissolve. In reality, cobalt
concentrations in PWR coolant are very low
(in the ng. kg"1 or ppt range) so it does not
precipitate as a separate phase. Iron and
nickel, however, do move as expected from
the solubility relationships, so it is important
to avoid fuel deposits by choosing a coolant
alkalinity that increases iron and nickel
solubilities as temperature increases. Such a
condition is indicated in Figure 7 at a pH25 of
7.4

In an operating reactor, the high-
temperature pH is the critical parameter as
the boron level steadily diminishes during a
cycle. The value of 7.4 at 300°C seems to be
optimum from the point of view of controlling
fuel deposits. However, achieving this
alkalinity at the start of a cycle when boric
acid levels are high entails dosing with lithium
to concentrations that could prove deleterious
to fuel cladding. The recommended
procedure is therefore to start with enough
lithium at the start of the cycle to keep the
high temperature pH above 6.9 so that fuel
deposits will not precipitate unduly. Then, as
boron decreases, the concentration of lithium
can be adjusted to allow the high-
temperature pH to rise to 7.4 and to be

maintained at that level for the rest of the
cycle.

The thin fuel deposits that occur in
PWRs are typically dense and adherent - as
expected from a crystal growth mechanism -
but they can be removed with a water jet. The
oxide is black nickel ferrite, but various
stoichiometries have been reported. The
average composition seems to be
Nio.6Fe2.4O4. Deposition occurs mainly on the
top third or so of the fuel assemblies, so any
interaction with boron from the coolant has
the potential for affecting the flux profile in
that region in particular.

Zinc additions to the coolant have
been suggested as a means of reducing crud
transport - as was described for BWRs, in
fact. The effect of zinc in modifying corrosion
- product films can be understood in terms of
the crystal lattice structure of the oxides.
Thus, in spinel-type oxides denoted XY2O4

there are two types of site within the oxide ion
framework available for the cations X and Y.
These are octahedral sites (surrounded by
six nearest neighbour oxide- ions) and
tetrahedral sites (surrounded by four oxide
ions). A "normal" spinel has the X2+ ions in
the tetrahedral sites and the Y3+ ions in
octahedral sites, while an "inverse" spinel has
X2+ ions in octahedral sites and the Y3+ ions
distributed between tetrahedral and
octahedral sites. Iron chromite - the basis of
the inner oxide layer on stainless steels and
nickel alloys - is a normal spinel. Nickel ferrite
- the basis of the outer oxide layer and of fuel
crud - is an inverse spinel.

The various cations that form the
spinel-type oxides have preferences for one
site or the other, and are bound in their sites
to a degree that can be expressed as a site
preference energy. As Table 1 shows,
chromium (as Cr+) has a strong preference
for octahedral sites while iron (as Fe2+) has a
fair preference for tetrahedral sites. Iron
chromite is therefore a normal spinel. We can
take the concept further and compute net
lattice energies for spinels of interest, and we
derive a list of "stabilities" of oxides as shown
in Table 2. This illustrates immediately the
effect of zinc, which has an extraordinarily
affinity for chromium in forming chromites.
That is why ppb additions of zinc to reactor
coolant act on stainless steel to form a very
thin and adherent inner oxide layer that
reduces corrosion rates (and therefore the
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crud source term) and excludes cobalt (which
will comprise Co-60 ions). Zinc ferrite,
however, is somewhat less "stable" than
nickel ferrite, so is not expected to be formed
to any large extent in competition with nickel
ferrite in outer oxide layers or, indeed, to
affect fuel deposits in PWRs very much.
Note, however, that zinc additions to PWRs
that have operated for a while and have well-
developed corrosion-product films could
disturb the existing chromite oxides by
changing the structures and displacing less
thermodynamically-favoured components.

It should be noted that, even though a
PWR could - at least in theory - be operated
with high pH coolant so that corrosion
products will not precipitate from solution
onto the fuel, some residence time of
corrosion products in the in-core flux is
indicated by the fact that radioactivity such as
Co-60 is still generated - though at a much
lower rate (remember that even though
precipitated fuel deposits do not have
separate cobalt oxide phases, they contain
cobalt ions substituted in the oxide lattice
sites and adsorbed on the crystal surfaces).
This could occur through the deposition onto
the fuel of crud particles from suspension or
by an adsorption-desorption or ion-exchange
mechanism of cobalt ions on the ZrO2 on the
fuel sheaths. Both these mechanisms have
been evoked'4'5l to explain the activation of
CANDU circuits which ran with constant high-
pH coolant and, as explained later, have very
thin fuel deposits.

Corrosion Product Sources in CANDUs

The closed-loop CANDU system has
similarities with PWRs; however, the
horizontal pressure tubes that constitute the
core entail a high proportion of surface area
(about 12%) of carbon steel feeder pipes
connecting the core to the steam generators
of nickel alloy (about 88%). Furthermore, the
separate moderator system of heavy water
means that the primary coolant, also of heavy
water, can have constant chemistry
conditions (dissolved hydrogen between 3
and 10 cm3kg"1 and pH25 between 10.2 and
10.6 obtained by lithium additions). The
coolant temperature varies between 265 and
310°C.

The large proportion of carbon steel in
the circuit and its relatively high corrosion
rate generate crud levels in CANDUs of a

ppp or so that are dominated by particles of
magnetite, Fe3O4. The dissolved iron and
other cations amount to a few ppb.

A schematic diagram of a developing
magnetite film on carbon steel is presented in
Figure 8. It shows how coolant leaving the
core undersaturated in dissolved iron can
pick up iron as it flows over the outlet feeder
surfaces. The undersaturation comes about
because of the increase in solubility of
magnetite with temperature - similar to that of
iron from nickel- cobalt ferrite in Figure 7.

The magnetite film normally develops
as two layers; the inner fine-grained oxide
grows into the metal and occupies the
volume of metal corroded, while the
remaining corroded iron diffuses through the
film into the bulk coolant and precipitates at
the oxide-coolant interface. However,
depending upon the kinetics of dissolution
and crystallization, upon the degree of
undersaturation of the coolant in iron and
upon the corrosion rate (which is roughly
inversely proportional to the film thickness),
outer-layer magnetite crystals may be
prevented from precipitating. In fact, recent
experience has indicated that the feeder
section close to the reactor outlet has only a
thin, probably single, magnetite layer. '6l By
contrast, the reactor inlet feeders where the
coolant is satured in iron are expected to
have thick magnetite films.|T1

As Reference 6 indicates, the outlet
feeder corrosion depends strongly on coolant
velocity (on velocity raised to the power 1.5
or greater) suggesting that mechanical
removal of particles by fluid shear stress from
a film weakened by dissolution is a controlling
factor. A mathematical model based on these
concepts explains the crud levels and
dissolved iron concentration seen in the
reactor, and predicts feeder corrosion rates
and their dependence on coolant velocity
very well. Reference 6 also points out that
chromium in the carbon steel can inhibit the
rapid corrosion seen in some outlet feeders -
even at concentrations of the order of 0.1%.
No doubt the chromium is reducing the
solubility of the magnetite film as it develops
towards a structure like the inner-layer
chromites found on austenitic alloys.

Except for a few incidents in early
prototype and demonstration reactors when
chemistry control was neglected, the high-pH
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coolant has generally managed to keep
deposits of iron on CANDU fuel less than
10 ^g.cm"2. [4' A mechanism involving crud
particle deposition has often been involved to
explain the observations - as was mentioned
earlier for the PWRs. The reactor coolant
chemistry can affect particle behaviour as
well as ionic behaviour. For example, oxides
suspended in an aqueous solution develop
surface charges that depend on the nature of
the oxide and the pH of the solution. If an
oxide particle in suspension in a reactor
coolant is different from the oxide formed on
the surface of a component (magnetite
versus zirconium oxide, for example) different
charges may develop so that a net attractive
electrostatic force will promote deposition.
Such phenomena apparently occur in
secondary coolant systems to promote scale
build up on steam generator tubes - at least
until enough deposit has accumulated to
mask the electrical effect of the underlying
metal oxide.

In a reactor core, however, the
radiation creates a very complex chemical
environment, with secondary electron
emission at surfaces and beta radiation, both
coupled with coolant radiolysis, affecting
surface charges. If particles in suspension
have the same sign of charge as the fuel
surfaces, deposition will be controlled by
surface effects; if the charges have different
sign, deposition will be controlled by particle
transport from the bulk fluid to the surface.[B1

Predicting even the charge sign of crud
particles and surfaces in an operating reactor
is a difficult undertaking; predicting the bulk
transport of particles to fuel element surfaces
also cannot be done reliably. Particle sizes
range from about 0.1 urn to greater than
1 \im. At the smaller end of the range (i.e., for
colloids), Brownian diffusion governs
transport; however, all correlations for such
mass transfer have been obtained from
molecular systems with high Schmidt
numbers and there is no guarantee that they
apply to particulate transport. At the other
end of the range (i.e. for particles greater
than 1 |im or so) inertial effects within a
turbulent flow field become important, yet all
the models available have been derived from
particle-gas systems. There is a definite need
for research into particle transport to be done
in liquid systems and for reliable models to be
formulated before crud deposition on fuel can
be reliably predicted.

When crud levels are low, so that
deposits on fuel are thin, dissolved corrosion
products may interact directly with the ZrO2

films on fuel sheaths. Such adsorption-
desorption or ion-exchange mechanisms
were mentioned briefly earlier.

Thus, out-reactor loop experiments at
reactor temperatures under the constant
chemistry conditions of CANDUs
demonstrated that cobalt ions in solution
rather than those associated with crud
particles were responsible for deposition onto
Zircaloy surfaces.I5] The type of oxide on the
Zircaloy affected the mechanisms - black,
pre-transition films gave rise to lower kinetic
constants for deposition and release than
grey, post- transition films, even when
different surface areas were taken into
account. On the other hand, surface
temperature between about 280 and 300°C
and/or the presence or absence of heat flux
giving the temperature differences had very
little effect on the deposition patterns.
Separate experiments under similar
conditions but with boiling heat transfer
showed that the heat transfer mode had very
little effect on deposition either. When the
findings of the experiments were applied to
the circumstances of operating reactors it
was suggested that such interactions of
dissolved species with fuel surfaces could
become significant in plants with low
circulating crud levels.

Conclusions

Crud particle transport from the
feedtrain is primarily responsible for fuel
deposits in BWRs. The particles, which are of
haematite, are postulated to have originated
by being swept off the oxide films on steel
surfaces by high-velocity coolant. Dissolved
corrosion products are at very low
concentrations in BWRs and are expected to
contribute little to crud transport and
deposition

PWRs and CANDUs have similar
transport and fuel deposition mechanisms,
except that the nature of the corrosion
products and their sources are different.
PWRs have nickel ferrites from stainless
steel and nickel alloys while CANDUs have
magnetite from carbon steel. Spalling is
invoked to explain the origins of suspended
crud. Dissolved corrosion products are
important in the coolants of both types of
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reactor, and can dominate as sources of thick
fuel deposits by precipitation if chemistry
control is not maintained. Conversely, at low
crud levels with no precipitation leading to
very thin fuel deposits, adsorption-desorption
or ion-exchange of ionic material at fuel
surfaces may occur.

The mechanisms of formation,
transport and deposition of dissolved species
in reactor coolants are reasonably well
understood; the same cannot be said of
particulate species (crud) which tend to be
modelled on the basis of information from
molecular systems and particle-gas systems.
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QUESTION AND ANSWER

Siti Amini

• How is about magnetic field for crud
removal, can it be applied in the nuclear
industry?

• How to reduce O2 feed water? Is it also
used the exchanger?

• Considering of the use of resin or
membran for the ion exchanger was not
resist to radiation, is there any reactor
which use an inorganic exchanger instead
of organic resins?

• How can we control the on line corrocion
during the reactor operation of BWR
despite to reduce oxygen dissolved water
up to < 50 ppb?

Derek H. Lister

• I have never seen a reputable scientific
explanation or demonstration of the
effectiveness of magnetic water
treatment. I must admit, though, that there
have been massive investments in such
devices- in the Russian industry, for
example.

• Oxygen seems to work well in feed water
systems, and need not be reduced. In the
primary coolant, however, it can provoke
localized corrosion (stress corrosion
cracking of austenitic material, for
example) and should be suppressed.

• There have been studies on inorganic
materials (to remove fission products, for
example). However, anion removal is an
important function that is best performed
with resin.

• The major operational corrosion problem
in BWRs has been stress corrosion
cracking. Hydrogen Water Chemistry
(HWC) seems to counteract this, and is
being employed at several plants. Oxygen
addition (to ~ 50 ppb) in the feed water
does not affect this.
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Menik Rachmawati

• Candu uses carbon steel for the piping
system. The corrosion of carbon steel
releases Co-59 and the coolant will bring
this Co-59 to the reactor core- where it is
irradiated and becomes Co-60, which is
radioative. Which section of the primary
side that Co-60 tends to deposit?

• How did you observe or measure the
corrosion as the deposit will be thinner by
the coolant?

• In Cirene fuel element fabrication, we
need to do passivation of the fuel bundles
surfaces and to coat the inner surface of
the sheath using graphite to protect them
against corrosion. If I am not mistaken, in
CANDU we do not need to such process.
If it is right, why?

Derek H. Lister

• Co-60 will deposit on all surfaces to a
greater or lesses extent. On reactor inlet
feeder more than the outlets (no
dissolution of the underlying oxide), and
on the steam generator tubing (because
of the precipitation of magnetite by the
solubility change).

• Carbon steel has been measured by
ultrasonic probe, and oxide film thickness
by removing sections of piping for
examination.

• For high-burnup fuel protective coatings
such as the CANLUB concept are
employed. One of the beneficial actions is
the protection against stress corrosion
cracking of the fuel sheath by fission
products.

Heryudo Kusumo

• Is there any evidence of " crud
depositions" in CANDU fuel cladding?

• What is the influence of " operational
conditions of CANDU-NPP" (i.e. thermal
cycling) to the corrosion process within
the coolant system of CANDU-NPP?

Derek H. Lister
• The poor chemistry in the early operation

of the Douglas Point prototype CANDU in
the 1970s created heavy deposits, but led
to demonstrations of the solutions via
good chemistry. Since then, deposits
have been very thin.

• Perhaps the major influence of on-power
fueling is the possibility of injecting
impurities (such as dissolved air) into a
particular channel by fuelling machine.
Such impurities should be at a low level,
and for only a short time, so are not
expected to have major effects.

Sugondo

• Would you let me know what is the
coating materials of the CANDU
cladding? Because this material is relating
to the discussion of Fuel Coolant
Interaction.

Derek H. Lister

• I only know of coatings- such as graphite
- on the inside of CANDU fuel such as
the CANLUB concept.
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Table 1. Site Preference Energies of Certain Cations

Ion

Fe'*
Co2*
Ni2*"
Zn2*
Ma/*
CrJ*
Fe3*

Site Preference Energy*
Octahedral

-9.9
-10.5
9.0

-31.6
-5.0
16.6
-13.3

(kcal. gatom'1)
Tetrahedral

9.9
10.5
-9.0
31.6
5.0

-16.6
13.3

r the more positive the value, the greater the preference.

Table 2. Net Lattice Energies of Some Spinels

Normal Spinel

Zn Cr2 O4

Co Cr2 O4

TeCr2O4

MgCr2O4

NiCr2O4

Zn Fe2O4

Inverse Spinel

Ni Fe2 O4

Mg Fe2 O4

Fe3O4

Co Fe2 O4

Net Energy
(kcal. mof )

64.8
43.7
43.1
38.2
24.2
9.0
5.0
-5.0
-9.9

-10.5

- > •

eoolont flow

corrosion
products
carried In

corrosion
products
carried out

dissolution
precipitation

Figure 1.a. Schematic Diagram of Corrosion Product Transport in Coolant systems
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Figure 1.b. Schematic Diagram of Corrosion Product Transport in BWR Feedtrain

ferrite +
chromite

a Fe2C>3

metal

Figure 2. Film Growth on Stainless Steel in BWR Coolant
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Figure 3. Iron Input via BWR Feedwater
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Figure 4. Dependency of crud removal efficiency on the type of
installation
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Figure 5. Change in Fe input rates of BWR plants with time: *. Fukushima 1-2; +,
Brunswick-2; A, KKl-1; • , Oskarshamn-2. Action taken: 1, oxygen dosing; 2, optimization
of condensate filter demineralizers; 3, plant retrofitting; 4, modification of deaerator tank.
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Figure 7. Change of solubilities of iron with temperature.
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CANDU ADVANCED FUEL CYCLES: KEY TO ENERGY SUSTAINABILITY

K.J. Bradley, P.G. Boczar and P.J. Fehrenbach
Atomic Energy of Canada Limited

ABSTRACT

A primary rationale for Indonesia to proceed with a nuclear power program is to diversify its
energy sources and achieve freedom from future resource constraints. While other
considerations, such as economy of power supply, hedging against potential future increases in
the price of fossil fuels, fostering the technological development of the Indonesian economy and
minimizing greenhouse and other gaseous emissions are important, the strategic resource issue
is key. In considering candidate nuclear power technologies upon which to base such a program,
a major consideration will be the potential for those technologies to be economically sustained in
the face of large future increases in demand for nuclear fuels. The technology or technologies
selected should be amenable to evolution in a rapidly changing technical, economic, resource
and environmental policy environment. The world's proven uranium resources which can be
economically recovered represent a fairly modest energy resource if utilization is based on the
currently commercialized fuel cycles, even with the use of recovered plutonium in mixed oxide
fuels. In the long term, fuel cycles relying solely on the use of light water reactors will encounter
increasing fuel supply constraints. Because of its outstanding neutron economy and the flexibility
of on-power refueling, CANDU®* reactors are the most fuel resource efficient commercial
reactors and offer the potential for accommodating an almost unlimited variety of advanced and
even more fuel efficient cycles. Most of these cycles utilize nuclear fuels which are too low grade
to be used in light water reactors, including many products now considered to be waste, such as
spent light water reactor fuel and reprocessing products such as recovered uranium. The fuel-
cycle flexibility of the CANDU reactor provides a ready path to sustainable energy development
in both the short and the long terms. Most of the potential CANDU fuel cycle developments can
be accommodated in existing reactor designs, allowing operation today on currently available
fuels and switching to other fuelling options as mari<et conditions change. This establishes an
important freedom from future resource constraints without depending on future
commercialization of challenging and expensive technologies such as fast breeder reactors, yet,
once these are commercially available, CANDU and fast breeder fuel cycles are complementary
and can achieve a highly advantageous synergism. This paper examines the fuel cycle options
which CANDU reactor technology can accommodate, including the use of slightly enriched
uranium, direct use of spent pressurized water reactor fuel in CANDU ("dupic"), burning
recovered uranium, mixed plutonium and uranium oxides or actinides and the use of thorium
based fuel cycles. These options provide CANDU reactors with the most flexible fuelling of any
reactor type, which are readily adaptable to meeting future variations in energy markets,
regardless of what these may be.

* CANDU (CANada-Deuterium-Uranium) is a registered trademark ofAECL.

1 . CANDU: THE OMNIVORE

1.1 General

In addition to the impressive economic
and environmental performance of nuclear
power technology, its promise is its potential
to free society from dependence on the
world's finite hydrocarbon resources, whose
application as petrochemical feedstocks and
transport fuels are not easily substituted.
Nuclear fuel materials have no other major
uses and some are, in fact, waste products.
However, most currently commercialized
nuclear power technologies make use of, at
most, less than 15% of the potential energy
content of current nuclear fuels and are

unable to utilize potential fuels such as
thorium. Unless a greater fraction of this
resource can be utilized, the contribution of
nuclear power may in the long term be
constrained by fuel resource availability.

CANDU reactor technology was
developed in the 1950s to provide Canada
with a means of using its vast uranium
resources for domestic energy supplies,
without reliance on the expensive and (at the
time) closely held uranium enrichment
facilities, which had been developed by the
nuclear weapons states primarily for the
production of weapons materials. To date,
the continuing iow cost of uranium has
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production of weapons materials. To date,
the continuing low cost of uranium has
favoured the use of a once through natural
uranium fuel cycle for CANDUs, which
anticipates permanent disposal of spent fuel
without further processing in geological
repositories. Rising world energy demand,
particularly in industrializing Asia, suggests
that this is unlikely to continue into the
indefinite future.

Three key features lead to the CANDU
reactor's unsurpassed degree of fuel cycle-
flexibility: high neutron economy, on-power
refuelling and a simple fuel-bundle design [1],
These features, which were required to
permit the use of natural uranium as fuel,
result in the CANDU having unparalleled
capability to adapt to the wide spectrum of
potential fue! availability and cost scenarios
which face Indonesia as it considers the
commitment of a nuclear power program. In
particular, the ability to utilize low-grade (i.e.,
low fissile content) nuclear fuels makes
CANDU attractive from a strategic viewpoint,
particularly in those countries not having
indigenous uranium resources.

CANDU nuclear power technology offers a
well established reactor type that can evolve
to meet energy requirements into the
foreseeable future [2,3]. This capability
complements but does not depend on the
availability of fast breeder reactors (FBRs),
which may take some decades to become
fully commercial. CANDU reactors have the
unique advantage of offering natural
synergies with both light water reactors and
FBRs which can achieve optimum economic
performance, minimize waste production and
maximize resource diversity and utilization.

Several countries, notably Republic of Korea
and China, have committed power programs
featuring both CANDU and PWR
technologies. Others, such as Argentina,
Canada and Romania, have opted for
programs based solely on CANDU reactors.
All of these countries have fuel cycle options
which are impossible to achieve without
CANDU reactors as part of the mix. Figure 1
shows the 4 x 700 MWe CANDU plant at
Wolsong in the Republic of Korea.

1.2 Neutron Efficiency

The use of heavy water for both coolant
and moderator makes CANDU the most

neutron-efficient commercial reactor. Heavy
water combines the high moderating property
of light water with very low neutron
absorption, for a neutron moderation to
absorption ratio about 30 times that of light
water. This neutron economy is enhanced by
the use of low-neutron absorbing structural
materials in the CANDU fuel and reactor
core.

1.3 On-power Refuelling

On-power fuelling is necessitated by the
very low excess reactivity present in a
CANDU core. In contrast to the LWR which
must be charged with enough reactivity for an
entire 18 month or longer fuel cycle, the
CANDU core contains enough reactivity to
last only a few weeks without refuelling. A
CANDU core contains less than 40% of the
fissile content of a fresh LWR core of the
same power output. Reactivity remains
almost constant throughout the fuelling cycle,
with daily addition of fresh fuel (typically about
5 to 10 bundles) just compensating for
burnup. This obviates the need for the use of
poisons in normal operation and simplifies
control requirements, as a large fraction of
the reactivity control is achieved through the
refuelling process itself. Th* ability to remove
selected bundles while on power, combined
with an activity monitoring system which can
quickly pinpoint failed fuel, allows its prompt
removal, on-power.

On-power fuelling allows fuel-
management schemes which can shape
power distribution in the core: both axially,
along each channel and radially from channel
to channel across the core. Axially, the
number, type, and location of bundles added
at each visit of the fuelling machine to a
channel can be varied, as well as the fuelling
frequency. The fuel- management scheme
can be chosen to optimize the axial power
distribution in terms of thermal hydraulic
margin, peak element and bundle powers,
refuelling "ripple" (or local power increase
upon refuelling) and fuel performance. This
capability to control power distribution
permits the extra burnup potential of higher
reactivity fuels to traded off for increased
power in the outer channels. By "flattening"
the channel power distribution, more power
can be derived from a given sized core. In
this fashion, for example, with slightly
enriched uranium fuel (SEU), the 480 channel
Darlington-sized CANDU 9 reactor can be
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Figure 1. Wolsong Nuclear Power Plant, Korea (4 x 700 MWe)
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Figure 2. CANDU 6 and 9 Fuel Bundle
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Finally, fuel-management flexibility
provides a smooth transition from one fuel
type to another. For example, a reactor can
be commissioned and operated on natural
uranium fuel and then gradually converted to
a different fuel, such as slightly enriched
uranium or MOX, simply through the normal
refuelling process. The transition is gradual,
fuel and reactor performance can be
monitored and no sudden reactivity changes
are experienced.

1.4 Simple Fuel Assemblies

CANDU fuel assemblies are simple,
standardized bundles, 10 cm diameter and
50 cm long, comprising either 28 or 37
Zirca!oy-4 clad fuel pencils, as shown in
Figure 2.

The 700 MWe series CANDU 6 reactor
design features 380 fuel channels, each
containing 12 fuel bundles. The 900 MWe
CANDU 9 reactor design has 480 channels,
also containing 12 bundles in each channel.
In current commercial practice, using natural
uranium fuel, there is no differentiation
between fuel bundles and a single basic
bundle design is used by both of the above
CANDU designs. Except for limited use of
depleted uranium bundles for fuelling system
testing and initial core reactivity adjustment,
all contain the same composition of fuel
material, which comprises pressed and
sintered natural UO2 uranium oxide pellets.

The technology for fabricating CANDU
fuel has been widely disseminated. All
countries operating CANDU reactors make
their own fuel and, additionally , several
countries, including Egypt, Indonesia and
Italy, have received CANDU fuel preparation
and fabrication technology originating in
Canada.

The simple fuel bundle design facilitates
an evolutionary approach to fuel
development, from the original 7 element
bundle used in the first CANDU (the 20 MWe
Nuclear Power Demonstration which started
operation in 1962), to the 19 element bundle
in the 200 MWe Douglas Point reactor which
entered service in 1967, to the 28 element
fuel bundle still used in Pickering, to the 37
element bundle in the Bruce, Darlington and
CANDU 6 reactors. This trend to greater
bundle sub-division has allowed more power
to be extracted from the fuel and fuel
channel, without increasing linear element
ratings.

CANDU fuel development continues with
the new "CANFLEX®" bundle, with 43
elements and two pin sizes. This bundle has
20% lower linear element ratings than the 37
element bundle at the same bundle power
and employs critical heat flux (CHF)
enhancement technology to increase critical
channel power by 6 to 8%. The lower ratings
in CANFLEX bundles will reduce fuel
temperatures and fission-gas release,
beneficial for achieving extended burnup.
AECL and the Korean Atomic Energy
Research Institute (KAERI) are in the final
stages of a development program leading to
the demonstration of CANFLEX bundles in a
commercial power reactorm.

Technological sustainability is assured by
ongoing advances in CANDU fuel design to
meet the needs of future fuels and fuel
cycles. Features that can be employed in
future fuel designs, either singly or in
combination, include optimization of the
internal element design for high-burnup
applications, use of graphite disks between
pellets to lower fuel temperatures, advanced
welding techniques, improved "CANLUB®"
coatings for high-burnup applications, further
bundle sub-division (such as a 61 element
bundle) for very high-burnup applications,
tailoring of reactivity coefficients and further
enhancements in thermal hydraulic margins.

The small CANDU fuel bundle is easy to
handle and presents no risk of criticality
outside of the reactor, either before or after
irradiation. This enormously simplifies the
task of handling and transporting both fresh
and spent fuel and is particularly helpful to the
design of spent fuel storage facilities, disposal
flasks and handling equipment. Racking
density in spent fuel bays is high and no
criticality control poisons, inserts or other
features are required. Spent fuel heat
generation and fission product content are
proportionate to the amount of power
produced from the fuel, with the result that
fuel waste disposal volumes and costs are
about the same as for spent light water
reactor fuel, despite the higher quantity of
CANDU fuel.

Because the fissile content is low, there is
less proliferation and safety concern in
transportation. Fresh fuel is transported in
Canada by normal commercial trucking
carriers and does not require notification of
authorities or special escorts.
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2. THE MENU

2.1 Natural Uranium

The CANDU fuel cycle currently in use by
all CANDU operators burns natural uranium
fuel down to a 235U content of 0.23 %. As
shown in Figure 3, this is combined with the
0.27 % fissile Pu isotopes, to give a spent fuel
fissile content of 0.5 %, only a third that of the
1.5 % fissile content of typical LWR spent
fuel. Because of the low fissile content and
currently low uranium prices, no recycle of
natural uranium spent fuel is planned. The
spent fuel is stored at the reactor sites,
initially in wet pool storage bays and after six
years in dry concrete canisters, pending
future permanent disposal in geological
repositories.

Burnup levels are about 7.5 MWd/kg U,
corresponding to a resource use of
157 Mg U/GWe-yr (as-mined uranium basis),
which compares to the 218 Mg U/GWe-yr
consumed by PWRs using standard 3.25%
enriched fuel. The simple fuel design and
efficient use of uranium result in CANDU
fuelling costs using natural uranium only half
those of PWR fuel l8). Figure 4 compares
PWR and CANDU as-mined uranium
utilization for various levels of fuel
enrichment.

While natural uranium fuelled CANDU
reactors extract up to 40% more energy from
mined uranium than a PWR, this resource
economy and efficiency are even higher with
the use of slightly enriched uranium (SEU).
Optimum enrichment is 1.2%, although most
of the economic gain is achieved at
enrichment to about 0.9% [9!. Figure 4 above
compares as-mined uranium requirements for
a variety of enrichments for both PWRs and
CANDUs. It shows clearly that the
comparative burnup improvement of
increased 235U content is greater in CANDU
than in PWRs.

CANDU's ability to use either natural or
enriched fuels permits optimization of the fuel
cycle with respect to both front-end (uranium,
fabrication and enrichment) costs and back-
end (disposal, or used-fuel processing for
recycling) costs. It also allows flexibility in the
overall plant optimization of future CANDU
reactors. Pressure-tube thickness, heavy-
water inventory and values of reactivity
coefficients are but a few of the design
parameters that can be optimized using
enrichment to improve either economics or
performance. [10' ! As noted in Section 1.4,
enrichment also provides a cost-effective
means of reactor power uprating, by
increasing the power of the outer channels.

Natural Uranium

0.7% U-235

CANDU

Spent NU CANDU Fuel

0.23% U-235

0.27% Puf

Figure 3. Natural Uranium Fuelling

37



Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

ISSN 1410-1998

250

200c
o

i"*
g | 150
0 O

E ro

1 50

100

3.25 3.7 4.4 NU 0.9 1.2

Enrichment

Figure 4. PWR and CANDU Uranium Consumption vs. Enrichment

2 Slightly Enriched Uranium

2.3 Recycled Fuels

2.3.1 CANDU Synergism with LWRs

There is a powerful synergism between
CANDU and light water reactor fuel cycles,
based on the use in CANDU of the fissile
materials remaining in spent LWR fuel, as
shown in Figure 5. These present a rich
feedstock for CANDU reactors, which
can burn both the unused uranium-235 and
the fissile actinide wastes, including
plutonium, either separately or in various
combinations1121.

Used PWR fuel can be considered a
mine of fissile material, containing nominally
0.9% 235U and 0.6% fissile plutonium. Up to
double the thermal energy can be extracted
from that material by recycling in a CANDU
reactor, rather than in a PWR. A variety of
recycling options is available to match
strategic, economic, environmental and
political considerations.

Because the 235U is burned to tails levels
in CANDU reactors, the fuel would then be
directly disposed of. Recycle of plutonium
from reprocessing as MOX fuel in CANDU
reactors is an alternative to plutonium recycle
in PWRs. CANDU MOX designs have been
conceived to achieve high burnup
(>40 MWd/kg heavy element), based on
further subdivision of the bundle (e.g., 61

element design) to lower the linear element
ratings. Void reactivity would be reduced in
these fuel designs, to accommodate the
faster neutronic response of MOX fuel.

2.3.2 Recovered Uranium

Recovered uranium (RU) from
conventional reprocessing of used LWR fuel
can be used as-is in CANDU reactors,
thereby providing a simpler, more economic
and more resource-efficient recycle option
than re-enriching for recycle in a PWR [13J.
Recycle in CANDU reactors would reduce the
235U level from 0.9% down to a tails level of
about 0.2%, after which the fuel would be
disposed of. Sizable quantities of RU are
being accumulated by conventional
reprocessing operations.

Recycle of recovered uranium into
CANDU fuel avoids the difficulties and
expenses associated with re-enrichment.
CANDU's neutron economy minimizes the
penalty of neutron absorbing 236U, which
penalizes the utility of recovered uranium
recycle in LWRs.

The recycle of RU from used PWR fuel
into CANDU fuel is an illustration of the
CANDU/LWR synergism on a global scale.

2.3.3 Direct Use Spent PWR Fuel

CANDU's unique ability to utilize low
fissile content nuclear fuels means that
separating plutonium from the uranium and
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Figure 5. Recycled LWR Fuel Materials

fission products in spent PWR fuel is not
needed to recover the energy potential of the
plutonium. This opens the way to advanced
reprocessing or recycling options, in which
plutonium is not separated and the full
potential of the CANDU/PWR synergism can
be realized. These options are potentially
simpler, cheaper, and more easily
safeguarded than conventional reprocessing.

Direct Use of PWR fuel in CANDU or
"DUPIC" refers to the recycle of fissile
material from PWR to CANDU using only dry
processes. It is a potentially simpler and
cheaper fuel recycle option which is easily
safeguarded since fissile material is not
separated and the reconstituted fuel has a
high radiation field. The use of only dry
processes also ensures that the system
cannot be tampered with to selectively
remove plutonium. The range of DUPIC
options is wide. A cooperative program
between AECL, KAERI and the U.S.
Department of State will demonstrate the
technical feasibility of the chosen option,
termed "OREOX", which involves a thermo-
mechanical conversion of the PWR pellets
into a sinterable powder using a series of
oxidation/reduction cycles [14'1S1. The OREOX
process, which avoids many of the
complications and hazards of conventional
"wet reprocessing", is illustrated schematically
in Figure 6.

Another option is the "TANDEM" fuel
cycle, in which uranium and plutonium would
be co-precipitated using aqueous chemistry.

ii:.SpBntLWR.FuGl^:j
'i' i:.!'!1l,i.-i'i:i-!-.if-..'.'-".'; •.':••• Is" I
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lll./productitlitf

'Powder conditioning |
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Figure 6. Dry Processing
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A variant of this would be to remove only the
high neutron-absorbing fission products from
the used PWR fuel, thereby increasing the
proliferation resistance, simplifying the
process and reducing processing costs. . ,

2.3.4 Actinides

In the long term, actinide burning in
CANDU reactors is feasible because of on-
power refuelling. Very high destruction rates
of either military plutonium or actinide waste
can be achieved by shuffling the fuel into
high-flux positions. The fuel in such an
application would consist of an inert matrix
carrier containing a mixture of actinides and
plutonium extracted from spent light or heavy
water fuel in chemical reprocessing
plants [16'171.

2.3.5 Environmental Benefits of
Recycle

Synergistic CANDU/PWR fuel cycles
contribute to environmental sustainability, not
only by extending uranium resources but also
by reducing the quantity and radioactivity of
used fuel requiring ultimate disposal. For
example, in an equilibrium system of CANDU
and PWR reactors, the used fuel from
2,400 MWe of PWR reactor capacity would
supply the fresh fuel requirements of
1,000 MWe CANDU reactor capacity, with no
increase in either fresh uranium requirement
or used fuel volume. The fissile content of
the spent LWR fuel would in fact be reduced
several-fold, as compared with direct
disposal.

2.4 Weapons Plutonium

An option for disposing of plutonium
recovered from Russian and U.S. nuclear
warheads currently being studied is to
incorporate it with depleted uranium as a
mixed oxide (MOX) fuel in CANDU reactors,
thereby generating electricity and converting
the plutonium to a typical spent fuel
standard m.

CANDU reactors can accommodate a full
core of MOX fuel within the natural uranium
operating and safety envelopes, with no
changes to reactor hardware. The fuel
bundle for such an application would be either
a 37 element bundle at current natural-
uranium burnups, or a CANFLEX bundle, at
about double the natural-uranium burnup.
Depleted uranium would be the matrix

material throughout the bundle; plutonium
would be confined to the outer two rings of
the bundle and, to load as much plutonium
into the bundle as possible, a burnable poison
(dysprosium) would be mixed with the
depleted uranium in the central element and
next ring of the bundle. The relative
enrichment of the plutonium in the outer two
rings would be chosen to minimize the overall
peak element rating. Void reactivity in such a
bundle is negative. This ability to optimize the
bundle design enables a variety of fuels to be
accommodated in operating reactors without
changes to the reactor hardware.

2.5 Thorium

All of the above recycling options extend
global fissile resources by extracting more
energy from the original mined uranium. In
the long term, a more dramatic improvement
in resource availability can be achieved by the
use of thorium as a fuel. Thorium, which is
three times as abundant as uranium, is not
itself fissile, but can be readily converted by
neutron bombardment of stable 232Th in a
CANDU to produce fissile 233U, an even more
valuable fuel than natural uranium A wide
range of thorium cycles is conceivable, that
would significantly extend the energy
available from uranium [19'201.

Fuel-management flexibility in CANDU
enables a variety of once-through thorium fuel
cycles to be considered, in which thorium is
loaded in selected channels, which are
surrounded by "driver" fuel containing SEU,
DUPIC, or even natural-uranium fuel. The
dwell times of the thorium-fuelled channels
and of the driver fuel channels can be
optimized. Extra reactivity can even be
recovered by removing the thorium bundles
from the channel, letting the 233Pa decay to
233U, then reinserting the thorium bundles
back into the coreI21!.

Ultimately, the thorium cycle can provide
fissile resources for centuries. One possibility
is the self-sufficient-equilibrium thorium cycle
in CANDU reactors. In this "near-breeder"
cycle, once equilibrium has been reached, as
make-up is required from one cycle to
another. This fuel cycle would require further
improvements in neutron economy, such as
removal of the adjuster rods and use of
enriched zirconium from which most of the
high cross-section 91Zr has been removed.
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Figure 7. Startup Thorium Cycle in CANDU

Thorium oxide has high thermal
conductivity and stability and a melting point
340°C higher than UO2, properties which
enhance its appeal as a reactor fuel.

2.6 CANDU-Fast Breeder Synergism

Despite recent disappointments in the
Japanese and French fast breeder reactor
programs, in the long term, further
development and commercial use of these
reactors is likely. In this event, a
CANDU/FBR synergism can be envisioned, in
which MOX fuel in the FBR would provide the
Plutonium required for the thorium cycle in
CANDU reactors. A single FBR reactor could
provide the plutonium requirements for a fleet
of lower cost, high conversion CANDU
reactors running on the Pu/Th cycle[3> 1ZI.

Thorium cycles also offer a resource-
efficient alternative for dispositioning either
highly enriched uranium or plutonium
weapons material. In the Pu/Th cycle, a high
fraction of plutonium would be consumed
(>90% of the fissile plutonium, or >75% of the
total plutonium), while valuable 233U would be
produced. The used fuel would be stored until
the 233U could be recovered in manner that
was both economic and amenable to
safeguarding.

3. A FUEL CYCLE STRATEGY FOR
INDONESIA

CANDU's fueling flexibility offers
Indonesia a wide selection of options for
adopting the fuel cycle strategy which best

suits future domestic and international fuel
resource availability and cost and the mix of
Indonesia's nuclear power plant technologies.
This will be true whether Indonesia's reactor
inventory includes any combination of boiling
or pressurized light water reactors, CANDUs
or fast breeder reactors. The strategy can be
adapted as required to meet changes in
conditions, even using existing CANDU
reactors.

One of Indonesia's most important
objectives for its nuclear power program is
localization of technology. The processing
and fabrication of natural uranium CANDU
fuel presents a readily attainable first step.
The simple bundle design, ease of
fabrication, and abundance of cheap natural
uranium from a variety of suppliers facilitate
the localization of technology for CANDU fuel
fabrication. BATAN's Serpong Experimental
Fuel Element Installation already incorporates
all of the equipment necessary to produce
pilot scale CANDU fuel, starting from raw
yellowcake.

Indonesia already possesses, in large
measure, the natural uranium CANDU fuel
technology. Incorporation of CANDU as a
core reactor technology in Indonesia's
nuclear power program will ensure that future
fuel cycle development may follow any of the
avenues described above.
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PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
BAHAN DAN ELEMEN BAKAR NUKLIR
D! PUSAT ELEMEN BAKAR NUKLIR

Asmedi Suripto
Pusat Eiemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN DAN ELEMEN BAKAR NUKLIR Dl
PUSAT ELEMEN BAKAR NUKLIR. Program penelitian pengembang-an teknologi bahan dan
eiemen bakar nuklir di PEBN tetap bertumpu kepada dua pilar utama, yaitu teknologi eiemen
bakar reaktor riset dan teknologi eiemen bakar reaktor daya dengan memperhatikan segenap
faktor lingkungan strategis yang mempengaruhinya, seperti melebarnya akses påsar global däri
berbagai jaså daur bahan bakar, kecenderungan arah berkembangnya teknologi daur bahan
bakar nuklir secara umum. Menyongsong abad ke 21, program penelitian pengembangan
teknologi bahan dan eiemen bakar nuklir harus lebih diarahkan menuju kepada peningkatan
penguasaan dan sekaligus peningkatan kemandirian dalam kedua teknologi daur bahan bakar
tersebut, baik untuk mendukung program energi nuklir nasional maupun untuk mendukung
program pendayagunaan reaktor riset. Peningkatan penguasaan teknologi daur secara umum,
dan secara khusus penguasaan teknologi bahan dan eiemen bakar nuklir, akan meningkatkan
bargaining power pada saat proses alih teknologi secara komersial kelak dilakukan.

ABSTRACT

FUEL DEVELOPMENT PROGRAM OF THE NUCLEAR FUEL ELEMENT CENTRE. Fuel
technology development program of the Nuclear Fuel Element Centre is still devised into two
main pillars, namely the research reactor fuel technology and the power reactor fuel technology
taking into account the strategic influencing environment such as better access to global market
of fuel cycle services, the state of the art and the general trend of the fuel technology in the
world. Embarking on the twenty first century the fuel development program has to be directed
toward strengthening measure to acquire and self-reliance in the field of fuel technology in
support to the national energy program as well as to the utilisation of research reactor. A more
strengthened acquisition of fuel cycle technology, in general, and particularly of fuel technology
would improve the bargaining power when negotiating the commercial fuel technology transfer in
the future.

PENDAHULUAN

Pusat Eiemen Bakar Nuklir (PEBN)
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
R.I. Nomor 82 Tahun 1985 dengan
pelaksanaannya semula dituangkan dalam
Keputusan Dirjen BATAN no. 36/DJ/IV/1986
yang mengatur pengambil-alihan kegiatan
Bintek Eiemen Bakar Nuklir yang semula
meliputi Bidang Metalurgi Nuklir, Bidang
Industri Nuklir, Instalasi Produksi Eiemen
Bakar Reaktor Riset (IPEBRR), Instalasi
Eiemen Bakar Eksperimental (IEBE),
Instalasi Radiometalurgi (IRM), Makmal
Teknologi Proses dan Makmal Teknologi
Mutakhir.

Struktur organisasi PEBN muncul
dengan terbitnya Keputusan Dirjen BATAN
No. 127/DJ/XII/1986, terdiri atas: Bagian
Tata Usaha, Bidang Bahan Struktur Dan

Dukung, Bidang Bahan Bakar Nuklir, Bidang
Eiemen Bakar Eksperimental, Bidang
Produksi Eiemen Bakar Reaktor Riset,
Bidang Keselamatan Kerja, Balai
Instrumentasi dan Peralatan Proses,
Instalasi Penunjang Sarana, Instalasi
Radiometalurgi dan Unit Pengamanan.

Tugas pokok dan fungsi PEBN
seluruhnya tercantum di dalam Keputusan
Dirjen BATAN no. 127/DJ/XII/1986 tersebut
dan secara singkat berbunyi "memproduksi
eiemen bakar dan melakukan pengem-
bangan teknologi eiemen bakar nuklir". Pada
awal tahun 1997, Pimpinan BATAN
memberikan instruksi berupa penambahan
tugas pokok PEBN lebih jauh yang meliputi
penelitian pengembangan teknologi
pengayaan uranium dan pengolah-ulangan
dan atau daur-ulang.
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PEBN mengelola tiga fasilitas litbang
utama yang menjadi basis utama kegiatan
pokoknya, yaitu:

• IPEBRR (Instalasi Produksi Elemen
Bakar Reaktor Riset) yang diresmikan
oleh Presiden R.I. pada tanggal 20
Agustus 1987, berbarengan dengan
peresmian Reaktor Serbaguna G.A.
Siwabessy (RSG-GAS). Instalasi ini
pada tanggal 01 April 1987 secara resmi
dihibahkan kepada PT BATAN Teknologi
(Persero), yaitu sebuah BUMN yang
berada di dalam lingkungan pembinaan
BATAN.

• IEBE (Instalasi Elemen Bakar Ekspe-
rimental) yang diresmikan oleh Presiden
R.I. pada tanggal 11 Desember 1989,
dan

• IRM (Instalasi Radiometalurgi) yang
diresmikan oleh Presiden R.I. pada
tanggal 12 Desember 1987.

Ketiga instalasi di atas dilengkapi dengan
instalasi penunjang-sarana (jaringan utilitas
dan dukung) berupa fasilitas pengatur klima,
fasilitas penyedia media dan energi dan
fasilitas pendukung umum lainnya. Selain
itu, sistem keselamatan kerja juga dilengkapi
sebagai bagian tak terpisah dari ketiga
instalasi di atas.

PROGRAM PENELITIAN
AN TEKNOLOGI

PENGEMBANG-

Sesuai dengan arahan Pimpinan
BATAN, segenap program kegiatan Pusat
Elemen Ba-kar Nuklir disusun dengan
berpedoman kepada empat acuan pokok,
yaitu:

1. Keputusan Dirjen BATAN No.
127/DJ/XII/1985 yang antara lain memuat
tugas pokok dan fungsi Pusat Elemen
Bakar Nuklir

2. Rencana Strategis (Renstra) BATAN
3. Sasaran PJP II bidang Sains dan

Teknologi Nuklir (hasil Raket 1992).
Salah satu dari duabelas butirnya
adalah butir kedua, yaitu tentang
kemandirian dalam penyediaan bahan
bakar nuklir bagi keperluan dalam
negeri dan luar negeri, yang secara tidak
langsung berkait dengan butir pertama
yaitu tentang pembangunan dan
pengoperasian PLTN di Indonesia secara
selamat, ekonomis, dengan daya
terpasang «7000 MW.

4. Hasil-hasil yang telah dicapai pada
periode sebelumnya.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen BATAN
No. 127/DJ/XII/1985, tugas pokok PEBN
secara singkat adalah "memproduksi
elemen bakar dan melakukan
pengembangan teknologi elemen bakar
nuklir". Program kegiatan dan program
penelitian pengem-bangan di PEBN selarna
Pelita VI ini disusun menjadi dua kelompok
utama litbangtek (penelitian pengembangan
teknologi), yaitu:

a. Program Litbangtek Elemen Bakar
Reaktor Riset, termasuk di dalamnya
program kegiatan produksi elemen bakar
untuk RSG-GAS.

b. Program Litbangtek Elemen Bakar
Reaktor Daya.

Kedua program litbangtek itu masing-
masing melingkupi teknologi proses produksi
bahan bakar reaktor, teknologi proses
fabrikasi elemen bakar, teknik kendali
kualitas produk, pengamatan unjuk-kerja
produk, teknologi proses dan karakterisasi
bahan struktur dan bahan dukung bagi
elemen bakar, aspek keselamatan dan aspek
sarana dukung lain, serta pengkajian
komersialisasi fasilitas produksi elemen
bakar.

desain fabrikasi iradiasi pengamatan pasca-iradiasi

feedback

Gambar 1. Skema litbangtek bahan dan elemen bakar nuklir
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Litbangtek mengikuti skema yang lazim
digunakan yaitu berupa siklus litbang yang
terdiri atas:

Program Litbangtek Bahan dan Elemen
Bakar Reaktor Riset

Program pengembangan bahan bakar
reaktor riset tetap saja sempit dan terbatas
dan tetap berupa upaya-upaya untuk mencari
bahan bakar densitas tinggi yang baru, yang
benar-benar mampu menghilangkan atau
sekurangnya meminimasi penalty akibat
pengalihan penggunaan bahan bakar HEU
(high-enriched uranium) menjadi LEU {low-
enriched uranium) dalam kerangka
mensukseskan program antiproliferasi.
Diperkirakan akan semakin banyak reaktor
yang dikonversi kepada penggunaan LEU
dari HEU. Keterlibatan Indonesia dalam hal
ini adalah untuk mendapatkan pangsa pasar
lebih besar bagi produksi EBRR. Program
yang akan dilakukan meliputi:

a. menuntaskan litbang uranium silisida dan
variasinya, hingga dicapai kemampuan
komersial fabrikasi dengan loading tinggi
yang teruji, baik secara teoretikal-
modelinq maupun secara eksperimental-
iradiasi-pascairadiasi, dengan muara
pada perolehan lisensi untuk mempro-
duksikan secara komersial dan pema-
kaiannya di reaktor.

b. merintis litbanq paduan loqam semacam
U-Mo, dll yang prospek densitasnya amat
jauh di atas uranium silisida, juga dengan
menempuh pembuktian secara teoretikal-
modeling dan secara eksperimental-
iradiasi-pascairadiasi serta mendapatkan
lisensi untuk memproduksikannya secara
komersial.

c. penquasaan teknik uji pascairadiasi
harus makin dikembangkan untuk
mencapai status mampu melayani
kebutuhan akan uji pascairadiasi, baik
untuk kepentingan domestik maupun
untuk kepentingan melayani pesanan
jasa dari luar negeri.

d. mengingat program penyimpanan
elemen bakar bekas akan mewarnai
abad mendatang, sebelum proses olah
ulang domestik atau luar negeri
ditetapkan, maka studi ke arah
penquasaan teknoloqi simpan secara
basah harus senantiasa dikembangkan
untuk menjamin kelangsungan penyim-
panan BBB dalam waktu lama (ratusan
tahun). Untuk itu studi korosi dan

penangkalannya sangat esensial diper-
dalam.

e. mengantisipasi perlunya mencampurkan
burnable poisons dalam bahan bakar,
maka teknik fabrikasi elemen bakar
dengan implantasi burnable poisons
harus dikembangkan dan dikuasai.

f. bila diperlukan, teknoloqi fabrikasi control
blades dan rods akan dikembangkan
juga.

Program Litbangtek Bahan dan Elemen
Bakar Reaktor Daya

Pada abad ke 21 mendatang,
penguasaan teknologi bahan bakar reaktor
daya sudah memasukkan berbagai kecen-
derungan dan lingkungan strategis. Program
jangka panjang dalam teknologi ini akan
berlangsung hampir tanpa akhir mengingat
orang selalu mengejar burnup yang makin
tinggi mengikuti kecenderungan ultimately
no recycle fuel cycle concept. Penelitian
mencari burnup tinggi pada muaranya sangat
memerlukan siklus litbangtek seperti
digambarkan pada Gambar 1 di depan dan
seperti diketahui, tiap periode untuk
menyelesaikan siklus seperti itu bisa
berlangsung beberapa tahun. Pada saat ini
program lebih difokuskan kepada:

a. teknologi bahan bakar (proses dan
fabrikasi) yang digunakan di reaktor
PLTN; diperkirakan pilihan ke arah LWR
{Light Water Reactor) dan tipe Candu
menjadi masa depan bagi PLTN;
termasuk di dalamnya pengembangan
teknologi olah-ulang gagalan produksi
elemen bakar (U diperkaya dan U alami)

b. pengembangan teknologi bahan bakar
(pelet) yang makin mendukung program
peningkatan burnup: penambahan aditif
untuk memperbaiki kelakuan mekanik
(TiO2), penambahan aditif burnable
poisons (Gd2O3l Eu2O3, dll)

c. pengembangan teknologi produksi bahan
struktur (paduan Zr) termasuk karakteri-
sasinya, yang mampu mendukung
peningkatan burnup

d. re-vitalisasi IEBE menjadi fasilitas yang
mampu menyiapkan PWR fuel pins dan
Candu fuel pins/assemblies akan
direalisasikan. Dalam pengertian revi-
talisasi ini telah tercakup pula kegiatan
penambahan dan modifikasi di
berbagai tempat untuk menjadikan
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instalasi mampu menyiapkan (komponen
berkas) elemen bakar tipe LWR pula

e. pengembangan modeling termasuk
penggunaan computer codes yang
tersedia untuk desain elemen bakar atau
untuk prediksi unjuk-kerja di dalam teras,
termasuk memprediksi adanya interaksi
bahan bakar dengan kelongsong,
pelepasan gas hasil fisi selama
penggunaan di reaktordll.

f. program iradiasi spesimen pin baik jenis
PWR maupun jenis Candu akan
dilakukan, dilanjutkan dengan uji
pascairadiasinya dan evaluasi hasil
ujinya. Peningkatan intensitas pengujian
radiasi ini seiring dengan terlepasnya
RSG-GAS dari tugas sebagai produser
utama radioisotop karena RPI (Reaktor
Produksi Isotop) akan menggantikannya,
dan pada saat itu segenap instalasi uji
elemen bakar sudah akan diaktifkan.

Program Daur Bahan Bakar Umum

Mengantisipasi peran tenaga nuklir
dalam sistem ketenagaan nasional pada
abad ke 21, sangat tepat untuk memulai
menggarap litbang sebagian dari teknologi
daur bahan bakar di luar fabrikasi yang
memiliki prospek dapat dikuasai secara
domestik. Hanya ada dua bagian teknologi
daur (di luar teknologi fabrikasi yang sedang
dikembangkan) yang diperkirakan layak
dikembangkan secara nasional, yaitu:

a. teknologi pengayaan level rendah;
proses pertukaran kimia serupa dengan
chemex akan dikembangkan dengan
memanfaatkan berbagai teknologi
mutakhiryang mendukungnya.

b. teknologi proses ulang; yang sangat
menarik dikembangkan adalah teknologi
dry reprocessing technology atau
pyrotechnology yang pada status dewasa
ini memanfaatkan sifat lebih volatil
senyawa uranium fluorida daripada
fluorida logam lain. Namun demikian,
teknologi klasik basah untuk reprosesing
juga akan diperdalam.

Penguasaan yang mendalam dan
paripurna terhadap kedua teknologi di atas,

' ditambah dengan penguasan yang kuat
dalam teknologi fabrikasi akan menempatkan
Indonesia dalam jajaran kekuatan teknologi
nuklir yang disegani di dunia.

BEBERARA KENDALA DAN IMPLIKASI

Walaupun dilaporkan berjalan cukup
lancar, kegiatan produksi dan litbangtek
elemen bakar reaktor riset masih memilik
beberapa kendala, antara lain berujut
ketiadaan alat uji tingkat perkayaan yang
representatif, semisal cara spektrometri
massa. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan
berlangsung terus-menerus apabila
dikehendaki pelaksanaan jaminan kualitas
yang tuntas terhadap produk elemen bakar.

Dalam litbangtek elemen bakar reaktor
daya, kendala utama adalah belum penuhnya
operasi fasilitas Instalasi Elemen Bakar
Eksperimental/IEBE, termasuk sistem
bantunya, yang telah diketahui bersama
merupakan hambatan sejak instalasi ini
diresmikan pada 1989 dahulu. Untuk
mengatasinya, perlu menempatkan program
re-vitalisasi IEBE sebagai prioritas utama dan
segera melakukannya sebagai program
jangka menengah.

Di samping itu, masih banyak program
litbang yang sangat erat terkait dengan
litbangtek elemen bakar tetapi tidak dapat
dilakukan di PEBN sendiri dan oleh
karenanya memerlukan kerjasama antar
unit di lingkunqan BATAN dan luar
BAT AN. Tema yang di-maksudkan terutama
adalah berupa penelitian dasar yang
diperlukan untuk memahami berbagai proses
industrial yang digunakan atau sedang diteliti
secara di PEBN.

Pemekaran program dengan
memasukkan program teknologi daur di luar
teknologi bahan dan elemen bakar secara
langsung menuntut perlunya penambahan
personel yang akan dibina dan diarahkan
untuk mendukung pelaksanaan program baru
tersebut, karena personel yang tersedia saat
ini dinilai secara kuantitatif kurang
mencukupi.

PENUTUP

Program litbangtek PEBN disusun
dengan tetap berada pada alur yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi PEBN
yang diatur di dalam Keputusan Dirjen
BATAN No. 127/DJ/XII/1986. Secara singkat
untuk litbang teknologi elemen bakar
reaktor riset, program jangka panjangnya
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diharapkan mengantar BATAN kepada
kedudukan sejajar dengan fabrikator
terkemuka di dunia dengan penguasaan
teknologi produksi elemen bakar bertingkat-
muat tinggi secara handal dan dapat
digunakan secara komersial. Sedang untuk
teknologi elemen bakar reaktor daya,
program jangka panjangnya diharapkan
mampu membawa BATAN kepada
kesempatan dan kemampuan menjadi (sole)
atau sekurangnya sebagian dari pemasok
elemen bakar reaktor daya bagi PLTN di
masa mendatang.

Untuk pelanjutan dan bahkan
peningkatan intensitas dan kualitas litbang
teknologi bahan dan elemen bakar reaktor
riset, diperlukan akses cukup baik untuk tetap
dapat memanfaatkan IPEBRR yang saat ini
ada dalam manajemen BUMN dan sekaligus
diperlukan sarana bam laboratorium yang
mampu mendukung litbang yang lebih maju
di masa mendatang. Laboratorium baru ini
sekaligus juga akan mendukung kepentingan
litbang teknologi bahan bakar reaktor daya
dan teknologi lain dari daur bahan bakar
nuklir dan untuk itu perlu dilengkapi dengan
peralatan dan instrumentasi yang canggih
dan mutakhir. Lab ini akan menjadi tempat
mengembangkan proses-proses pengayaan
dan proses ulang yang dimaksudkan.

Kegiatan re-vitalisasi yang dimulai akhir
abad ke 20 perlu ditingkatkan dengan cita-
cita mengubah IEBE dari sekedar sebagai
laboratorium teknologi EBRD tipe Cirene,
secara bertahap ditingkatkan kemampuannya
untuk menyiapkan berbagai spesimen
iradiasi elemen bakar dari berbagai jenis tipe
reaktor, kemudian pada akhirnya sekaligus
akan menjadi salah satu pabrik pertama yang
dimiliki BATAN untuk memproduksi EBRD
tipe Candu, apabila PLTN tipe Candu ini
kelak dipilin. Persiapan ke arah sudah
dirintis, dan sewaktu-waktu dapat realisa-
sinya dapat dimulai, apabila dikehendaki.

TANYA JAWAB

Heryudo Kusumo

• Mohon dijelaskan tentang status perijinan
dan safeguard IPEBRR setelah
diserahterimakan kepada PT. BANTEK?

• Mohon dijelaskan tujuan dilakukannya
modeling elemen bakar reaktor riset di
PEBN, dan apakah hal ini sudah sering
dilakkan oleh pusat yang lain?

• Apabila program RPI (Reaktor Pro'duksi
Isotop) tidak jadi dilanjutkan, bagaimana
pengaruhnya terhadap program iradiasi
spesimen pin PWR maupun jenis
CANDU?

• Bagaimana prospek pengembangan
teknologi pengayaan uranium di masa
depån?

Asmedi Suripto

• Perijinan IPEBRR sah disepakati akan
dialihkan ke PT. BANTEK dan PT.
BANTEK harus berinisiatif menyiapkan
dokumentasi yang diperlukan. Ini sesuai
dengan hasil seminar sehari tentang
keselamatan nuklir.

• Modeling untuk EBRR diperlukan untuk
mengetahui secara prediksi unjuk kerja
bahan bakar reaktor riset selarna iradiasi.
Beberapa model sudah ada dan terkenal,
seperti DART (Dispersion Analysis
Research Tools).

• Sudah barang tentu akan menghambat,
tetapi sudah ada tekad untuk
mendayagunakan berbagai fasilitas
iradiasi yang tersedia, termasuk PRTF,
grid, dll.

• Untuk Indonesia, pengembangan
teknologi pengayaan diarahkan untuk
menguasai teknologi yang layak untuk
negara berkembang. Tidak akan
dilakukan pengembangan teknologi yang
padat-energi dan investasi, seperti difusi
gas, difusi termal dan ultrasentrifugasi.
Akan dipelajari teknologi pertukaran kimia
yang lebih layak diterapkan dan memiliki
sifat anti-proliferasi.

Siti Amini

• Bagaimanakah tentang program limbah
TRU; apakah dimasukkan ke dalam
program PEBN tersebut? Karena secara
implisit dari program pengayaan dan daur
ulang tersebut akan ada implikasinya,
padahal berdasarkan daur terbuka,
seharusnya limbah TRU dikelola oleh
PTPLR, walaupun sampai saat ini PTPLR
belum mencanangkan programnya.

Asmedi Suripto

• Limbah TRU merupakan keluaran dari
proses ulang sehingga per definisi
termasuk limbah dan untuk itu termasuk
dalam kegiatan pengolahan limbah yang
bukan menjadi kompetensi dan tugas
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PEBN. Menurut catatan, PTPLR sudah
memulai kegiatan pengolahan TRU.

Derek H. Lister

• Will the possibility of better fuel utilization
and the advantages for the economy and
for the more towards energy self-
sufficiency that the PWR/CANDU fuel
cycle (like the DUPIC concept) offers
possibility influence a decision to a dual-
reactor installation in your country?

Asmedi Suripto

• Yes, it is among considerations being
taken. It may not be realized in the form
of dual-reactor installation, but rather in
the form of the composition of reactor
types.

R. Didiek Herdady

• Bila program PEBN dikaitkan dengan
rencana PLTN mendatang di Indonesia,
persiapan-persiapan litbang untuk
penyesuaian PLTN di Indonesia, sejauh
mana konsep/pemikiran untuk itu?

Asmedi Suripto

• Sampai saat ini belum ada indikasi jenis
PLTN mana yang akan dipakai. Tapi
hanya ada 2 pilihan utama, yaitu tipe
PHWR dan LWR (BWR dan PWR).

Reinhard Pardede

• Hanya usul: Penelitian di EBN mengenai
control blade dan rod lebih baik meneliti
untuk AP1000 (Westinghouse) dan
SBWR 1000 Mwe( General Electric)
dengan datanya diambil dari staf BATAN
yang pernah mengikuti training di
General Electric dan Westinghouse
Amerika Serikat.

Asmedi Suripto

• Saran ditampung dan akan dipertim-
bangkan apabila saat untuk itu sudah
tepat. Pada saat ini, prioritas ada pada
pengembangan control rods dan blades
untuk reaktor riset.

Sugondo

• Dalam program litbang bahan dan
elemen bakar reaktor riset, tercantum
"pengembangan bahan control rods dan
blades'" sedangkan pada program
reaktor daya tidak ada program tersebut.

Asmedi Suripto

• Urgensi saat ini menyangkut reaktor riset
yang sudah jelas desainya. Untuk reaktor
daya, jenis dan ukuran dayanya belum
jelas, sehingga untuk mengarah kepada
pengembangannya masih terlalu sulit.

Faizal Riza

• Mohon penjelasan mengenai PT.
BANTEK dan apakah ada program lain
selain produksi elemen bakar nuklir?

• PT. BANTEK mempunyai sistem
penggajian karyawannya berbeda
dengan karyawan BATAN. Apakah tidak
ada kesenjangan?

Asmedi Suripto

• Ada, yaitu radioisotop dan intrumentasi
nuklir. Divisi yang memproduksi elemen
bakar adalah divisi Produksi Elemen
Bakar Nuklir, salah satu dari 3 divisi
teknis dari PT. BANTEK.

• Memang ada, tetapi selama pengkajian
pendirian BUMN, hal itu sudah
diupayakan untuk diminimasi. Jadi
apabila ada kesenjangan, hal tersebut
adalah minimum dan dipercaya akan
hilang dengan keberhasilan BUMN
menunjukkan prestasi dan dengan waktu.
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PENGARUH IRADIASI GAMMA PADA ASAM NITRAT SEBAGAI PENCUCI
YANG DIGUNAKAN PADA PROSES EKSTRAKSI Ru-U

R. Didiek Herhady*, Busron Masduki *, C. Supriyanto*. Armanu **
*) Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta - BATAN
**) Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI GAMMA PADA ASAM NITRAT SEBAGAI PENCUCI YANG DIGUNAKAN
PADA PROSES EKSTRAKSI Ru-U. Telah dilakukan proses ekstraksi uranium secara sinambung
menggunakan pesawat pengaduk pengenap (mixer-settlers) 12 tingkat (12 stages) dengan TBP
30%volume dalam pengencer kerosen sebagai ekstraktan. Larutan uranium nitrat dengan
konsentrasi 200 gU/l yang mengandung pengotor rutenium 11 mg/l, diumpankan pada stage
no. 7 dengan kecepatan alir 75 ml/jam. Larutan TBP 30%volume-kerosen dialirkan ke dalam
stage no. 1 dengan kecepatan alir 150 ml/jam serta larutan asam nitrat sebagai pencuci yang
telah diiradiasi pada berbagai dosis radiasi berturut-turut 103, 105,107,108 rad dialirkan ke dalam
stage no. 12 dengan kecepatan alir 56 ml/jam. Proses ekstraksi dilaksanakan selama 6 jam
dengan kecepatan pengadukan 2300 rpm. Hasil percobaan iradiasi gamma terhadap asam nitrat
menunjukkan adanya kerusakan atau degradasi yang ditunjukkan dengan penurunan keasaman.
Semakin besar dosis radiasi terhadap asam nitrat, semakin rendah harga persentase-pungut
{recovery) uranium dan harga FDR U _U- Pada dosis radiasi rendah (103 rad) diperoleh harga
persentase-pungut uranium dan FDRU-U berturut-turut sebesar 96,37 % dan 2,19, sedangkan
pada dosis radiasi tinggi (108 rad) diperoleh persentase-pungut uranium dan FDRU_(J berturut-
turut sebesar 88,20% dan 2,01.

ABSTRACT

THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE NITRIC ACID SOLUTION AS WASHING
AGENT USED IN Ru-U EXTRACTION PROCESS. The continuous extraction of uranium was
carried out in a 12 -stage bank of mixer-settlers using a 30%volume TBP-kerosene mixture
solvent. The uranyl nitrate solution of 200 gU/l containing 11 mg/l of ruthenium as impurity was
fed to the mixer settlers at 7*h stage at 75 ml/h flow rate. The 30%volume TBP-kerosene
solvent was introduced at 1st stage at 150 ml/h flow rate, while the nitric acid washing solution
already gamma irradiated at 10$, 105,107,108 rads respectively was fed at 12 th stage at 56 ml/h
flow rate. Extraction time was 6 hours, and the stirring was done at 2300 rpm. The experiments
showed that gamma irradiation caused the degradation of nitric acid which was shown by the
decrease in its acidity. Increasing radiation dose to the nitric acid solution resulted in the
decrease of uranium recovery and the FDRU.y. At the lowest radiation dose (i.e. 10$ rad) the
uranium recovery and FDRU-U obtained respectively were found to be 96.37% and 2.19, while
that at the highest radiation dose (i.e. 10s rad)) they were 88.20% and 2.01 respectively.

PENDAHULUAN

Penggunaan reaktor nuklir untuk
pembangkitan tenaga listrik makin banyak
diterapkan dan berkembang di hampir semua
bagian dunia pada tahun tahun terakhir ini.
Kenyataan ini menunjukkan makin
pentingnya peranan PLTN dalam program
peningkatan sumber energi non minyak

Di bidang teknologi nuklir, uranium
banyak dipakai sebagai bahan bakar reaktor
baik dalam bentuk metal maupun dalam
bentuk oksida. Uranium sebagai bahan bakar

reaktor harus mempunyai tingkat kemurnian
yang tinggi (tingkat murni nuklir). Reaksi
pembelahan uranium di dalam reaktor
menghasilkan inti baru, energi dan hasil
belah. Hasil belah tersebut ada yang
mempunyai tampang lintang serapan netron
yang besar, sehingga akan mengganggu
reaksi pembelahan uranium. Jika unsur hasil
belah tersebut bertambah besar maka
uranium tidak lagi memenuhi persyaratan
murni nuklir, karena dapat menurunkan
efisiensi kerja reaktor. Oleh karena itu bahan
bakar yang banyak mengandung unsur-unsur
hasil belah tersebut harus dikeluarkan dari
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reaktor. Mengingat bahan bakar nuklir bekas
tersebut masih banyak mengandung uranium
yang belum mengalami reaksi pembelahan
(>95%) maka masih dipandang perlu. untuk
dilakukan pemungutan kembali111.

Olah uläng terhadap bahan bakar
bekas sebagai salah satu tahapan dalam
daur bahan bakar nuklir, dimaksudkan untuk
memungut kembali bahan fisil yang tersisa
dan belum terbakar (U-235 ) maupun bahan
fisil yang baru terbentuk (Pu-239). Bahan
yang terpungut tersebut kemudian dipakai
untuk membuat elemen bakar baru.

Untuk memisahkan uranium dan
plutonium dari hasil belah, pada umumnya
dilaksanakan dengan proses PUREX
(Plutonium and Uranium Recovery by
Extraction). Proses ini merupakan proses
ekstraksi pelarut sistem cair-cair untuk
pemisahan komponen dengan ekstraktan
TBP dalam pengencer kerosen. Pada proses
pemisahan ini perlu dipertimbangkan
mengenai radioaktivitas maupun
kritikalitasnya11'21.

Dalam proses Purex banyak terjadi
masalah misalnya adanya beberapa hasil
belah yang selalu ikut terekstrak dalam fase
organik diantaranya adalah Ru. Rutenium
mempunyai sifat yang kompleks dan
membentuk radiokoloid yang mengganggu
ekstraksi. Di samping itu Ru juga mudah
membentuk nitroso/nitrato yang stabil dalam
larutan asam nitrat yang ikut terekstraksi
bersama uranium dan plutonium131. Rutenium
merupakan salah satu hasil belah akan larut
dalam asam nitrat dan terbentuk ion nitrosil
rutenium (RuNCV) yang dapat membentuk
banyak senyawa kompleks yang berbeda.

Hampir semua senyawa kimia di
alam mudah terpengaruh oleh radiasi pengion
yang dapat mengakibatkan kerusakan.
Adanya pengaruh radiasi dalam bahan bakar
bekas yang terutama ditimbulkan oleh hasil
belah radioaktif menyebabkan asam nitrat
sebagai pencuci dalam proses ekstraksi akan
mengalami degradasi. Hasil degradasi yaitu
pemutusan ikatan dalam asam nitrat dan
akan terbentuk ion atau radikal bebas H+,
OH", H2O, NO dan NO2

141. H+ ion berubah
menjadi radikal bebas H sehingga akan
menurunkan keasaman dalam sistem proses
ekstraksi yang akibatnya memperkecil

efisiensi ekstraksi atau rekoveri uranium.
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian
untuk mengetahui sejauh mana pengaruh
radiasi gamma terhadap kerusakan asam
nitrat yang kemudian digunakan dalam
proses purex sebagai larutan pencuci.
Pemisahan U/Pu dan hasil belah dapat
dilakukan dengan cara ekstraksi
menggunakan kolom pulsa151 atau mixer
settler (pesawat pengaduk pengenap)16'81.

Untuk mengetahui akibat iradiasi
gamma dalam proses purex dapat dilihat dari
besaran rekoveri karena berhubungan
dengan pemungutan kembali uranium yang
masih terdapat di dalam bahan bakar bekas.

Rekoveri
[U]umpan-[U]raflnat.(F+A)/F

Rekoveri = X 100% (1)
[UUpan

dengan:
[U]Lmpan = konsentrasi uranium dalam umpan, g/l
A = kecepatan alir pencuci, ml/jam
F = kecepatan alir umpan, ml/jam
[UJrafinat = konsentrasi uranium dalam.rafinat, g/l

Faktor Dekontaminasi Ru-U :

FD
( [ Ru ] / [ U ] ) umpan

Ru-U ' (2)
( [RuJ / [U ] ) e k 3 t r a k

dengan:
[ Ru ] = konsentrasi rutenium, mg/l
[ U ] = konsentrasi uranium, g/l

Konsentrasi rutenium dalam ekstrak (fase
organik) digunakan persamaan sebagai
berikut:

Vu.[Ru]u = Vs.[Ru]y12 + (Vu+Vp).[Ru]x1 (3)
dengan:
Vu = Kecepatan alir umpan, ml/jam
[Ru]u = Konsentrasi rutenium dalam

umpan, mg/l
Vs = Kecepatan alir pelarut, ml/jam
[Ru]y12 = Konsentrasi rutenium dalam fase

organik pada stage ke-12, mg/I
Vp = Kecepatan alir pencuci, ml/jam
[Ru]x1 = Konsentrasi rutenium dalam fase

air pada stage ke-12, mg/l

Pada penelitian ini dipelajari
pengaruh dosis radiasi terhadap asam nitrat
yang digunakan sebagai pencuci pada
ekstraksi Ru-U sehingga dapat diketahui hasil
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rekoveri uranium dan faktor dekontaminasi
FDRu.u. Penelitian ini merupakan lanjutan dari
penelitian terdahulu di mana telah mengenai
pengaruh laju alir, waktu, kecepatan
pengadukan, keasaman, kejenuhan TBP dan
konsentrasi umpan. Kondisi operasi yang
telah diketahui diaplikasikan pada penelitian
ini. Pada penelitian ini diharapkan diperoleh
informasi mengenai akibat radiasi yang
ditimbulkan hasil fisi dalam proses pemisahan
dan pemurnian bahan bakar bekas.

TATA KERJA
Bahan
1. SerbukUO buatan PPNY

3 6

2. Campuran tributil phospat (TBP) 30% dan
kerosin.

3. Larutan HNO teriradiasi dosis 10 rad,
3

105rad, 107 rad, dan 108 rad.
4. Air bebas mineral (ABM).
5. Asam sulfat.
6. NaOH.

Alat
1. Pesawat pengaduk pengenap 12 stage

(Gambar 1)
2. Pompa dosis
3. Pengaduk dan pemanas listrik
4. Potensiograp dan buret listrik
5. AAS
6. Fasilitas iradiasi di PAIR BATAN Jakarta.

Cara kerja

1. Iradiasi gamma terhadap HNO3

Keasaman asam nitrat sebelum diiradiasi
adalah 3 N. Asam nitrat tersebut kemudian
diiradiasi gamma pada laju dosis dan
waktu tertentu hingga diperoleh dosis
radiasi sebesar 103 rad, 105 rad, 107 rad

dan 108 rad. Untuk mengetahui penurunan
keasaman asam nitrat dilakukan titrasi
dengan menggunakan NaOH.

2. Proses ekstraksi
Asam nitrat yang telah diiradiasi seperti
pada cara kerja no. 1 digunakan sebagai
pencuci pada proses ekstraksi. Proses
ekstraksi diawali dengan melakukan
penyiapan umpan yang berupa uranil
nitrat dengan kadar 200 gU/l dan
mengandung pengotor 11 mg rutenium
dengan keasaman 3 N. Sebelum proses
ekstraksi dijalankan terlebih dahulu
dilakukan kalibrasi terhadap pompa dosis
untuk kecepatan aliran tertentu dan juga
terhadap motor pengaduk. Selanjutnya
pada masing-masing stage (baik ruang
pengaduk maupun ruang pengenap) diisi
larutan umpan sampai pada tanda
kemudian selanjutnya dilakukan proses
ekstraksi selama 6 jam[7). Pengambilan
waktu 6 jam ini didasarkan pada penelitian
sebelumnya. Larutan umpan masuk pada
stage 7 dengan kecepatan alir 75 ml/jam,
pelarut TBP 30%volume-kerosin dengan
kecepatan alir 150 ml/jam masuk pada
stage 1. Larutan HNO3 sebagai pencuci
yang telah diiradiasi masuk pada stage 12
dengan kecepatan alir 56 ml/jam, dengan
kecepatan pengadukan 2300 rpm. Proses
ekstraksi dilaksanakan selama 6 jam dan
selanjutnya dilakukan analisis uranium
dalam fase air pada masing-masing stage
dengan menggunakan potensiograp,
sedangkan untuk menganalisis rutenium
dalam fasa air dari hasil ekstraksi tersebut
digunakan AAS. Konsentrasi rutenium
dalam fasa organik ditentukan dengan
persamaan (3).

HNO3 teriradiasi,
56 ml/jam

ekstrak

Umpan, 200 gU/l, 75 ml/jam, 11 mgRu/l

rafinat
12 7 1

TBP-kerosin, 150 ml/jam

Gambar 1. Skema pesawat pengaduk pengenap 12 stage
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HASILDAN BAHASAN

a. Distribusi U, Ru pada tiap stage

Setelah proses ekstraksi selesai,
dilakukan pengukuran kadar uranium dan
rutenium pada setiap stage. Hasil
pengukuran yang ditinjau dari konsentrasi
disajikan pada Tabel 1 dan 2 serta Gambar 2
dan 3. Untuk uranium, pada stage 1 sampai 7
terjadi kenaikan kadar U dalam fasa air
karena terjadi proses pengambilan kembali
uranium dari fasa organik (TBP) oleh larutan
pencuci HNO3. Pada stage 7 di tempat
umpan dimasukkan, konsentrasi U paling
tinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena kontak
antara umpan dengan ekstraktan (TBP)
belum terjadi secara sempurna atau
distribusi uranium belum merata di setiap
stage. Setelah stage 7 konsentrasi U
menurun karena uranium dalam fasa air
terekstraksi oleh TBP (Gambar 2).

Lain halnya dengan rutenium yang
mempunyai koefisien distribusi yang berbeda
dengan uranium1791, pada stage 7,
konsentrasi Ru relatif tinggi. Tetapi setelah
stage 7, konsentrasi Ru menurun dengan
cepat karena rutenium telah terikut dalam
larutan pencuci HNO3 sebagai rafinat
(Gambar 3).

b. Pengaruh iradiasi larutan HNO3 pada
hasil ekstraksi

Asam nitrat sebagai pencuci sebelum
dilakukan iradiasi dianalisis terlebih dahulu
guna menentukan keasamannya. Hasil tiga
kali analisis kemudian dirata-rata sehingga
diperoleh harga keasaman 3,00 N. Setelah
mengalami iradiasi gamma, asam tersebut
mengalami penurunan keasaman seperti
terlihat pada Tabel 3 dan Gambar 4. Selain
itu asam nitrat mengalami kerusakan dengan
terjadinya ion atau radikal bebas seperti H+,
OH', H2O, NO dan NO2

 lA]. Asam nitrat yang
telah diiradiasi tersebut kemudian dipakai
pada penelitian ini untuk mengetahui akibat
iradiasi gamma terhadap faktor
dekontaminasi maupun rekoveri uranium.
Pengaruh tersebut dapat dilihat pada Tabel 3
Gambar 5. Makin besår dosis radiasi
rekoveri uranium makin rendah. Faktor
dekontaminasi juga menurun, tetapi pengaruh

iradiasi y terhadap HNO3 tidak memberikan
efek yang terlalu besår. Pada dosis radiasi
103 rad rekoveri U turun dan mencapai
96,37%. Pada dosis radiasi tinggi (108 rad),
rekoveri uranium cukup rendah yaitu 88,20%.
Penurunan rekoveri U tersebut disebabkan
adanya degradasi asam nitrat, sehingga
menurunkan sifat keasaman sistem ekstraksi
pelarut.

Tabel 1. Kadar uranium (mg/l) dalam fase air
tiap stage pada berbagai dosis
radiasi sinar gamma

Nomor

stage

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

Kadar Uranium (mg/l) pada berbagai
dosis radiasi sinar y

103 rad

4,16
35,78
42,70
64,20
71,40
120,80
142,76
57,12
38,29
29,78
21,34
16,28

105rad

8,35
41,42
56.30
72,80
86,40
132,50
151,28
61,19
48,79
31,35
25,23
18,79

lO^rad

12,43
51,12
62,40
80,60
94,80
144,56
168,71
69,02-
60,87
41,65
33,05
19,04

108rad

16,97
56,34
70,40
82,68
96,26
164,40
174,70
76,38
66,70
54,15
36,03
21,54

Tabel 2. Kadar rutenium (mg/l) dalam fase
air tiap stage pada berbagai dosis
radiasi sinar gamma

Nomor

stage

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

Kadar Rutenium (mg/l) pada berbagai
dosis radiasi sinar y

103
rad

0,56
3,88
4,96
6,08
6,14
6,20
6,26
5,88
4,90
3,15
2,90
1,68

105
rad

0,31
3,69
4,52
5,68
5,84
5,92
6,15
5,66
4,54
2,66
2,45
1,42

107
rad

0,15
3,64
4,46
5,64
5,68
5,86
5,97
5,42
4,34
1,68
1,46
1,33

108
rad

0,03
3,08
4,42
5,52
5,62
5,70
5,86
5,38
4,26
1,44
1,32
1,26
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200

1E+03rad

1E+05rad

1E+07rad

1E+08rad

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No.Stage

Gambar 2. Hubungan antara nomor stage dengan kadar uranium dalam fasa air

E

ra
•a

1

8 9 10 11 12

0

1E+03rad

1E+05 rad

1E+07rad

1E+08 rad

Gambar 3. Hubungan antara nomor stage dengan kadar rutenium dalam fasa air
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Tabel 3. Hubungan antara kerusakan/penurunan keasaman HNO3 pada berbagai dosis
radiasi terhadap FD Ru.g dan rekoveri U

Dosis
Radiasi,

Rad

103

105

107

10"

Keasaman, N
Sebelum
radiasi

3,00
3,00
3,00
3,00

Sesudah
Radiasi

2,95
2,91
2,86
2,70

[Ru],,
mg/l

0,03
0,15
0,31
0,56

[Ru]yi2
mg/l

5,01
5,23
5,37
5,47

FD Ru.u

2,19
2,10
2,04
2,01

Rekoveri U,
%

96,37
94,45
92,64
88,20

0 1.00&O3 1,00BO5 1.00&07 1,00B08

Doslt radiasi, r

Gambar 4. Penurunan keasaman HNO3 pada
berbagai dosis radiasi

- Rekoveri

-FDBu-U

1,00&03 1,00&05 1.00&07
Dosis radiasi, ra

1,00E»08

Gambar 5. Pengaruh dosis radiasi pada
rekoveri U dan FD Ru.u

Dalam sistem ekastraksi pelarut,
penurunan keasaman dan kerusakan asam
nitrat tersebut sebenarnya tidak dikehendaki
karena akan mempengaruhi hasil ekstraksi
baik persentasi rekoveri maupun faktor
dekontaminasi rutenium dan uranium.
Radikal-radikal bebas yang terbentuk sangat
merugikan dalam sistem pemisahan dan
pemurnian uranium.

hasil penelitian dapat

SIMPULAN

Berdasarkan
disimpulkan bahwa:
1 Radiasi sinar y terhadap larutan HNO3

menyebabkan kerusakan asam nitrat
yang ditunjukkan dengan adanya
penurunan keasaman HNO3 Sebelum
diiradiasi, keasaman HNO3 3 N setelah
diiradiasi pada dosis 10s rad
keasamannya turun menjadi 2,7 N.

2. Asam nitrat yang teiah diiradiasi tersebut
dipakai sebagai larutan pencuci pada
proses Purex ternyata memberikan hasil

yaitu bahwa pada dosis radiasi 108 rad,
rekoveri U turun sampai 88,20 % dengan
FDRu.uSebesar2,01.

3. Asam nitrat direkomendasikan masih
dapat digunakan sebagai larutan pencuci
dalam sistem ekstraksi uranium sampai
dosis radiasi sebesar 103 rad. Pada dosis
radiasi tersebut, rekoveri uranium
sebesar 96,37 % dengan FDRlMJ sebesar.
2,19.
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TANYA JAWAB

Indro Yuwono
• Mengapa perubahan FDRu.,j besar

mengingat penambahan dosis yang tinggi
akan memberikan perubahan keasaman
yang relatif rendah ?

• Bagaimana menjaga tingkat keasaman
tetap mengingat pengaruh prosentase
recovery sangat dipengaruhi oleh tingkat
keasaman sedangkan perubahan
keasaman dipengaruhi oleh radiasi-y ?

R. Didiek Herhady
• FD RU.U merupakan tolok ukur untuk

mengetahui besarnya faktor pemisahan
Ru dari U. Unsur Ru mempunyai tingkat
valensi dari 0 sampai 8 dan Ru sangat
peka terhadap sedikit perubahan
keasaman pada pembentukan senyawa
komplek ion nitrosil ruthenium.

• Dalam proses ekstraksi "selalu
diusahakan kondisi keasaman tetap. Di
lain pihak, perubahan atau penurunan
keasaman akibat radiasi-y tidak dapat
dihindari. Pada penelitian ini telah
diperoleh data atau informasi batas
keasaman sistem ekstraksi sehingga
hasil ekstraksi masih dapat diterima.

Ermin Katrin
• Bagaimana proses degradasi HNO3

akibat iradiasi-y dan apakah ada
kemungkinan lain penyebab penurunan
keasaman dalam larutan HNO3 ?

R. Didiek Herhady
• Proses degradasi HNO3 dapat

disebabkan oleh radiasi-y dan radiolisis
air. Proses degradasi HNO3 akibat
radiasi-y dapat terjadi apabila dosis
radiasi-y yang diberikan melebihi tenaga
ikat senyawa HNO3 sehingga akan terjadi
pemutusan ikatan

O

H - O - N = O

Kosim Affandi
• Metoda apa yang digunakan untuk

menentukan penurunan keasaman nitrat
dari 3 N ke 2,7 N dan bagaimana
pengukuran pH-nya?

R. Didiek Herhady
• Tingkat keasaman HNO3 sebeium

diiradiasi dengan sinar-y ditentukan
dengan menggunakan alat titrasi
potensiostat dengan pentitrasi NaOH.
Pengukuran pH tidak perlu dilakukan
apabila tingkat keasaman dalam larutan
diketahui.

A . Pinitoyo
• Apakah dapat disimpulkan bahwa

kualitas nitrat yang tinggi akan
mendapatkan hasil prosentase recovery
U yang tinggi dan sebaliknya?

R. Didiek Herhady
• Pada dasarnya keberhasilan ekstraksi

salah satunya ditentukan oleh sifat
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keasaman yang diusahakan tetap. Jika
terjadi perubahan atau penurunan tingkat
keasaman perlu ditentukan batasan
tingkat keasaman HNO3 yang masih
dapat digunakan dalam ekstraksi
sehingga dapat diperoleh % recovery
yang tinggi.

Asmedi Suripto
• Mengapa HNO3 yang diiradiasi dicobakan

pada seksi scrubbing yang relatif tidak
menerima medan radiasi lebih parah däri
seksi ekstraksi? Selain itu, mengapa
HNO3 Yan9 terbawa di dalam umpan
tidak dikenai variasi radiasi-y mengingat
flow rate umpan 50% lebih besår däri

flow rate scrub dan keasaman" umpan
rerata = 4 N sedangkan scrub = 2N
sehingga mayoritas asam ada di seksi
bawah däri sisi ekstrasi.

R. Didiek Herhady
• Dalam penelitian ini, perlakuan radiasi

diterapkan pada seksi scrubbing dan
seksi ekstraksi dimana nitrat dalam
umpan dikenai radiasi. Seksi scrubbing
dan seksi ekstraksi dikenai radiasi
dengan pertimbangan bahwa perubahan
kondisi keasaman sangat berpengaruh
pada keberhasilan recovery U däri Ru.
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PEMISAHAN CAMPURAN URANIUM DAN RUTENIUM
DENGAN CARA EKSTRAKSI MEMBRAN EMULSI
MEMAKAI SPAN 80 - DI-(2-ETIL HEKSIL)-FOSFAT

Dwi Biyantoro, R. Subagiono, MV Purwani, Djati Pramana
Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta - BATAN

ABSTRAK

PEMISAHAN CAMPURAN URANIUM DAN RUTENIUM DENGAN CARA EKSTRAKSI
MEMBRAN EMULSI MEMAKAI SPAN 80 - DI-(2-ETIL HEKSIL)-FOSFAT. Telah dilakukan
ekstraksi campuran uranium dan rutenium dalam asam nitrat dengan metoda membran emuisi
menggunakan surfaktan Span 80 dan ekstraktan campuran di-(2-etil heksil)-fosfat (D2EHPA) -
kerosen dengan fasa air internal asam fosfat. Proses pemisahan dilakukan dengan cara
ekstraksi membran emuisi yaitu gabungan dari proses ekstraksi dan stripping. Parameter proses
yang dipelajari yaitu konsentrasi fasa air internal asam fosfat dalam membran, molaritas asam
nitrat dalam umpan, konsentrasi ekstraktan dan waktu .ekstraksi. Hasil percobaan ekstraksi
dengan metoda membran emuisi memakai umpan campuran uranium dan rutenium dengan
kadar uranium sebesar 20.000 ppm dan rutenium sebesar 500 ppm diperoleh efisiensi-pungut
total dari uranium = 87,62% pada kondisi optimum sebagai berikut : molaritas H3PO4 = 1,5 M,
molaritas HNO3 = 3M, konsentrasi D2EHPA dalam kerosen =1% dan waktu ekstraksi = 10 menit.
Pada kondisi ini uranium hasil stripping dapat dipisahkan dari rutenium dengan kemurnian
= 100%.

ABSTRACT

SEPARATION OF URANIUM AND RUTHENIUM MIXTURE BY LIQUID SURFACTANT
MEMBRANE EXTRACTION USING SPAN 80 AND DI-(2-ETHYL HEXYL) PHOSPHORIC ACID.
Separation of uranium and ruthenium mixture in a nitric acid solution using liquid surfactant
membrane consisting of the Span 80 as surfactant, mixture of di-(2-ethyl hexyl) phosphoric acid
(D2EHPA) in kerosene as extractant and phosphoric acid as internal phase had been done. This
technique is the combination of extraction and stripping processes designed to wonting
simultaneously. The parameters studied included the molarity of phosphoric acid (H3PO4) as the
internal phase, the molarity of nitric acid (HNO3) in the feed, concentration of di-(2-ethyl hexyl)
phosphoric acid in kerosene as extractant, and time of extraction. The result for the experimental
separation of 20,000 ppm of uranium in 500 ppm of ruthenium mixture showed that total recovery
efficiency for uranium was 87.62% at the optimum conditions, i.e. 1.5 M molarity of H3PO4, 3 M
of HNO3, 1% of D2EHPA in kerosene, and 10 minutes extraction time. At such conditions a
100% uranium can be separated from ruthenium.

PENDAHULUAN

Uranium adalah salah satu bahan
bakar nuklir yang sering digunakan dalam
reaktor nuklir. Uranium tersebut dapat
bereaksi dengan neutron menghasilkan
panas tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk
pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Dalam bahan bakar bekas reaktor nuklir
terutama jenis LWR pada umumnya masih
banyak mengandung uranium yang perlu
dipisahkan dari unsur-unsur radioaktif hasil
belah untuk dapat digunakan kembali.
Supaya dapat digunakan kembali sebagai
bahan bakar, uranium harus dipisahkan dari
hasil belah melalui proses ekstraksi,

membran emuisi dan Iain-Iain untuk
mendapatkan uranium berderajad nuklir.

Rutenium (Ru) adalah salah satu
nuklida hasil belah yang perlu dipisahkan dari
uranium dalam bahan bakar bekas. Hal ini
disebabkan Ru mempunyai penampang
lintang serapan neutron besar sehingga akan
mempengaruhi ekonomi neutron sekaligus
menurunkan efisiensi kerja dan daya
reaktor111.

Salah satu ekstraktan yang sering
digunakan dalam proses ekstraksi yaitu
D2EHPA [di-(2-etil heksil) fosfat] dengan
pengencer kerosen121.
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Dengan berkembangnya metoda
emulsi membran cair atau Liquid Surfactan
Membrane (LSM), pemisahan suatu unsur
dengan proses ekstraksi yang meliputi
skrabing, dan stripping dapat dipendekkan
hanya dengan satu sistem proses membran
emulsi, sehingga akan menghemat waktu dan
biaya131.

Berdasarkan pertimbangan di atas
dilakukan percobaan pemisahan/pemurnian
uranium dari campuran uranium dan rutenium
dengan metoda membran emulsi. Pada
pembentukan membran emulsi diperlukan
surfaktan sebagai zat pemantap supaya
emulsi terdispersi dengan suatu lapisan tipis
sehingga butir tidak dapat bergabung menjadi
suatu fasa kontinyu.

Jenis surfaktan akan menentukan
tipe emulsi yang diperoleh yaitu tipe air dalam
minyak (A/M) atau minyak dalam air (M/A).
Untuk memperoleh emulsi tipe A/M dapat
digunakan surfaktan Span 80 yang
mempunyai nilai HLB {hydrophiie-lipophile-
balance) sebesar 4,3. Span 80 sendiri
merupakan surfaktan non-ionik dari
campuran bermacam-macam ester [Sorbitan
mono di tri oleat (RCOOR)], komponen meta
sorbitol (ROH), asam oleat (RCOOH) dan air.
Span 80 akan mengalami dekomposisi dalam
fasa air internal yang akan memberikan
kestabilan pada emulsi[4).

Langkah percobaan yang dikerjakan
yaitu : pembuatan membran emulsi
(mencampur fasa air internal asam fosfat
dengan fasa organik di-(2-etil heksil)-fosfat,
kerosen dan surfaktan Span 80). Langkah
selanjutnya adalah mencampur fasa
membran dengan fasa umpan (fasa air
eksternal), kemudian ekstraksi dan stripping.

Pada ekstraksi membran cair terjadi
kontak antara umpan dengan membran,
solute yang berada dalam fasa umpan (air
eksternal) masuk ke fasa membran secara
difusi151.

Membran emulsi setelah dipakai
untuk mengekstraksi dilanjutkan dengan
stripping yaitu pemecahan membran dengan
bantuan butanol untuk memisahkan fasa air
internal yang telah mengandung solute dari
fasa organiknya.

Di-(2-etil heksil)-fosfat (D2EHPA),
tributil fosfat (TBP), dan tri oktil amin (TOA)
adalah solven yang dapat dibuat membran
cair untuk ekstraksi logam uranium dan
logam-logam lain. Sebagai pengencer dapat
digunakan kerosen, dodekan dan toluen.
Untuk memisahkan uranium dari logam-
logam hasil belah dapat dilakukan di dalam
larutan asam klorida, asam nitrat, asam sulfat
dan asam asetat '61.

Berdasarkan penjelasan di atas
tampak bahwa konsentrasi asam sangat
berpengaruh terhadap pemisahan uranium
dari nuklida hasil belah. Pada penelitian ini
dicoba dipakai umpan dalam larutan asam
nitrat.

Menurut Sato, D2EHPA (HR) adalah
ekstraktan yang cocok dan sering dipakai
untuk ekstraksi uranium dan logam-logam
yang lain, karena selektivitas dan
efektivitasnya tinggi. Reaksi antara uranium
dan D2EHPA pada keasaman rendah
mengikuti reaksi pertukaran kation yang
dapat ditulis sebagai[2]:

UO2
2+

(a) +2(HR)2(0) ^ UO2R4H2(o)+2H+
(a>

Percobaan ini mempelajari
parameter-parameter yang berpengaruh
terhadap kemurnian hasil pemisahan antara
lain : konsentrasi fasa air internal, keasaman
larutan umpan, konsentrasi ekstraktan dan
waktu ekstraksi. Parameter yang dicoba
pertama kali adalah variasi konsentrasi fasa
air internal dengan parameter lain dibuat
tetap sehingga diperoleh kondisi optimum
konsentrasi fasa air internal. Parameter yang
dipelajari berikutnya adalah keasaman
larutan umpan (kondisi optimum yang
diperoleh dan parameter lain dibuat tetap)
akan diperoleh kondisi optimum keasaman
larutan umpan. Demikian seterusnya untuk
pengujian parameter yang lain. Keberhasilan
proses pemisahan ini dapat dilihat dari
efisiensi dan tingkat kemurnian hasil
pemisahan.

CARA KERJA

BAHAN
Bahan yang dipakai untuk penelitian ini
adalah UO2(NO3)2 6H2O = 99 %, RuCI3,
H3PO4, HNO3, di-(2-etil heksil)-fosfat
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p=0,97kg/l, kerosen p = 0,80 kg/I, Surfaktan
span 80 (buatan E. Merck) dan H2O.

ALAT
Alat yang dipakai adalah almari asap, alat
pengaduk, pH meter, timbangan analitik,
corong pisah, alat-alat gelas dan alat analisis
spektrofotometer pendar sinar-X.

TATA KERJA
Pembuatan Larutan Campuran Uranium
dan Rutenium Nitrat (Umpan)
1. Dibuat larutan induk U = 100.000 ppm

yaitu dengan melarutkan 104,4258 g
UO2(NO3)2 6H2O dengan 500 ml air.

2. Dibuat larutan induk Ru = 5000 ppm yaitu
dengan melarutkan 0,2565 g RuCI3 dalam
25 ml air.

3. Dibuat larutan umpan campuran U dan
Ru konsentrasi U = 20.000 ppm dan Ru =
500 ppm dalam HNO3 dengan cara
mengencerkan larutan induk U dan Ru di
atas.

Pembuatan Membran Emulsi
Membran emulsi dibuat dengan cara
mencampur surfaktan Span 80 dengan
ekstraktan di-(2-etil heksil)-fosfat dan
kerosen. Campuran ditambah dengan asam
fosfat sebagai fasa internal kemudian diaduk
menggunakan alat Ultra Turrax pada
kecepatan 8000 rpm(7).

Proses Ekstraksi dan Stripping
1. Umpan campuran larutan uranium dan

rutenium nitrat dengan kadar
uranium = 20.000 ppm dan
rutenium = 500 ppm dicampur dan diaduk
dengan fasa membran emulsi dengan
perbandingan volume = 10 ml :10 ml =1 :1 ,
kecepatan pengadukan 250 rpm selama =
15 menit. Setelah kedua fasa seimbang
kemudian dipisahkan antara fasa
membran dan fasa airnya menggunakan
alat corong pisah. Untuk mengetahui
kadar uranium dan rutenium hasil
ekstraksi, fasa air dianalisis menggunakan
alat spektrometer pendar sinar-X. Untuk
mengetahui hasil stripping, fasa membran
kemudian dipecah dengan ditetesi butanol
sehingga fasa tersebut menjadi fasa air
dan fasa organik. Kandungan uranium dan
rutenium dalam fasa air hasil stripping
dianalisis memakai spektrometer pendar
sinar-X. Untuk analisis rutenium di bawah
100 ppm dilakukan dengan metoda adisi.

Analisis masing-masing dilakukan
pengukuran 3 kali kemudian dirata-rata.
Rumus yang dipakai untuk menghitung
efisiensi sebagai ber ikut :

a) Efisiensi ekstraksi = •
Ufasa

asa umpan

-x100%

"-"rasa air internal

b) Efisiensi stripping = x100%
U.fasa membran

'-'fasa stripping

c) Efisiensi total uranium = x100%
" f a s a umpan

2. Percobaan diulangi seperti nomor 1 di atas
untuk mengetahui pengaruh konsentrasi
fasa air internal asam fosfat, molaritas
asam nitrat dalam umpan (fasa air
eksternal), konsentrasi ekstraktan di-(2-etil
heksil)-fosfat dan waktu ekstraksi.
Sebagai contoh menentukan kondisi
optimum:
Pengaruh konsentrasi H3PO,, variasi : 0,5;
1; 1,5; 2; 2,5; 3 M
Kondisi tetap:
- konsentrasi HNO3 = 3 M
- rasio = fasa umpan : fasa membran = 1:1
- waktu ekstraksi = 15 menit
- konsentrasi D2EHPA = 5% dalam

kerosen.
Diperoleh kondisi optimum M H3PO4.
Selanjutnya kondisi optimum yang telah
diperoleh dibuat tetap, parameter lain
yang dicoba divariasi, diperoleh kondisi
optimum parameter 1 dan parameter 2,
demikian seterusnya sampai diperoleh
kondisi optimum untuk : konsentrasi (M)
H3PO4) konsentrasi (M) HNO3,
konsentrasi (%) D2EHPA dalam
kerosen, dan waktu ekstraksi.

HASIL DAN BAHASAN

Parameter yang diteliti pada
pemisahan campuran uranium dan rutenium
dengan cara ekstraksi membran emulsi
memakai Span 80 - di-(2-etii heksil)-fosfat
adalah:

a) Molaritas fasa air internal
b) Molaritas larutan umpan
c) Konsentrasi ekstraktan dalam

kerosen
d) Waktu ekstraksi.
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a). Pengaruh molaritas fasa air internal
asam fosfat

Keasaman larutan umpan dinyatakan
dalam molar (M) HNO3 yang terlarut.
Ekstraksi umpan campuran uranium dan
rutenium (U= 20.000 ppm dan Ru = 500 ppm)

dalam suasana asam nitrat 3 M HNO3

dicampur dengan fasa membran emulsi
perbandingan (ditetapkan) = 1 : 1.
Konsentrasi di-( 2-etil heksil )-fosfat
(D2EHPA) = 5% dalam kerosen dan waktu
ekstraksi selarna = 15 menit. Hasil percobaan
ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2 dibawah ini.

Tabel 1. Pengaruh molaritas fasa air internal terhadap kadar uranium dan rutenium dalam
fasa membran dan stripping

Fasa air
Internal

M H3PO4

0,5

1,0
1,5
2,0

2,5

3,0

Fasa Membran Ekstraksi
(ppm)

Uranium

15.588

18.694
18.929

19.051

19.106

19.253

Rutenium

76

16
«
«

59
«

Fasa Air Stripping
(ppm)

Uranium

12.773

15.416

17.701

14.110

13.543

11.527

Rutenium

«
«
«

«

«

«

« : kecil sekali

Tabel 2. Pengaruh molaritas fasa air internal terhadap efisiensi (ekstraksi, stripping, total)
uranium dan kemurnian uranium

Fasa Air
Internal

M H3PO4

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

Ekstraksi

77,94
93,47
94,64
95,25 .
95,53
96,26

Efisiensi Uranium

(%)
Stripping

81,94
82,46
93,51
74,06
70,88
59,87

Total

63,86
77,08
88,50
70,55
67,71
57,63

Kemurnian
Uranium (%)

100
100
100
100
100
100

LU

100

80

1 1.5 2
Konsentrasi H3PO4 (M)

2.5 35

Gambar 1. Hubungan antara molaritas H3PO4 dengan efisiensi total uranium.
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Data Tabel 1, 2 dan Gambar 1 di
atas ditunjukkan bahwa pemisahan campuran
uranium dan rutenium menggunakan metoda
ekstraksi membran emuisi span 80 - di-(2-etil
heksil)-fosfat dalam kerosen, konsentrasi
fasa air internal asam fosfat sangat
berpengaruh terhadap efisiensi uranium.
Tampak bahwa semakin tinggi konsentrasi
fasa internal asam fosfat, uranium yang
masuk ke dalam fasa membran semakin
besar, sedangkan rutenium cenderung masih
berada dalam fasa air. Konsentrasi di atas
1,5 M H3PO4, efisiensi total uranium turun.
Hal ini disebabkan di atas kondisi ini pada
saat membran dipecah uranium sebagian

masih terikat dengan fasa organik. Pada
proses stripping uranium yang dapat terambil
kembali paling banyak dalam fasa air internal
diperoleh pada konsentrasi = 1,5 M H3PO4

dengan efisiensi total uranium = 88,50% dan
uranium dapat dipisahkan dari rutenium
dengan kemurnian = 100 %.

b). Pengaruh molaritas larutan umpan
Ekstraksi umpan dengan fasa

membran emuisi pada kondisi optimum fasa
air internal asam fosfat dalam
membran = 1,5 M H3PO4. Kondisi yang lain
dibuat tetap. Hasil percobaan ditunjukkan
pada Tabel 3 dan 4 di bawah ini.

Tabel 3. Pengaruh molaritas larutan umpan terhadap
dalam fasa membran dan stripping

kadar uranium dan rutenium

Umpan

M HNO3
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Fasa Membran Ekstraksi
(ppm)

Uranium
19.412
19.052
18.475
18.103
18.150
15.503

Rutenium
«
«
«
«
«
79

Fasa Air Stripping
(ppm)

Uranium
15.160
15.109
16.172
17.560
14.143
10.527

Rutenium
«
«
«
«
«
«

« : kecil sekali

Tabel 4. Pengaruh molaritas umpan terhadap efisiensi (ekstraksi, stripping, total) uranium
dan kemurnian uranium

Umpan

MHNO3

0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Efisiensi Uranium
(%)

Ekstraksi

97,06
95,26
92,37
90,51
90,75
77,15

Stripping

78,10
79,30
87,53
97,00
77,92
67,90

Total

75,80
75,54
80,86
87,80
70,71
52,63

Kemurnian
Uranium (%)

100
100
100
100
100
100

100

80

60

40

20

0

_ — - — * - " -

_ M HNO3

0.5 1

konsentrasi H N 0 3 (M)
Gambar 2. Hubungan antara HNO3 dengan efisiensi total uranium.
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Berdasarkan Tabel 3, 4 dan
Gambar 2 di atas ditunjukkan bahwa
keasaman umpan (fasa air eksternal) sangat
berpengaruh terhadap efisiensi uranium
dalam membran emulsi. Tampak bahwa
semakin tinggi molaritas asam nitrat dalam
umpan, uranium yang masuk membran
semakin kecil. Hal ini disebabkan uranium
dengan di-(2-etil heksil)-fosfat pada
keasaman rendah terjadi reaksi pertukaran
kation. Pada saat fasa membran dipecah
(stripping) uranium hampir sebagian besar
berada dalam fasa air, sedikit yang berada
dalam fasa organik. Hal ini menunjukkan

bahwa pada saat stripping uranium terambil
kembali ke dalam fasa air internal. Kondisi
pemisahan uranium relatif paling baik pada
keasaman umpan = 3 M HNO3.

c). Pengaruh konsentrasi ekstraktan
Konsentrasi ekstraktan disini

dinyatakan dalam satuan % di-(2-etil heksil)-
fosfat (D2EHPA) dalam kerosen. Ekstraksi
umpan campuran uranium dan rutenium
dengan fasa membran pada kondisi optimum
a dan b di atas diperoleh hasil seperti
ditunjukkan pada Tabel 5 dan 6 dibawah ini.

Tabel 5. Pengaruh konsentrasi ekstraktan terhadap kadar uranium dan rutenium
dalam fasa membran dan stripping

Ekstraktan
(%)

1
5
10
15
20
30
50

Fasa Membran Ekstraksi
(ppm)

Uranium
17.352
18.679
19.051
19.515
19.150
19.503
19.450

Rutenium
89
20
93
66
82
71
62

Fasa Air Stripping
(ppm)

Uranium
17.006
17.511
14.824
9.921
6.788
3.907
900

Rutenium
«
«
«
«
«
«
«

« : kecil sekali

Tabel 6. Pengaruh konsentrasi ekstraktan terhadap efisiensi (ekstraksi, stripping, total)
uranium dan kemurnian uranium.

Ekstraktan
(%)

1
5
10
15
20
30
50

.Efisiensi Uranium
(%)

Ekstraksi
86,76
93,39
95,25
97,57
95,75
97,51
97,25

Stripping
98.00
93,75
77,81
50,84
35,45
20,03
4,63

Total
85,03
87,55
74,12
49,60
33,94
19,35
4,50

Kemurnian
Uranium (%)

100
100
100
100
100
100
100

100

80

60

40

20

0

— % D2EHPA

0 1 10 15 20 30 50 70

konsentrasi D2 EHPA (%)
Gambar 3. Hubungan antara konsentrasi D2EHPA dengan efisiensi total uranium.
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Data Tabel 5, 6 dan Gambar 3 di atas
ditunjukkan bahwa konsentrasi di-(2-etil
heksil)-fosfat (D2EHPA) dalam kerosen
berpengaruh terhadap distribusi uranium dan
rutenium dalam membran emulsi. Tampak
bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstraktan
uranium yang masuk membran semakin
besar karena semakin kuat mengikat uranium
dan rutenium. Sebaliknya pada saat proses
stripping, semakin tinggi konsentrasi
ekstraktan semakin rendah uranium yang
dapat terambil kembali. Ha! ini disebabkan
uranium dengan di-(2-etil heksil)-fosfat pada
konsentrasi tinggi semakin sukar untuk
dipisahkan. Keadaan ini ditinjau dari segi
operasi akan lebih menguntungkan karena
semakin sedikit pemakaian di-(2-etil heksil)-
fosfat sehingga dapat menghemat biaya
operasi proses. Pada pemakaian 1 % sampai

5 % D2EHPA efisiensi total uranium selisih
nilainya tidak begitu besar, tetapi dihitung dari
segi harga D2EHPA cukup berarti, mengingat
harganya yang mahal. Dengan
pertimbangan ini dipilih kondisi pemisahan
uranium relatif baik pada konsentrasi
ekstraktan = 1% D2EHPA.

d). Pengaruh waktu ekstraksi
Hasil ekstraksi dipengaruhi oleh

waktu kontak antara kedua fasa (fasa
membran dan fasa air/umpan) dan akan
stabil/tetap apabila keadaan seimbang sudah
tercapai. Ekstraksi umpan campuran uranium
dan rutenium dengan fasa membran pada
kondisi optimum a, b dan c di atas diperoleh
hasir seperti ditunjukkan pada Tabel 7 dan 8
di bawah ini.

Tabe! 7. Pengaruh waktu ekstraksi terhadap kadar uranium dan rutenium dalam fasa
membran dan stripping

Waktu (Menit)

1

5

10

15
20

25
30

Fasa Membran Ekstraksi
(ppm)

Uranium

14.054

18.148

18.251

18.157
18.415

18.450
18.367

Rutenium

97
«

103

141
133
156

150

Fasa Air Stripping
(ppm)

Uranium

12.951

17.401
17.524

17.392
17.478

17.390
17.425

Rutenium

«

«
«

«
«
«
«

« : kecil sekali

Tabel 8. Pengaruh waktu ekstraksi terhadap efisiensi (ekstraksi, stripping, total) uranium
dan kemurnian uranium.

Waktu
(Menit)

1
5
10
15
20
25
30

•

Ekstraksi

70,27
90,74
91,25
90,78
92,07
92,25
91,83

Efisiensi Uraniurr

(%)
Stripping

92,15
95,88
96,02
95,79
94,91
94,25
94,87

Total

64,75
87,00
87,62
86,96
87,39
86,95
87,12

Kemurnian
Uranium (%)

100
100
100
100
100
100
100
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100

3
£*
cz
93

1 255 10 15

Waktu (m)

Gambar4. Hubungan antara waktu dengan efisiensi total uranium.

30 40

Berdasarkan Tabel 7, 8 dan Gambar 4
di atas ditunjukkan bahwa waktu ekstraksi
berpengaruh terhadap distribusi uranium dan
rutenium dalam membran emulsi. Demikian
pula waktu ekstraksi berpengaruh terhadap
efisiensi uranium. Waktu ekstraksi yang relatif
baik diperoleh setelah = 10 menit. Setelah
ekstraksi/pengadukan dengan waktu kontak
di atas 10 menit sistem telah mencapai
keadaan seimbang, sehingga sudah tidak
terjadi perpindahan massa lagi. Di atas waktu
ini relatif uranium telah terdistribusi bersama
rutenium ke fasa membran. Pada saat proses
stripping uranium relatif dapat terambil
dengan baik di dalam fasa air, sedangkan
rutenium sisa masih tetap berada dalam fasa
organik. Pada kondisi ini uranium hasil
stripping dapat dipisahkan dari rutenium
dengan kemurnian = 100 %.

S1MPULAN

Pemisahan uranium dari campuran
uranium dan rutenium dapat dilakukan
dengan teknik ekstraksi membran emulsi
dengan memberikan hasil memuaskan. Hasil
percobaan menggunakan umpan campuran
uranium dan rutenium dengan kadar
uranium= 20.000ppm dan rutenium = 500ppm
dengan membran emulsi Span 80 - di-(2-etil
heksil)-fosfat diperoleh kondisi optimum
sebagai berikut:

1. Keasaman umpan = 3 MHNO3l

2. Konsentrasi di-(2-etil heksil)-fosfat = 1 %
dalam kerosen,

3. Fasa air internal asam fosfat dalam
membran = 1,5MH3PO4,

4. Waktu ekstraksi = 10 menit.

Pada kondisi ini diperoleh efisiensi
ekstraksi uranium = 91,25 %, efisiensi
stripping uranium = 96,02 %, efisiensi total
uranium = 87,62 % dengan uranium hasil
stripping dapat dipisahkan dari rutenium
dengan kemurnian = 100%.
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TANYA JAWAB

Susilaningtyas
• Apakah dåsar pemilihan asam fosfat

sebagai fasa air internal?
• Apakah dasar pemakaian campuran

umpan 20.000 ppm U dan 500 ppm Ru
dan apakah efisiensi akan berubah
apabila kadar campuran berubah dan
juga kondisinya?

Dwi Briyantoro
• Asam fosfat mudah membentuk komplek

dengan U dan D2 EHPA (organik). Pada
saat stripping, U mudah terambil kembali
ke dalam fasa air.

• Dasar pemakaian campuran umpan
20.000 ppm II dan 500 ppm Ru adalah :
1. Hasil fisi U dari acuan Benedict dan

kawan-kawan.
2. Kemampuan membran mengikat U

maksimal pada saat stripping.
• Untuk kadar campuran yang berubah

akan terjadi sedikit perubahan terhadap
nilai efisiensi U. Jika kondisinya berubah
akan lebih tampak terjadi perubahan nilai
efisiensi sehingga perlu dicari kondisi
optimumnya yaitu keasaman umpan,
keasaman fasa air internal, konsentrasi
D2EHPA dan waktu ekstraksi.

Asmedi Suripto
• Apakah cara ekstraksi membran ini

didesain untuk single-stage system?
Apakah cara ini dapat digunakan untuk
multiple-stage?

• Mengingat penelitian diarahkan untuk
reprocessing, apakah kompleksasi sistem
mekanik . praktikal dalam pabrik
reprocessing yang menghilangkan
adanya moving parts dan perlunya
kondisi maintenance-free?

• Disarankan untuk studi lebih lanjut perlu
menelaah merit-demerit membran emulsi
dibandingkan sistem ekstraksi-pelamt
(PUREX).

Dwi Briyantoro
• Cara ekstraksi membran didesain untuk

single- stage system sedangkan untuk
multiple stage system dapat ditambah
peralatan tambahan seperti pemecah
membran dan pembentukan membran.

• Penelitian membran emulsi dilakukan
pada skala laboratorium sehingga perlu
dilakukan studi lebih lanjut untuk pabrik
reprocessing.

• Saran diterima.

Indro Yuwono
• Bagaimana pengaruh radiasi di elemen

bakar bekas terhadap keasaman?
• Apakah alat analisis yang digunakan

daya jangkauannya (limit deteksinya)
dapat mencacah hasil ekstraksi?

Dwi Briyantoro
• Pengaruh radiasi di elemen bakar bekas

terhadap keasaman tidak dilakukan.
Untuk pendekatan dilakukan variasi
keasaman baik keasaman umpan (asam
nitrat) maupun keasaman fasa air internal
(asam fosfat).

• Alat analisis yang digunakan yaitu
spektrometer pendar sinar-x. Batas limit
deteksinya 100 ppm. Untuk kadar di
bawah 100 ppm digunakan metode adisi.
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PEMISAHAN U DARI Ru MEMAKAI PELARUT TBP DENGAN METODA
MEMBRAN EMULSI

A. Ninik Bintarti, Bambang EHB, J. Jati Pramono
Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta - BATAN

ABSTRAK

PEMISAHAN U DARI Ru MEMAKAI PELARUT TBP DENGAN METODA MEMBRAN
EMULSI. Telah dilakukan proses ekstraksi uranium (U) terhadap rutenium (Ru) memakai pelarut
tributil phosphat (TBP) dengan pengencer kerosin dan surfaktan Span - 80 sebagai zat pemantap
membentuk membran emulsi. Sebagai fasa internal dipakai larutan natrium karbonat pH :10 - 1 1 .
U dan Ru dalam HNO3 digunakan sebagai umpan, untuk pemecah membran digunakan butanol.
Membran yang digunakan untuk ekstraksi mempunyai susunan yang terdiri atas surfaktan
5%volume, TBP 10%volume, kerosin 35%volume, dan larutan Na2CO3 50%volume. Telah
dicoba variasi waktu-aduk dan kecepatan-aduk pada berbagai harga keasaman umpan, berturut-
turut 0,5 M; 0,75 M dan 1 M. Hasil percobaan ekstraksi memakai metode membran emulsi
dengan umpan yang mengandung 5000 ppm uranium dan 325 ppm rutenium diperoleh hasil
terbaik pada keasaman umpan 0,5 M, waktu ekstraksi 15 menit dan kecepatan-aduk 800 rpm
memberikan harga K j stripping U = 0,5660 dan efisiensi-pungut U = 49,73% serta faktor-pisah
dari Ru nol.

ABSTRACT

THE URANIUM SEPARATION FROM Ru USING TBP SOLVENT BY MEMBRANE
EMULSION METHOD. An extraction process for uranium (U) separation from ruthenium (Ru) by
tributyl phosphate (TBP) as a solvent with kerosene as a diluent and surfactant the Span - 80, as
emulgator has been performed. A sodium carbonate solution having pH 10- 11 was used as the
internal phase. The feed contained U and Ru in HNO3 solution, while butanol was used as the
membrane spliter. The membrane used for extraction had a composition of 5%vol surfactant,
10%vol TBP, 35%vol kerosene and 50%vol Na2CO3 solution. The mixing time and speed were
varied in value, so were the acidity levels, ranging from 0.5 M, 0.75 M up to 1 M. The result of
the experimental separation of a mixture containing 5000 ppm U and 325 ppm Ru showed that a
molarity of 0.5 M HNO3 in the feed, 15 minutes mixing time, and 800 rpm mixing speed were
found to be the best conditions for the extraction. Such conditions had resulted in achieving the
value of stripping distribution coefficient Kd for U = 0.5660 with 49.73% U recovery efficiency and
a practically zero separation factor from Ru.

PENDAHULUAN

Tujuan melakukan ekstraksi uranium
(U) terhadap rutenium (Ru) dengan proses
membran emulsi adalah untuk memperoleh
hasil yang lebih besar, waktu proses yang
lebih cepat dan pemakaian pelarut yang lebih
hemat jika dibandingkan dengan ekstraksi
biasa[4]. Penelitian ini dilakukan untuk
memisahkan U terhadap pengotor-
pengotornya yang salah satunya adalah
rutenium. Hal ini disebabkan Ru merupakan
hasil belah pengganggu yang paling sulit
dipisahkan. Ru dapat berada dalam berbagai
macam tingkat oksidasi dan setiap tingkat
oksidasi mempunyai ion kompleks dan
species molekuler bersama-sama sekaligus,
sehingga sulit untuk meramalkan perilaku Ru.

Sasaran penelitian ini adalah untuk
memperkecil jumlah pengotor, mengingat
uranium yang dipakai di dalam bahan bakar
nuklir harus mempunyai kemurnian tinggi
yang disebut tingkat murni nuklir. Proses
ekstraksi merupakan salah satu cara
pemisahan dari beberapa cara pemisahan
yang lain seperti pengendapan bertingkat,
kristalisasi bertingkat maupun penukar ion.
Proses ekstraksi U telah banyak dilakukan
dengan berbagai pelarut dan salah satu
pelarut yang selektif terhadap uranium adalah
tributil phosphat (TBP) dengan pengencer
kerosin121. Pada penelitian yang pernah
dilakukan untuk proses ekstraksi biasa
terhadap rutenium, diperoleh hasil dengan
keasaman tinggi dengan koefisien distribusi
Ru semakin berkurang, sehingga dengan
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memakai metoda membran diharapkan
memberikan hasil pemisahan terhadap
uranium lebih mudah, jika dibandingkan
dengan proses ekstraksi biasa. Pelarut TBP
biasa digunakan untuk memisahkan dan
memurnikan U'21 dan jika dibandingkan
dengan pelarut D2EHPA, maka kelebihannya
adalah harganya yang lebih murah kira-kira
setengah däri harga D2EHPA. Jadi penelitian
ini dilakukan sebagai usaha penghematan.

Ekstraksi memakai cara membran
emulsi yaitu melakukan ekstraksi sekaligus
re-ekstraksi (stripping). Emulsi sendiri
merupakan sistem koloid baik zat terdispersi
maupun zat pendispersinya cair.[1] Ekstraksi
memakai metoda membran biasa disebut
dengan metoda LSM (Liquid Surfactant
Membrane) atau metoda membran cair yang
diharapkan dapat memberikan hasil yang
lebih baik untuk pemisahan uranium terhadap
ruthenium pada pengolahan uranium hasil
produksi radio isotop, uranium limbah bekas
pengolahannya dan memperkecil hasil-hasil
belah pada pengolahan uranium dari bahan
bakar bekas yang juga mengandung unsur-
unsur aktinida. Susunan jumlah dari masing-
masing aktinida dan unsur-unsur produk fisi
adalah berbeda untuk jenis reaktor yang
berbeda. Sebagai tahap awal dicoba
memisahkan antara uranium terhadap salah
satu produk fisi yaitu ruthenium dan untuk
gambaran perbandingan uranium terhadap
ruthenium untuk reaktor jenis PWR adalah U
dalam gram (g) dan Ru dalam ug yaitu 9,54 x
105 U dan Ru 1,9 x 103 , untuk jenis LMFBR
mengandung U 8,56 x 105 dan Ru 3,37 x 103,
untuk HTGR mengandung U 5,44 x 10" dan
Ru 3,9 x 103 semua untuk waktu pendinginan
150 hari.[21

Pada proses ekstraksi akan
terbentuk komplek yang dapat berupa kation
atau anion yang akan berasosiasi dengan
kation atau anion lain, sehingga dihasilkan
komplek yang tidak bermuatan. Komplek ini
akan terekstrak ke dalam fasa organik
sehingga akan terdistribusi ke dalam fasa
organik dan fasa air. Kelarutannya ditentukan
oleh sifat komplek logamnya. Apabila
komplek mengandung gugus organik yang
berukuran besår, maka kelarutannya akan
lebih besar dalam fasa organik131.

Pada penelitian ini dipakai umpan
yang mengandung perbandingan U terhadap

Ru belum sesuai dengan kenyataan 'karena
pada tahap ini baru menguji kemampuan
membran dan berhubung dengan alat analisis
yang digunakan untuk jumlah Ru di bawah
100 ppm sulit dilakukan, sehingga untuk
perbandingan U terhadap Ru yang besar
sesuai dengan keadaan yang nyata belum
bisa dilakukan.

Dalam fasa organik kemungkinan
akan terjadi interaksi yang akan
mempengaruhi konsentrasi komplek dalam
fasa organik, sehingga mempengaruhi
efisiensinya. Apabila konsentrasi ekstraktan
diperbesar, maka dapat terjadi polimerisasi
secara cepat sehingga menurunkan
efisiensinya.

Pada pembentukan membran emulsi
dibutuhkan surfaktan, yaitu zat ketiga sebagai
zat pemantap supaya emulsi tidak segera
pecah dan terpisah lagi karena surfaktan
akan membungkus butir-butir cairan
terdispersi dengan suatu lapisan tipis,
sehingga butir-butir dapat bergabung menjadi
suatu fasa kontinyu. Dipilih jenis emulsi air
dalam minyak (A/M) dengan surfaktan yang
mempunyai nilai HLB (Hydrophyle Lipophyle
Balance) 3 sampai 6, untuk mendapatkan
emulsi ini, dipilih surfaktan Span - 80 yang
mempunyai HLB 4,3.|3! Span - 80 sendiri
merupakan surfaktan non ionik dari campuran
bermacam-macam ester (Sorbitan, mono, di,
tri oleat [RCOOR]), komponen meta sorbitol
(ROH) atau asam oleat (RCOOH) dan air1"1.
Pada umumnya Span - 80 disebut sorbitan
saja. Span - 80 mengalami dekomposisi
dalam fasa air internal yang akan
memberikan kestabilan pada emulsi.

Pada proses ekstraksi memakai
teknik membran cair, maka zat terlarut yang
berada dalam fasa air eksternal (umpan)
akan diambil masuk ke fasa air internal dalam
membran sesudah dilakukan kontak
beberapa saat antara umpan dengan
membran. Zat terlarut masuk melalui LSM
memakai TBP sebagai pelarut (solven)
secara difusi151.

Ion-ion U dan Ru diekstraksi
memakai pelarut TBP dan kemungkinan
reaksi yang terjadi adalah :

UO2(NO3)2 + 2TBP UO2(NO3)2 .2TBP
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H+ + NO," + TBP

RuO+3+3NO3-+3TBP

HNO3.TBP

RuO(NO3)3.3TBP
+ 3H+

Dengan melihat persamaan reaksi di atas
kemungkinan kecepatan ekstraksi U dan Ru
sebanding dengan konsentrasi U dan Ru
dalam urmpan dan konsentrasi pelarut TBP
dalam fasa organik. Dalam proses ekstraksi
memakai metoda membran dikenal koefisien
distribusi ekstraksi (K^s) dan juga koefisien
distribusi stripping (K ŝinp) •

Membran emulsi sesudah dipakai
untuk mengekstraksi dilanjutkan dengan
pemecahan membran dengan bantuan
butanol beberapa tetes, meskipun TBP larut
dalam butanol tetapi tidak mengganggu
pemecahan lapisan tipis yang melindungi
butir-butir terdispersi sehingga pengambilan
fasa air internal yang telah mengandung zat
terlarut bisa berlangsung. Fasa air ekstemal
dan fasa air internal dianalisis memakai alat
pendar sinar, untuk alat ini diambil range
standar Ru dari 100 - 500 ppm sehingga
100 ppm terdeteksi, jadi dianggap limit
deteksi 100 ppm. Dalam kenyataannya
tenaga U dan Ru terjadi interferensi meskipun
begitu dari puncak tenaga dipilih interferensi
yang memberikan angka-angka hasil analisis
yang jelas. Hal ini diupayakan dengan cara
adisi yaitu konsentrasi U diturunkan dengan
pengenceran, kemudian konsentrasi Ru
diperbesar. Kadar Ru yang seakan-akan
0 ppm tetapi sebenarnya di bawah batas
deteksi alatnya bisa diketahui kadar yang
sebenarnya.

TATA KERJA

A. Bahan.
Bahan yang digunakan adalah
UO2(NO3)2.6H2O, RuCI3, TBP, Kerosin,
Span - 80, Na2CO3 , HNO3, Butanol dan
Aquades.

B. Alat-alat.
Alat yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah : Magnetic starrer, pengaduk
kecepatan tinggi, neraca analitik, pH
meter, XRF dan alat-alat gelas.

C. Metoda.
Pembuatan membran emulsi.

1. Dalam 10 ml fasa organik divariasi %
volume. TBP dari 5, 10, 15 dan
20% volume, untuk pemakaian surfaktan
yang tetap 5 % volume, (sebagai hasil
penelitian terdahulu) dalam pengencer
kerosin. Perbandingan fasa organik
terhadap fasa air internal 1 : 1 karena
pada kondisi ini memberikan waktu
kestabilan membran yang paling lama.
Digunakan larutan Na2CO3. sebagai fasa
air internal.

2. Percobaan No. 1 dipilih TBP sebanyak
10%, karena memberikan waktu
kestabilan membran paling lama.
Percobaan berikutnya adalah variasi pH
fase air internal dari 8, 9, 10, 11 dan 12.
Diperoleh pH sekitar 10 - 11 yang
memberikan waktu kestabilan membran
paling lama.

3. Percobaan selanjutnya adalah variasi
waktu emulsifikasi dari 5, 10, 15, 20, 25
dan 30 menit.

Proses ekstraksi
1. Umpan yang mengandung U (5000 ppm)

dan Ru (325 ppm) dalam asam nitrat
sebanyak 20 ml, ditambah membran 10 ml
diaduk dengan kecepatan 600 rpm dan
waktunya divariasi dari 5, 10, 15, 20, 25
dan 30 menit, kemudian didiamkan
sebentar sampai terpisah antara fasa air
dan fasa organik (membran). Selanjutnya
dipisahkan dan fasa organiknya
(membran) dipecah menggunakan
butanol, kemudian fasa air eksternal dan
fasa air internalnya dianalisis.

2. Pekerjaan No.1 diulangi dengan variasi
kecepatan pengadukan dari 200, 400,
600, 800, 1000 dan 1200 rpm. Dan
selanjutnya dilakukan percobaan dengan
variasi keasaman umpan.dengan waktu
pengadukan yang optimum dari hasil
percobaan No.1.

3. Kemudian dilakukan percobaan dengan
variasi keasaman umpan dari 0,5 ; 0,75
dan 1MHNO3.

4. Dilakukan pula ekstraksi secara biasa
yaitu pelarut tidak diubah dalam bentuk
membran emulsi, dan ekstraksi-ulang
dilakukan sendiri sesudah proses
ekstraksi. Hal ini dilakukan supaya jelas
terlihat keuntungan yang diperoleh jika
dilakukan dengan teknik membran.
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HASIL DAN BAHASAN

Membran yang digunakan sebagai
hasil penelitian pembuatan membran
mempunyai susunan yang terdiri dari
10% volume. TBP, 5% volume. Span-80, pH
fasa air internal 10 - 11, waktu emulsifikasi
20 menit dan perbandingan fasa organik
terhadap fasa air 1/1 mempunyai kestabilan
membran yang relatif lama. Untuk
mengetahui keberhasilan pemisahan dikenal
faktor pisah (FP) yang merupakan
perbandingan koefisien distribusi stripping zat
terlarut dengan koefisien distribusi stripping
Ru. Di sini dikenal koefisien distribusi
ekstraksi dan koefisien distribusi stripping.
Koefisien distribusi stripping merupakan
perbandingan antara konsentrasi zat terlarut
dalam fasa organik dengan konsentrasi zat
terlarut dalam fasa air internal.

Untuk waktu pengadukan dipilih
15 menit dengan pertimbangan pada kondisi
ini memberikan efisiensi (r\) U paling tinggi,
meskipun perbedaan itu sangat kecil. makin
lama waktu pengadukan memberikan waktu
pisah antara fasa air eksternal terhadap
membran lebih lama.

Untuk keasaman umpan 1 M dipilih
kecepatan pengadukan 800 rpm yang
memberikan harga efisiensi U adalah
33,40%, dengan harga faktor pisah nol,

cukup baik untuk pemisahan. Jika dipilih
100 rpm dengan efisiensi (n.) U adalah
57,30% akan memberikan waktu pisah lebih
lama dan hanya memberikan kenaikan
efisiensi yang tidak berarti.

Dari Tabel 3 dipilih waktu
pengadukan 10 menit untuk penggunaan
keasaman umpan 0,75 M memberikan harga
r)U = 4,4 % dan harga faktor pisah 0, makin
kecil harga FP maka pemisahan semakin
baik, yang berarti uranium sebagian besar
terpisah dengan rutenium dan untuk
pertambahan waktu ekstraksi lebih dari 10
menit hampir tidak berpengaruh nyata.

Pada penggunaan keasaman 0,75 M
terlihat dalam Tabel 4 bahwa kecepatan
pengadukan 400 rpm memberikan harga r|U
paling tinggi yaitu 26 % dan harga FP = 0
cukup baik untuk pemisahan.

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa
untuk umpan dengan keasaman 0,5 M ,
kenaikan waktu ekstraksi hampir tidak
memberikan pengaruh yang berarti ini dapat
terlihat U dapat terpisah dengan baik
terhadap Ru, tetapi hanya memberikan
efisiensi yang tidak terpaut banyak. Dipilih
waktu ekstraksi 15 menit, sedangkan untuk
waktu pengadukan 30 menit memberikan
r|U = 34 °/Oi tetapi waktu pisahnya lama.

Tabel 1.
Waktu,
menit

5
10
15
20
25
30

Variasi waktu pengadukan, keasaman umpan 1
U dalam
Fair.ppm

884
944

1228
1214
1100
1227

Ru dalam
Fair.ppm

<LD
"
"

U dalam
FO.ppm

736
589
329
410
853
652

Ru dalam
FO.ppm

78
63
0
0

101
96

M , kecepatan pengadukan 600 rpm.
Kd Slrip

U

0,8333
0,6250
0,2703
0,3333
0,7692
0,5263

Kd Slrip

Ru
~

F.P

0
0
0
0
0
0

efisiensi
0lU),%

17,68
20,00
24,56
24,28
22,00
24,54

Tabel 2. Variasi kecepatan pengadukan, keasaman umpan '
Kec, pe

ngadukan
rpm.

200
400
600
800
1000
1200

U dalam
Fair.ppm

785,1
1163,5
1657,2
1667,3
1862,5
885,5

Ru dalam
Fair.ppm

<LD
i i

172,6
<LD

«
79

U dalam
FO.ppm

738,7
884,5
360,4
727,1
911,5

2266,8

Ru
dalam

FO.ppm

164,2
149,7

0
94,0
178,0
80,0

M, waktu
Kd strip

U

1,0204
0,7576
0,2174
4,3478
0,4902
2,3256

pengadukan 15 menit.
Kd strip

Ru

~
~
0
~

0,4469

F.P

0
0
~

0
0

5,204

efisiensi
(TlU),%

14,50
23,30
33,00
33,40
37,30
20,00
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Tabel 3. Variasi waktu pengadukan, keasaman umpan 0,75 M, kecepatan pengadukan 600 rpm. <

Waktu,
menit

5
10
15
20
25
30

U dalam
Fair.ppm

174
218
198
192
208
190

Ru dalam
Fair.ppm

<LD
"

i .

"

U dalam
FO.ppm

2508
3289
2461
2875
3340
3080

Ru dalam
FO.ppm

0
179
132
128
228
165

Kds t r i p

U

14,4140
14,2857
12,5000
14,2857
16,6700
16,2100

Kd strip

Ru
~

F.P

0
0
0
0
0
0

efisiensi(
iU),%

3,5
4,4
4,0
4,0
4,0
4,0

Tabel 4. Variasi kecepatan pengadukan, keasaman umpan 0,75 M, waktu pengadukan 10 menit.

Kec, pe
ngadukan

rpm.

200
400
600
800
1000
1200

U dalam
Fair.ppm

631,0
129,7
654,1
459,0
561,6
513,0

Ru dalam
Fair.ppm

<LD

"
"
it

U dalam
FO.ppm

1503
1701
2692
3091
2832
2748

Ru dalam

FO.ppm

184
103
131
113
101
106

Kd strip

U

2,3810
1,3116
4,1152
6,7385
5,0000
5,2632

Kd strip

Ru

~

F.P

0
0
0
0
0
0

efisiensi
(nU),%

13,00
26,00
13,10
10,00
11,00
10,30

Tabel 5. Variasi waktu pengadukan, keasaman umpan 0,5 M, kecepatan pengadukan 600 rpm.

Waktu,
menit

5
10
15
20
25
30

U dalam
Fair.ppm

1495,8
1017,6
1440,7
1322,3
1597,6
1720,5

Ru dalam
Fair.ppm

<LD
»
"
n

"

U dalam
FO.ppm

1352
1748
945
974
1105
1202

Ru dalam

FO.ppm

200
241
195
148
158
97

Kd strip

U

0,9100
1,6700
0,6700
0,7353
0,6897
0,7000

Kd strip

Ru
~

F.P

0
0
0
0
0
0

efisiensi
(T,U),%

30
20
30
26
32
34

Tabel 6. Variasi kecepatan pengadukan, keasaman umpan 0,5 M, waktu pengadukan 15 menit.

Kec, pe
ngadukan

rpm.

200
400
600
800
1000
1200

U dalam
Fair.ppm

667,7
710,2

1320,3
2450,7
1026,1
2053,9

Ru dalam
Fair.ppm

0
0
0
0
0
0

U dalam
FO.ppm

1059
1421
1438
1387
1379
1662

Ru
dalam

FO.ppm

163,3
178,5
155,1
134,1
164,8
241,4

Kd Slrip

U

1,5865
2,0000
1,0893
0,5660
1,3440
0,8065

Kd strip

Ru

~

F.P

0
0
0
0
0
0

efisiensi

(nU),%

13,55
14,02
26,80
49,73
20,82
42,00
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Tabel 7. Ekstraksi biasa variasi kecepatan ekstraksi untuk % vol. TBP 30 %, keasarrlan 1 M,
waktu pengadukan 15 menit.

Kec, pe
ngadukan

rpm.
200
400
600
800
1000
1200

U dalam
Fair.ppm

744,4
426,3
434,8
597,3
518,8
838,8

Ru dalam
Fair.ppm

237,7
280,0
263,1
282,2
262,8
274,7

U dalam
FO.ppm

2755,6
3073,8
3065,2
2902,7
2981,2
2661,3

Ru dalam
FO.ppm

87
45
62
43
62
50

Kd strip

U

3,7
7,2
7,0
5,0
5,7
3,2

Kd strip

Ru

0,3660
0,1607
0,2357
0,1524
0,2360
0,1820

F.P

10,11
44,80
29,70
32,81
24,15
17,58

efisiensi

(nU),%

14,90
8,50
8,70
12,00
12,40
16,80

Tabel 8. Kondisi optimum kecepatan dan
waktu pengadukan.

HNO3,
M

0,50
0,75
1,00

Waktu
Penga-
dukan,
menit

15
10
15

Kec.
Penga-
dukan,

rpm

800
400
800

F.P

0
0
0

efisiensi

U(%)

49,73
26,00
33,40

Dari Tabel 6 dijelaskan bahwa pada
variasi kecepatan pengadukan memberikan
pemisahan antara U dan Ru terbaik pada
kecepatan 800 rpm, karena harga efisiensi
yang dihasilkan relatif paling tinggi yaitu
49,73%.

Dari hasil percobaan terbukti bahwa
pengaruh konsentrasi HNO3 ([HNIO3]) dalam
umpan sangat besar terhadap efisiensi
pemisahan. Pada [HNO3] yang tinggi ion
nitrat dapat masuk ke lingkaran koordinasi
ion-ion logam dan akan terekstrak pula oleh
TBP, sehingga menurunkan efisiensinya.
Tetapi pada [HNO3] yang kecil akan
memberikan efisiensi yang rendah, karena
asam juga merupakan katalisator
pembentukan komplek U-TBP.

Sebagai bahan perbandingan
dilakukan ekstraksi biasa yang telah banyak
dilakukan dengan berbagai variasi. Kondisi
optimum yang diperoleh untuk ekstraksi biasa
antara lain % volume. TBP 30 %, waktu
pengadukan 15 menit dan keasaman umpan
3 M HNO3. Untuk percobaan ini dipakai
% volume TBP, waktu pengadukan 15 menit
dan keasaman umpan 1 M, dengan maksud
supaya ada kesamaan dengan kondisi
pemisahan memakai teknik membran.

Tabel 7 menunjukkan bahwa pada
kecepatan pengadukan 200 rpm memberikan
faktor pisah paling rendah dan efisiensi U
relatif tinggi. Sebagai dasar pemilihan adalah
efisiensi U yang mempunyai harga relatif
tinggi yaitu 14,9 dan faktor pisah 10,11 yang
merupakan harga faktor pisah terkecil 10,11.
Untuk kecepatan pengadukan 1200 rpm
faktor pisahnya terbesar yaitu 17,58 lebih
besar dari FP 200 rpm. Dipilih yang
mempunyai harga FP terkecil karena FP yang
semakin kecil maka pemisahan semakin baik.
FP = konsentrasi U dalam fasa organik dibagi
dengan konsentrasi U dalam fasa air internal.

Jika dibandingkan ekstraksi biasa
maka efisiensi pemisahan dengan teknik
membran lebih tinggi. Keuntungan lain cara
membran adalah hanya memerlukan pelarut
yang lebih sedikit yaitu 10 % TBP, sedangkan
ekstraksi biasa adalah 30 % TBP.

Dari hasil percobaan dengan variasi
kecepatan pengadukan dan waktu
pengadukan yang dilakukan pada keasaman
umpan 0,5 ; 0,75 dan 1 M dibuat tabel untuk
kondisi yang optimum diperoieh seperti pada
Tabel 8.

SIMPULAN

Dari data percobaan di atas dan dari
tabel 8 maka maka dapat disimpulkan bahwa
keasaman 0,5 M pada umpan akan
memberikan efisiensi (r\) paling tinggi yaitu
49,73 % dengan FP = 0, kecepatan
pengadukan 800 rpm, waktu pengadukan
15 menit dan harga koefisien distribusi
stripping U adalah 0,5660.

74



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4 - 5 Nopember 1997

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih kepada Sdri.
Amin Kusmiyatun, mahasiswi S1 STTL
Yogyakarta yang telah membantu dalam
penelitian ini.

PUSTAKA

[1] JOHANES.H , Pengantar Kimia Koloid
dan Kimia Permukaan, UGM. Press,
Yogyakarta (1973).

[2] LONG. J. T., Engineering for Nuclear
Fuel Reprocessing , ANS.Oak Ridge
Tenese, (1978).

[3] ANIEF. MOH., Emulsi Fakultas Farmasi
UGM, Yogyakarta, (1982).

[4] ABOU-NEMEH and VAN PATHEGEN,
Membrane Recycling in the Liquid
Surfactant Membrane Process , Ind. Eng.
Chem. Res. pp 32. 143 -147. (1993).

[5] HAYWORTH. HC - BURNS. W.A.,
Extraction of Uranium from Wet Process
Phosphoric Acid Liquid Membran , Sep.
Sci. Technol. (1983).

[6] Y.MORI., H.VEMAE, S. HIBINO.,
W.EGUCHI, Proper Condition of the
Surfactant Liquid Membrane for The
Recovery and Concentration of Cr (VI)
from Aqueous Sulfuric Acid Solution, ICE,
January, (1990).

[7] ANIRUDDHA J. SHERE and H.
MICHAEL CHEUNG, Effect of
Preparation Parameters on Leakage in
Liquid Surfactant Membrane Systems,
Dept. of Chemical Engineering The
University of Akron, Ohio, (1988).

[8] MELZNER. D., TILLKONSKI.J.,
MOHRMANN. A., POPPE. W.
HALWACHS. W., SCHUGERL. K.,
Selective Extraction of Metal by The
Liquid Membrane Technique,
Hydrometalurgy, (1984).

[9] DRAXLER and R. MARR., Emulsion
Liquid Membrane Part Ith Fenomenon and
Industrial Application, Institut fur
Verfaktens Technik Teshnishe Universitat
Grass., Inffeldgaste 25. 8010 Graz
(Austria) July, 1,(1986).

TANYA JAWAB

Indro Yuwono
• Dalam penentuan umpan U dan Ru,

apakah sudah ditinjau tentang
kemampuan deteksi alat analisis?

• Mohon dijelaskan fasa internal asam dan
fasa internal basa dalam Span-80?

Ninik Bintarti:
• Batas deteksi alat analisis adalah

100 ppm. Jadi kadar unsur Ru yang lebih
rendah dari limit deteksi alat tidak akan
tercacah.

• Pada pengekstrak kation (fasa internal
asam), ekstraktan berupa kation pada
fasa membran membentuk komplek
dengan ion UO2

2t, kemudian berpindah
ke fasa air internal. Disini kompleks
terdekomposisi karena reaksi pertukaran
ion dengan asam H3PO4 atau asam-asam
lain. Kompleks melepaskan ion UO2

2+ dan
menarik H+, kemudian UO2

2+ masuk ke
fasa air internal.

Wahlan Wirakusumah
• Jenis contoh apakah yang digunakan

dalam penelitian ini? Seandainya
digunakan contoh dari yellow-cake
hasil pengolahan U-ore, bagaimana
hasilnya?

Ninik Bintarti
• Penelitian ini dilakukan secara simulasi

yaitu uranium umpan diperoleh dengan
melarutkan UO2(NO3)2. 6 H2O dalam
HNO3. Umpan yellow-cake hasil
pengolahan U-ore belum dicoba.

Winarti Andayani
• Apa perbedaan antara pemisahan U dan

Ru menggunakan pelarut TBP dan
DEHPA dan pelarut manakah yang
lebih baik?

Ninik Bintarti
• Pelarut TBP sudah lama dan biasa

digunakan untuk ekstraksi U dan
harganya lebih murah dibandingkan
dengan D2EHPA. Penelitian dengan
pelarut D2EHPA baru dalam taraf awal
sehingga belum dapat menentukan yang
lebih baik di antara kedua pelarut.
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PENGOLAHAN BIJIH URANIUM RIRANG :
PEMISAHAN URANIUM DARI LARUTAN BIJIH RIRANG

DENGAN METODA EKSTRAKSI PELARUT SECARA KONTINU

Faisal Riza, Hafni Lissa Nuri, Sugeng Waluya, Arif Subijanto, Budi Sarono
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENGOLAHAN BIJIH URANIUM RIRANG: PEMISAHAN URANIUM DARI LARUTAN BIJIH
RIRANG DENGAN METODA EKSTRAKSI PELARUT SECARA KONTINU. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mengambil uranium däri filtrat hasil digesti bijih Rirang secara asam yang
mengandung uranium, torium, logam tanah jarang dan posfat dengan menggunakan pelarut
0,3M D2EHPA + 0.075M TOPO dan pengencer kerosin. Parameter yang diteliti secara catu
meliputi perbandingan O/A, waktu dan temperatur, kemudian hasilnya diterapkan pada proses
kontinu menggunakan mixer-settiers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ekstraksi U
secara kontinu pada perbandingan A/O = 2, waktu 5 menit, 3 stage pada temperatur kamar
menghasilkan rekoveri U = 99,07%. Sedangkan stripping U dengan H3PO4 85% secara kontinu
pada perbandingan O/A = 1, waktu 5 menit, 3 stage dan temperatur kamar menghasilkan
rekoveri U = 100%.

ABSTRACT

RIRANG URANIUM ORE PROCESSING: CONTINUOUS SOLVENT EXTRACTION OF
URANIUM FROM RIRANG ORE ACID DIGESTION SOLUTION. Separation of uranium from
Rirang ore acid digestion solution by means of continuous solvent extraction using mixer-settlers
has been studied and a mixture of 0.3 M D2EHPA and 0.075 M TOPO extracting agent and
kerosene diluent is employed to recover and separate uranium from Th, RE, phosphate
containing solution. The experiments have been conducted batch-wise and several parameters
have been studied including the aqueous to organic phase ratio, A/O, the extraction and the
stripping times, and the operation temperature. The optimum conditions for extraction have been
found to be A/O = 2 ratio, five minute extraction time per stage at room temperature. The
uranium recovery of 99.07% has been achieved at those conditions whilst U can be stripped from
the organic phase by 85% H3PO4 solution with an O/A = 1 for 5 minute stripping time per stage,
and in a three stage operation at room temperature yielding a 100% uranium recovery from the
stripping process.

PENDAHULUAN

Pengolahan bijih uranium Rirang
dengan digesti secara asam akan
menghasilkan larutan campuran U, Th, LTJ
(SO4). Untuk memisahkan masing-masing
unsur U, Th dan LTJ, larutan asam diproses
melalui beberapa cara antara lain ekstraksi,
pengendapan, penukar ion dan kristalisasi.
Proses pemisahan dengan sistem
pengendapan menghasilkan pemisahan
unsur yang kurang sempurna, karena kondisi
pH pengendapan unsur saling berdekatan
terutama pada rentang pH antara 0-7,0.
Proses pemisahan dengan sistem resin
penukar ion masih kurang sempurna , karena
unsur U, Th dan LTJ akan tertangkap oleh
resin. Larutan campuran U, Th dan LTJ
tersebut akan menganggu proses karena
larutannya banyak mengandung pengotor

terutama silika. Untuk mengatasi hal ini,
dicoba memisahkan U dari unsur Th dan LTJ
dengan sistem ekstraksi pelarut. Pelarut yang
digunakan adalah campuran D2EHPA dan
TOPO dengan pengencer kerosin.

Pada proses ekstraksi uranium oleh
D2EHPA + TOPO ada 2 tahapan yaitu
ekstraksi dan stripping. Ekstraksi adalah
proses pengambilan uranium oleh pelarut
campuran D2EHPA + TOPO (D2T).
Kelebihan pemakaian 2 pelarut sekaligus
adalah campuran pelarut tersebut
membentuk sinergi yang dapat memperbesar
koefisien distribusi (D). Reaksi yang terjadi
antara U bervalensi 6+ dengan pelarut
D2EHPA dan TOPO adalah sebagai berikut:

2(RH)2org+ UO2
+t o UO2 R4H2org + 2H- (1)

UO2R4H2org+xTOPO o UO2R4H2.xTOPO (2)
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R: (2-ethylhexyl-0)2- P=0
I

O

Menurut Robert Merrit m jika U diekstraksi
dengan D2EHPA koefisien distribusinya (D)
sebesar 135, sementara ekstraktan TOPO
menunjukkan nilai (D) sebesar 0,06.
Pencampuran kedua ekstraktan tersebut
menghasilkan sinergi antara D2EHPA +
TOPO sehingga koefisien distribusinya (D)
sebesar 3500. Pemakaian ekstraktan
campuran Di-2-Ethyl Hexyl Phosphoric Acid
(D2EHPA) + Tri Octyl Phosphorus Oxine
(TOPO) terhadap pemungutan uranium dari
batuan fosfat menghasilkan rekoveri
U>95%131.

Stripping adalah proses pengambilan
uranium kembali dari larutan organik hasil
ekstraksi oleh fase air. Larutan stripping yang
umum digunakan untuk pelarut organik
D2EHPA + TOPO adalah Na2CO3l HC! dan
H3PO4

121 Reaksi stripping yang terjadi adaiah
UO2R4H2 org + 3 Na2CO3 -> Na4 UO2(CO3)3- +

2NaR2Horg (3)
UO2R4H2 ors +
3 UO2R4H2 org

org

2HCI -> UO2CI2 + 2(RH)2 (4)
+ 2 H3PO4 -> (UO2)3 (PO4)2 +

6(RH)2 (5)
Pada proses stripping dengan menggunakan
Na2CO3 seperti tertera pada reaksi (3) terlihat
bahwa sodium (Na) bereaksi dengan
D2EHPA sebagai reaksi samping yang
membentuk fasa ketiga sehingga menyulitkan
pemisahan. Untuk memecahkan fasa
tersebut diperlukan alkohol atau TBP yang
biasa disebut modifier1^. Proses striping
menggunakan HCL memberikan koefisien
stripping paling tinggi dibanding dengan fasa
air yang lain, tetapi gas yang ditimbulkan Cl2
akan mencemari lingkungan sehingga
diperlukan penanganan khusus., Sedangkan
stripping dengan H3PO4 memberikan
koefisien stripping cukup baik[2].

TATA KERJA
Bahan

Larutan umpan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah larutan U, Th, LTJ
(SO4) hasil digesti bijih uranium Rirang
dengan proses asam. Ekstraktan yang
digunakan adalah sinergi 0,3M D2EHPA +
0.075M TOPO |3] dengan pengencer kerosin
sebagai fase organik. Larutan stripping
digunakan H3PO4 85 % sebagai fase air.
Peralatan penelitian ekstraksi secara catu
menggunakan seperangkat alat gelas yaitu,
beker, pengaduk magnetik, stop watch dan
corong pemisah. Peralatan penelitian
ekstraksi secara kontinu menggunakan 1 unit
alat pengaduk-pengenap mixer settler 4
stage.

Metoda
Ekstraksi uranium secara kontinu

menggunakan alat mixer settler dimana fase
organik dan fase air dicampur secara
berlawanan arah dengan diagram alir pada
Gambar 1. Metode kerja ekstraksi / stripping
uranium secara kontinu adalah sebagai
berikut : Proses ektraksi, larutan umpan
sebagai fase air (A) dialirkan dengan
kecepatan 82 ml/menit pada stage I,
sedangkan campuran-D2EHPA + TOPO (O)
dialirkan dengan kecepatan 41 ml/menit pada
stage IV. Kontak kedua fase tersebut terjadi
berlawanan arah dengan waktu tinggal pada
masing-masing stage 5 menit. Pengambilan
contoh dilakukan secara periodik pada jam ke
1, 2, 3 dan 4 pada masing-masing stage.
Contoh dianalisis kadar U, Th dan LTJ
menggunakan alat spektrophotometer. Untuk
stripping, fase organik (0) dengan kecepatan
61,5 ml/menit dialirkan pada stage I dan fase
air H3PO4 85% (A) dengan kecepatan 61,5
ml/menit dialirkan pada stage IV. Kontak ke
dua fase terjadi berlawanan arah dengan
waktu tinggal 5 menit dan pengambilan
contoh pada jam ke 1, 2, 3 dan 4 pada
masing-masing stage. Contoh dianalisis
kadar U, Th dan LTJ.

fase

I

air (A;
^ n

II

t
III

t

IV

fase organik (O)

A

>•

Gambar 1. Diagram alir Mixer Settler 4 stage.
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HASH PERCOBAAN DAN BAHASAN

Hasil Percobaan
1a. Ekstraksi uranium secara catu tanpa

pemanasan.

Umpan = larutan hasil digesti pH = 1,22
U = 104,35 ppm

Th =10,54 ppm
LTJ = 0,37 %
PO4 = 1805,98 ppm
Ekstraktan = D2EHPA 0,3M + TOPO 0.075M
Stripper = Na2CO3 3,5 N (A)
EH = 538
T = suhu kamar (25 °C)
t = 5 menit

Tabel 1a. Ekstraksi U secara catu dengan variasi A/O tanpa pemanasan

EKSTRAKSi

A/O

2,5
2

1,5
1

REKOVERI (%w/w)
U

91,60
91,79
86,20
84,60

Th

20,11
20,06
18,04
16,31

LTJ

12,16
13,51
11,64
10,04

STRIPPING

A/O

1/5
1/4
1/3
1/2

REKOVERI (% w/w)
U

96,78
92,49
89,53
87,38

Th

59,34
48,62
30,46
21,74

LTJ

-

1 b. Ekstraksi uranium secara
pemanasan

Umpan
U
Th
LTJ

= larutan hasil digesti
= 104,35pm
= 10,54 ppm
= 0,37 %

catu dengan

pH1,22

PO4
Ekstraktan
Stripper
EH
T
t

= 1805,98 ppm
= D2EHPA 0,3M + TOPO 0.075M
= Na2CO3 3,5 N
= 538
= 40-45 °C
= 5 menit

Tabel 1b. Ekstraksi U secara catu variasi A/O dengan pemanasan

EKSTRAKSI
A/O

2
1,5
1

REKOVERI (%w/w)
U

92,11
88,02
86,09

Th

23,45
21,71
19,61

LTJ

15,321
4,62

12,15

STRIPPING
A/O

1/5
1/4
1/2

REKOVERI ( % w/w)
U

96,80
91,50
86,95

Th

60,45
58,92
56,32

LTJ

-

Tabel 1a dan 1b mernperlihatkan bahwa
rekoveri U pada proses ekstraksi dengan
pemanasan maupun tanpa pemanasan
hasilnya tidak jauh berbeda. Berdasarkan
pengamatan selama penelitian, ekstraksi
tanpa pemanasan akan timbul buih {emulsi)
sehingga waktu pemisahan antara fase
organik dengan fase air cukup lama. Emulsi
timbul karena adanya pengaruh tumbuhan /
mass transfer antara fase organik dan fase
air. Emulsi akan cepat pecah/hilang jika ada
pemanasan sehingga untuk ekstraksi
diperlukan pemanasan.

Pada proses stripping dengan
menggunakan larutan Na2CO3i baik dengan

pemanasan maupun tanpa pemanasan akan
terbentuk emulsi yang sifatnya tetap. Emulsi
timbul karena adanya reaksi antara sodium
dan D2EHPA yang membentuk emulsi
berwama coklat. Emulsi tersebut Telah
dicoba untuk dihilangkan dengan cara
meneteskan TBP maupun alkohol serta
melakukan scrubbing sebeium ekstraksi dan
hasil pemisahannya belum sempurna. Hasil
percobaan yang didapatkan adalah emulsi
berubah warna dari coklat tua menjadi kuning
dan ketebalannya jauh berkurang.

Pada proses ekstraksi maupun
stripping secara catu (Tabel 1a dan 1b)
ternyata ekstraksi dengan D2T dapat
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diterapkan pada proses secara kontinu,
sedangkan proses stripping dengan
Na2CO3 terbentuk endapan / fase ketiga dan
sulit untuk diterapkan pada proses kontinu.
Langkah berikutnya adalah larutan H3PO4

berbagai konsentrasi dicoba sebagai fasa air
pada proses stripping.

2a. Stripping U secara catu dengan
variasi konsentrasi H3PO4

Umpan = larutan organik setelah ekstraksi
(hasil digesti)

U = 267,71 ppm
Th = tidak terdeteksi
LTJ =20,915 ppm
O/A = 4
T = Suhu kamar (25°C)
t = 5 menit
Stripper = H3PO4

Tabel 2a. Stripping U secara catu, variasi
konsentrasi H3PO4

H3PO4

85,00
63,75
42,5
21,25
10,125
5,0625

REKOVERI (%w/w)
U

100
95,10
64,4
32,20
24,74

8,6

Th
ttd
ttd
ttd
ttd
ttd
ttd

LTJ
18,81
19,45
14,53
5,30
ttd
ttd

2b. Stripping U secara catu variasi
perbandingan O/A

Umpan = larutan organik setelah ekstraksi
(hasil digesti)

U = 607,22 ppm
Th =15,69 ppm
LTJ = tak terdeteksi (ttd)
T = Suhu kamar (25°C)
t = 5 menit
Stripper = H3PO4 85 %

Tabel 2b. Stripping U secara catu, variasi
perbandingan O/A

O/A
7
6
5
4
3
2
1

REKOVERI (%w/w)
U

35,98
47,48
51,10
67,20
73,62
100
100

Th
50,64
30,52
40,18
29,98
80,14
82,54
100

LTJ
ttd
ttd
ttd
ttd
ttd
ttd
ttd

Pada Tabel 2a, hasil percobaan
stripping dengan parameter konsentrasi
H3PO4 terlihat bahwa pada konsentrasi H3PO4

85 % dicapai rekoveri U 100 %, Th tidak
terdeteksi dan LTJ 18,69 %. Pada proses
stripping tidak dijumpai adanya fase ketiga
karena H3PO4 dengan D2EHPA tidak
menimbulkan reaksi yang menghasilkan
endapan. Dengan berkurangnya konsentrasi
H3PO4 maka kemampuan untuk mengikat U
semakin kecil pula, demikian juga terhadap
Th dan LTJ.

Pada Tabel 2b, terlihat hasil
percobaan stripping dengan parameter
perbandingan O/A, sedangkan kondisi yang
lainnya tetap (suhu dan waktu). Pada
perbandingan O/A = 1 maka rekoveri
U 100 %, Th 100 % dan LTJ tidak terdeteksi.
Untuk menghilangkan kandungan Th
kemungkinan diperlukan ekstraksi Th
terlebih dahulu sebelum stripping dengan
H3PO4 atau proses pengendapan dengan
NaOH. Pada stripping dengan perbandingan
O/A semakin besår, maka kemampuan
mengikat U semakin kecil. Hal ini disebabkan
oleh makin rendahnya kemampuan fase air
untuk mengikat uranium karena jumlah fasa
air tidak cukup. Pemäkaian H3PO4 sebagai
stripper cukup baik bila dibandingkan dengan
Na2CO3 karena selain tidak menimbulkan
emulsi tetap, juga kemampuan untuk
mengikat uranium cukup tinggi.

3 a. Ekstraksi U secara kontinu

Umpan
U
Th
LTJ
PO4

A/O
T
t
A
O

= larutan hasil digesti
= 159,62 ppm
= 20,04 ppm
= 13,87 ppm
= 6389,83 ppm
= 2
= kamar (25 °C)
= 5 menit
= -82 ml/menit
= 41 ml/menit

Ekstraktan = D2EHPA 0,3M + TOPO 0.075M
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Tabel 3 a. Ekstraksi U secara kontinu

Stage

1
2
3
4

Rekoveri %, jam ke 1

U

90,91
94,86
96,41
98,67

Th

I 
I 

I 
I

LTJ

24,44
27,04
29,65
31,56

PO4

0,86
18,48
9,09

11,13

Rekoveri %, jam ke 2

U

96,93
98,39
99,07
98,52

Th

I 
t 

I 
1

LTJ

9,80
27,25
25,23
24,91

PO4

9,17
21,68

5,45
8,5

Stage

1
2
3
4

Rekoveri %, jam ke 3
U

98,43
98,97
98,82
98,65

Th LTJ

24,80
25,88
28,55
32,59

PO4

10,41
13,64
13,21
8,2

Rekoveri %, jam ke 4
U

98,93
98,51
98,37
98,31

Th

-

LTJ

25,59
24,47
28,26
30,86

PO4

9,172
9,03

10,04
8,6

3 b. Stripping U secara kontinu

U = 104,175 ppm
Th = 29,105 ppm
LTJ = 15,429 ppm

Stripper = H3PO4 85 %
O/A =1
t = 5 menit
T = kamar (25 °C)

Tabel 3 b

Stage

1
2
3
4

Stripping U secara kontinu

Rekoveri % (W), jam, ke 1
U

96,07
98,57

100,00
100,00

Th

100,00
100,00
100,00
100,00

LTJ

1 
1 

I 
I

Rekoveri % (W), jam, ke 2
U

98,41
98,69

100,00
100,00

Th

100,00
100,00
100,00
100,00

LTJ

Pada ekstraksi (Tabel 3 a) terlihat
bahwa ekstraksi stabil setelah jam ke 2
dengan rekoveri U > 90 %. Rekoveri U
tertinggi diperoleh pada jam ke 2 pada stage
ke 3 dengan hasii U 99,07 %, LTJ 25,23 %
dan PO4 5,45 % . Pada stripping (Tabel 3 b)
terlihat bahwa rekoveri tertinggi dicapai
dengan rekoveri U 100 %, Th 100 % mulai
jam ke 1 pada stage ke 3. Untuk memisahkan
Th dari campuran U dan Th maka perlu diteliti
lagi stripper yang cocok untuk mengambil
uranium semaksimal mungkin tanpa diikuti
o!eh torium.

SIMPULAN

Pemisahan uranium dari larutan bijih
Rirang dengan metode ekstraksi pelarut
secara kontinu dilakukan untuk mendapatkan

kondisi ekstraksi maupun kondisi stripping-
nya dan hasil pungutan relatif baik. Hasil
percobaan ekstraksi pelarut dan stripping
secara kontinu sebagai berikut:

Ekstraksi
- Ekstraktan = D2EHPA 0,3M +

TOPO 0,075M/kerosin
- Temperatur = suhu kamar (25 °C)
- Waktu = 5 menit
-NO =2
- Stage = 3
- Rekoveri U = 99,07 %

Stripping
- Stripper = H3PO4 85 %
- Temperatur = suhu kamar (25 °C)
- Waktu = 5 menit
- O/A =1
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- Stage = 3
- Rekoveri U =100
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TANYA JAWAB

Dwi Briyantoro
• Mengapa hasil digesti langsung

diekstraksi, mengingat ekstraksi adalah
proses yang mahal selain itu hasil digesti
masih banyak mengandung unsur-unsur
dan pengotoryang harus dipisahkan ?

• Mengapa untuk stripping dipilih H3PO4

sedangkan hasil digesti masih ada
masalah fosfat ?

Faizal Riza
• Penelitian ini masih dalam taraf mencari

proses yang terbaik untuk digesti secara
asam, untuk penelitian selanjutnya
dicoba dengan proses basa dimana PO4

3"
dipisahkan terlebih dahulu.

• Pemakaian H3PO4 belum mencapai hasil
maksimal dan masih akan dilakukan
percobaan lebih lanjut.

Sudjalmo
• Faktor apa yang menyebabkan kendala

dalam proses akhir pengolahan bijih
Rirang?

• Berapa waktu yang diperlukan untuk
menghasilkan recovery 100%?

Faizal Riza
• Kendalanya adalah penelitian belum

selesai.
• Untuk menghasilkan recovery 100% lebih

kurang diperlukan waktu 3 jam untuk
ekstraksi dan 1 jam untuk stripping.

Ghaib Widodo
• Angka pada ekstraktan 0,3 M D2EHPA +

0,075 M TOPO diperoleh dari penelitian
atau dari pustaka?

• Bagaimana mekanisme terserapriya U
dalam ekstraktan modifikasi?

• Bagaimana cara membuat modifikasi
ekstraktan yang dipakai dalam penelitian
tersebut?

Faizal Riza
• Angka tersebut diperoleh dari penelitian

penulis tahun 1989.
• Mekanisme penyerapan U dalam

ekstraktan adalah:
2(RH) +UO2

2+^UO2R4H20rganik+2H+
2 organik

U02R4H2organik+xTOPO->
UO2R4H2.xTOPO

• Cara membuat ekstraktan tergantung
pada kebutuhan dan untuk penelitian ini
digunakan komposisi 0,3M D2EHPA=5%,
0,075 M TOPO = 5 %, dan
kerosen = 90%.

Indro Yuwono
• Mohon penjelasan pengertian stage ?
• Mungkinkah recovery mencapai 100%?

Faizal Riza
• Stage adalah tingkat terjadinya proses

ekstraksi antara fasa organik dan air
dengan kondisi operasi yang telah
ditentukan.

• Kemungkinan ada, tetapi lebih aman jika
ditambah 1 stage karena dalam proses
kontinyu dengan 1 stage sulit untuk
mendapatkan recovery 100%.
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PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG : EKSTRAKSI URANIUM
DARI LARUTAN HASIL DIGESTI BIJIH URANIUM RIRANG

DENGAN TRIBUTIL FOSFAT

Erni Rifandriyah Arief, Zahardi, Susilaningtyas
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG : EKSTRAKSI URANIUM DARI LARUTAN
HASIL DIGESTI BIJIH URANIUM RIRANG DENGAN TRIBUTIL FOSFAT. Uranium yang
terkandung dalam larutan hasil digesti asam (setelah melalui pengendapan torium) dipisahkan
dari unsur-unsur lainnya, terutama logam tanah jarang yang masih terkandung dalam larutan
tersebut. Metode yang digunakan untuk pemisahan kedua unsur tersebut adalah ekstraksi
menggunakan pelarut tributil fosfat. Pada penelitian ini dilakukan variasi terhadap variabel
ekstraksi yang meliputi konsumsi reduktor (H2O2) terhadap umpan, perbandingan umpan (dalam
larutan air) dan pelarut organik TBP yang diencerkan dengan kerosin (rasio A/O), konsentrasi
pelarut organik, variabel stripping yang meliputi perbandingan pelarut organik hasil ekstraksi dan
pelarut stripping/ HNO3 (rasio O/A). Dari percobaan diperoleh kondisi optimal: untuk tahap
ekstraksi, konsumsi H2O2 1/4 volume umpan, perbandingan A/O 1/1, konsentrasi TBP dalam
kerosin 40%, rekoveri dalam ekstraksi untuk U=± 99%, LTJ=± 4%, Th=± 70%, PO43-=± 30%.
Untuk tahap stripping perbandingan O/A 1/5 dan konsentrasi HNO3 0,24 N. Rekoveri dalam
stripping untuk U =± 84%, LTJ=± 80%, Th= ± 72%, PO43- = ± 83%.

ABSTRACT

URANIUM RIRANG ORE PROCESSING : EXTRACTION OF URANIUM FROM RIRANG ORE
DIGESTION SOLUTION WITH TRIBUTYL PHOSPHATE. Uranium is extracted from Rirang ore
acid digestion solution containing rare earths. A mixture of tributyl phosphate solvent and -
kerosene diluent is employed. Several parameters of solvent extraction have been studied
including aqueous to organic phase ratio, H2O2 reductor concentration and TBP concentration in
the solvent mixture, as well as the aqueous to organic phase ratio in the stripping process. The
optimum conditions for the extraction step include the use of 25% H2O2 (v/v), one to one
aqueous to organic ratio, and 40% TBP in kerosene. The extraction recovery for U, RE, Th, and
PO43- are 99%, 4%, 70%, and 30%, respectively. The stripping step optimum conditions include
the use of one to five organic to aqueous phase ratio, 0.24 N HNOsand the stripping recovery for
U, RE, Th, and PO43- are 84%, 80%, 72%, and 83%, respectively.

PENDAHULUAN

Bijih uranium asal Rirang Kalimantan
Barat merupakan bijih uranium yang
kandungan kimianya agak berbeda dari bijih
uranium asal daerah lain di Kalimantan Barat.
Bijih ini mengandung unsur yang sangat
potensial serta mempunyai nilai ekonomis
yang cukup tinggi antara lain uranium
(U) 0,52%, logam tanah jarang (LTJ) 63,04%,
fosfat (PO4

3" ) 24,55 %, molibdenum (Mo)
0,24 % dan torium (Th) 0,02 %.m. Untuk
mendapatkan unsur-unsur tersebut secara
individu diperlukan proses pemisahan dan
pemurnian secara bertahap. Metode
pemisahan dan pemurnian yang dapat
digunakan antara lain pengendapan
bertingkat, ekstraksi pelarut dan sebagainya.

Pada penelitian sebelumnya telah
dilakukan pemisahan uranium dari larutan
hasil digesti bijih uranium Rirang yang masih
mengandung LTJ, Th dan PO4

3' dengan
metode pengendapan bertingkat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ketiga unsur
tersebut tidak bisa dipisahkan secara
sempurna1,121 Penelitian berikutnya
menggunakan metode lain'31 yaitu setelah
pengendapan tingkat I (pemisahan Th dari
unsur-unsur lainnya) kemudian dilanjutkan
dengan ekstraksi U dengan pelarut D2EHPA
untuk memisahkan U dari LTJ. Hasil
pemisahan juga belum memuaskan, karena
U belum dapat dipisahkan secara sempurna
dari LTJ (terekstraks ± 95 % tetapi LTJ ikut
terekstraks sebesar ± 20 %).P1. Oleh karena
itu, pada penelitian ini dilakukan pemisahkan
U dan LTJ dengan Tributil fosfat (TBP).
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Sebelum proses ekstraksi, umpan larutan
LTJ-suIfat diubah menjadi larutan LTJ-nitrat.
Larutan ini kemudian direaksikan dengan
H2O2 untuk mereduksi LTJ 4+ -»
LTJ 3+ tidak terekstraksi
fosfat[4).

LTJ 3+ agar
oleh tributil

TEORI

Metode ekstraksi pelarut adalah
proses pemisahan suatu zat yang
berdasarkan pertukaran zat terlarut antara
dua zat pelarut yang tidak bercampur.
Pertukaran ini terjadi karena adanya
perbedaan afinitas diantara kedua zat pelarut
tersebut terhadap zat terlarut. Secara
sederhana proses pemisahan meliputi tahap
ekstraksi dan stripping.

Pada tahap ekstraksi terjadi transfer
uranium yang terdapat di dalam larutan
umpan (fasa anorganik) ke dalam fasa
organik akibat kontak langsung dalam waktu
tertentu. Pada penelitian ini uranium akan
diekstraksi oleh TBP. TBP merupakan larutan
kental dengan berat jenis 0,97 ; kekentalan
3,4 cp ; titik nyala 146 °C, stabil dalam larutan
nitrat sampai dengan konsentrasi 16 N. TBP
dalam kerosin dapat mengekstraksi uranium
nitrat dalam keadaan ion fosfat[5]. TBP dapat
mengekstraks Th dan U karena mengandung
sejumlah kecil mono butyl phosphate dan
dibutyl phosphate yang membentuk kompleks
dengan torium dan uranium. Reaksi yang
terjadi pada tahap ekstraksi ini adalah :

UO 2
2 + 2NO3 UO2(NO3)2 - TBP

Ekstraksi uranium dengan pelarut TBP terjadi
apabila uranium dalam bentuk larutan nitrat
dengan konsentrasi tinggi. Bila larutan
mengandung cerium (Ce) maka Ce harus
bervalensi III supaya tidak ikut terekstrak
bersama-sama dengan U dan Th |4'. Hal ini
dapat dilakukan dengan menambahkan H2O2

dimana Ce tereduksi dengan persamaan
sebagai berikut:

2Ce4 H2O2O2 2Ce3+ 2H+ + O2 T

Selain H2O2 senyawa-senyawa yang dapat
mereduksi Ce4+ ialah alkohol, SO2, H2S dan
HNO2

Pada tahap stripping terjadi
perpindahan uranium dari fasa organik ke

fasa anorganik sehingga uranium mengalami
pemekatan. Beberapa fasa anorganik yang
biasa digunakan antara lain larutan HCI,
HNO3 dan Na2CO3. Pada penelitian ini
digunakan pelarut HNO3. Reaksi yang terjadi
ditunjukkan pada persamaan reaksi141;
keasaman 0,24 N HNO3 sebagai berikut:

UO2(NO3)2-TBP -> UO2(NO3)2 + TBP

Sebelum tahap ini, pelarut organik yang
mengandung U/Th dicuci dahulu dengan
Na2CO3 dan air. Hal ini disebabkan sifat
kelarutan kompleks U/Th dalam pelarut
organik tersebut141.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan
Larutan umpan, mengandung
U w 600,15 ppm, LTJ « 56,96 mg/ml,
Th » 91,28 ppm, P(V"« 6020,85ppm.
Tributil Fosfat (TBP).
Kerosin.
Aquades.
Asam nitrat (HNO3) pekat.
H2O2.

Peralatan
1 unit peralatan gelas.
1 unit pH meter.
1 unit hotplate dan magnetic stirrer.
Stop watch.

Tata kerja

Tahap pembuatan umpan
Larutan dari pengendapan torium

dengan kondisi asam sulfat diubah menjadi
kondisi nitrat dengan cara diendapkan dahulu
dengan NH4OH 7,3 % kemudian dilarutkan
dengan HNO3 sehingga larutan mempunyai
konsentrasi 6 N I4).

Tahap ekstraksi
Mula-mula disiapkan larutan umpan

(A) yang telah direduksi dengan H2O2.
Disiapkan larutan TBP dalam kerosin dalam
beberapa konsentrasi yang telah dibakukan
sebagai fasa organik (O). A dicampur dengan
O pada konsentrasi tertentu dan dalam
perbandingan tertentu. Kemudian campuran
dikocok selama 5 menit. Setelah itu,
campuran tersebut dibiarkan sehingga A dan
O terpisah sempurna. Setelah dipisahkan,
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volume masing-masing diukur dan diambil
sebagian untuk dianalisis kadar unsur U, Th,
LTJ dan PO,,3".

Tahap stripping
Larutan hasil ekstraksi (O) dicuci

dengan larutan HNO3 3 N sebanyak 3 kali
dengan perbandingan volume 1/1. Kemudian
dicuci dengan aquades sebanyak 3 kali
dengan perbandingan volume 1/1. Setelah itu
O di stripping dengan larutan HNO3 dengan
konsentrasi tertentu (A) dan perbandingan
tertentu selama 5 menit. Setelah waktu
stripping tercapai, fasa O dipisahkan dari
fasa A, lalu diukur volume masing-masing.
Diambil sebagian untuk dianalisis kadar unsur
U, Th, LTJ dan PO4

3\

Metode percobaan

Persiapan umpan
Sejumlah larutan hasil pengendapan
diendapkan total dengan larutan
NH4OH 7,3%. Endapan tersebut dilarutkan
dengan larutan HNO3 6 N.

Tahap ekstraksi
A = larutan umpan dari tahap I
O = larutan TBP dalam kerosin

1) Penentuan konsumsi H2O2.
Perbandingan volume H2O2/volume
umpan ditentukan 0, 1/2, 1/4, 1/10, 1/20
dengan perbandingan A/O = 1/1,
konsentrasi O = 40 % dan waktu ekstraksi
5 menit. Kurva antara rekoveri ekstraksi U
dan LTJ terhadap perbandingan volume
H202/volume umpan dibuat untuk
menentukan konsumsi H2O2 optimal.

2) Penentuan perbandingan volume A/0.
Beberapa perbandingan volume A/O
ditentukan 3/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/3 dengan
konsentrasi O = 40 %, waktu ekstraksi
5 menit dan konsumsi H2O2 yang telah
ditentukan dari percobaan 1. Kurva
antara rekoveri ekstraksi U dan LTJ
terhadap A/O dibuat untuk menentukan
A/O optimal.

3) Penentuan konsentrasi O.
Konsentrasi O ditentukan yaitu 10 %,
25 %, 40 %, 55 %, 70 %, dengan
perbandingan A/O optimal dari
percobaan 2, konsumsi H2O2 optimal dari
percobaan 1 dan waktu ekstraksi 5 menit.

Kurva antara rekoveri ekstraksi U dan LTJ
terhadap konsentrasi O dibuat untuk
menentukan konsentrasi O optimal.

4) Uji coba kondisi optimal ekstraksi.
Kondisi optimal dari percobaan 1, 2 dan 3
diuji coba terhadap jumlah umpan yang
lebih banyak yaitu dilakukan duplo.
Rekoveri ekstraksi U dan LTJ dihitung
untuk disesuaikan dengan hasil
percobaan penentuan kondisi optimal
sebelumnya.

Tahap stripping
O = larutan organik hasil ekstraksi yang telah

dicuci,
A= stripper = HNO3.

5) Pencucian larutan O hasil ekstraksi.
25 ml larutan hasil ekstraksi dicuci dengan
25 ml larutan HNO3 3N sebanyak 3 kali,
kemudian dicuci lagi dengan air (aquades)
dengan cara yang sama .

6) Penentuan perbandingan O/A.
Perbandingan O/A ditentukan yaitu 1/1,
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 dengan konsentrasi
pelarut 0,24 N dan waktu stripping
5 menit. Kurva antara rekoveri stripping
U dan LTJ terhadap perbandingan O/A
dibuat untuk menentukan O/A optimal.

7) Penentuan konsentrasi A.
Konsentrasi A ditentukan yaitu 0,05 N;
0,18 N; 0,24 N; 0,30 N; 0,40 N dengan
perbandingan O/A optimal dari percobaan
6 dan waktu stripping 5 menit. Kurva
antara rekoveri stripping U dan LTJ
terhadap konsentrasi A dibuat untuk
menentukan konsentrasi A optimal.

8) Uji coba kondisi optimal stripping
Kondisi optimal dari percobaan 6 dan 7
diuji coba terhadap jumlah umpan yang
lebih banyak yaitu dilakukan duplo.
Rekoveri ekstraksi U dan LTJ dihitung
untuk disesuaikan dengan hasil
percobaan penentuan kondisi optimal
sebelumnya.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil
1. Penentuan konsumsi H2O2optimal.

Kondisi yang ditetapkan:
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Waktu ekstraksi
A/O

= 5 men it.
= 1/1.

Konsentrasi TBP dalam kerosin = 40 %.
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n=Uranium, O=Torium, <=Logam Tanah Jarang, <J>=Fosfat
Konsumsi H2O2 (vol H2O2/vol umpan)

Gambar 1. Pengaruh H2O2 terhadap % reaksi dalam tahap ekstraksi.

2. Penentuan perbandingan A/O
ekstraksi.

Kondisi yang ditetapkan:
Waktu ekstraksi = 5 menit.
Konsumsi H2O2 = 1/4 vol.H2O2/vol.umpan
Konsentrasi O (TBP dalam kerosin) = 40 %.

D=Uranium, O=Torium, <=Logam Tanah Jarang, <3>=Fosfat

Gambar 2. Penentuan perbandingan A/O ekstraksi.

3. Penentuan konsentrasi ekstraktan.
Kondisi yang ditetapkan :
Waktu ekstraksi = 5 menit.

Konsumsi H2O2 = 1/4 (vol.H2O2/vol.umpan).
Perbandingan A/O = 1/1.
O = TBP dalam kerosin.
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Gambar 3. Penentuan konsentrasi ekstraktan.

4. Uji coba kondisi optima! ekstraksi
Kondisi yang ditetapkan:
Waktu ekstraksi = 5 menit.
Konsumsi H2O2 = 1/4(vol.H202/

vol.umpan).
Perbandingan A/O = 1/1.
Konsentrasi ekstrakstan = 40 %.
Volume umpan =100 ml.

5. Penentuan O/A stripping
Kondisi yang ditetapkan:
Waktu stripping = 5 menit.
Konsentrasi pelarut stripping (HNO3) = 0,25 N.
O dicuci dengan HNO3 3N 3 kali, kemudian dengan air 3 kali.

Tabel 1. Uji coba kondisi optimal ekstraksi

Sam-

pel

I

II

Rekoveri ekstraksi (%)

U

99,89

98,54

LTJ

4,11

3,89

Th

82,71

70,89

PO4
3"

31,29

30,75

D=Uranium, O=Torium, <=Logam Tanah Jarang, <2>=Fosfat

Gambar 4. Penentuan O/A stripping.
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6. Penentuan konsentrasi reagen stripping (HNO3).
Kondisi yang ditetapkan:
Waktu stripping = 5 menit.
O/A = 1/5

•=Uranium, 0=Torium, <=Logam Tanah Jarang, <J>=Fosfat

Gambar 5. Penentuan konsentrasi reagen stripping HNO3

7. Uji coba kondisi optimal stripping
Kbndisi yang ditetapkan:
Waktu stripping = 5 menit
Perbandingan O/A = 1/5
Konsentrasi HNO3 = 0,24 N
Volume umpan = 100 ml

Tabel 2. Uji coba kondisi optimal stripping

Sam-

pel

I

II

Rekoveri stripping (%)

U

84,31

83,99

LTJ

81,32

80,94

Th

20,11

19,87

PO4
3"

28,99

30,21

BAHASAN

Ekstraksi uranium dari larutan hasil
digesti asam bijih Rirang dengan Tributil
fosfat melalui beberapa tahapan sebagai
berikut:

1) Umpan ekstraksi berupa larutan sulfat
harus diubah menjadi larutan nitrat
karena TBP mempunyai efektifitas tinggi
untuk mengekstraksi U dari larutan nitrat
sampai dengan konsentrasi 16 N t5J. Pada
penelitian ini konsentrasinya ditentukan
6 N w.

2) LTJ yang bervalensi 4 direduksi dahulu
menjadi valensi 3 sehingga LTJ valensi 3
tidak terekstraksi oleh TBP141. Senyawa-
senyawa yang dapat mereduksi LTJ
valensi 4 ialah alkohol, SO2, H2S, HNO2

dan H2O2
[4]. Pada penelitian ini digunakan

reduktor H2O2 dimana hasil yang telah
diperoleh ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1 memperlihatkan bahwa makin
besar konsentrasi H2O2 maka makin kecil
LTJ yang ikut terekstraksi. Hal ini sesuai
dengan teori dimana konsumsi H2O2

makin besar berarti sebagian besar LTJ
dalam keadaan valensi 3 sehingga tidak
terekstraksi oleh TBP. Konsumsi H2O2

optimal dari hasil penelitian ini adalah 1/4
dari umpan. Pada kondisi A/O = 1/1,
waktu ekstraksi = 5 menit dan
konsentrasi TBP-kerosin = 40 % maka
diperoleh rekoveri ekstraksi U « 98 %,
LTJ » 4 %, Th « 78 % dan PO4

3"« 35 %.

3) Pada tahap ekstraksi, umpan adalah
larutan hasil pengendapan Th yang
mengandung U « 600,15 ppm,
LTJ « 55,96 mg/ml, Th « 91,28 ppm dan
PO4

3" « 6020,85 ppm akan ditentukan
kondisi optimal dari perbandingan A/O
dan konsentrasi ekstraktan.

Penentuan perbandingan A/O
optimal ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Memperlihatkan bahwa makin
kecil perbandingan A/O ( makin besar
konsumsi TBP kerosin ) maka U yang
terekstraksi makin besar demikian juga
rekoveri ekstraksi LTJ, Th dan PO/"
sampai dengan konsumsi TBP kerosin
tertentu mulai konstan. Hal ini disebabkan
TBP kerosin mulai jenuh. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa A/O optimal = 1/1
dengan waktu ekstraksi = 5 menit,
konsumsi H2O2/umpan = 1/4, konsentrasi
TBP-kerosin = 40 %, diperoleh rekoveri
ekstraksi U * 98 %, LTJ « 4 %, Th » 72%
dan PO„3-« 40 %.

Penentuan konsentrasi TBP
kerosin optimal ditunjukkan pada
Gambar 3. Yang memperlihatkan bahwa
makin besar konsentrasi TBP-kerosin
maka makin besar rekoveri ekstraksi
unsur-unsur tersebut. Hal ini disebabkan
makin pekat TBP-kerosin daya reaksinya
makin kuat. Pada kepekatan TBP-kerosin
tertentu, reaksi akan tetap meskipun
kepekatan ditambah (kondisi reaksi
mencapai optimal). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa konsentrasi
TBP-kerosin optimal = 40 % dengan
waktu ekstraksi = 5 menit, konsumsi
H2O2/umpan = 1/4 dan A/O = 1/1,
diperoleh rekoveri ekstraksi U = 100 %,
LTJ » 4 %, Th « 72 %, PO4

3"« 40 %.

Uji coba kondisi optimal
ekstraksi ternyata hasilnya mendekati
peneiitian penentuan kondisi optimal
tersebut seperti terlihat pada Tabel 1.

4) Pada tahap stripping akan ditentukan
kondisi optimal dari perbandingan O/A
dan konsentrasi reagen stripping. Pelarut
organik hasil ekstraksi sebelum di
stripping, dicuci dahulu dengan larutan
HNO3 3N dan air untuk menghiiangkan
unsur-unsur pengotor lainnya.

Penentuan perbandingan O/A
optimal seperti ditunjukkan Gambar 4.
makin kecil perbandingan O/A (makin
besar konsumsi reagen stripping (A))
maka U yang terekstraksi makin besar
demikian juga rekoveri ekstraksi LTJ, Th
dan PO4

3" sampai dengan jumlah fasa air
tertentu tersebut mulai konstan. Hal ini
disebabkan A mulai jenuh. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa O/A=1/5

dengan waktu stripping 5 menit,
konsentrasi pelarut stripping
(HNO3) = 0,25 N, maka diperoieh
rekoveri stripping U » 85%, LTJ « 85%,
Th » 20% dan PO4

3"» 30%.

Penentuan konsentrasi HNO3

optimal ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. menunjukkan bahwa makin
besar konsentrasi HNO3 maka makin
besar pula rekoveri ekstraksi unsur-unsur
tersebut. Hal ini disebabkan makin
pekatn HNO3 maka daya reaksinya makin
kuat. Pada kepekatan HNO3 tertentu,
reaksi akan tetap meskipun kepekatan
ditambah (kondisi reaksi mencapai
optimal). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa konsentrasi HNO3 optimal = 0,24N
dengan waktu stripping = 5 menit,
perbandingan O/A = 1/5, diperoleh
rekoveri stripping U » 84 %, LTJ « 80 %,
Th « 20 % dan PO4

3"« 30 %.

Uji coba kondisi optimal stripping
ternyata hasilnya mendekati penelitian
penentuan kondisi optimal tersebut,
seperti terlihat pada Tabel 2.

S1MPULAN

Dalam proses ekstraksi U dengan
Tributil fosfat dari larutan yang mengandung
LTJ perlu direduksi dahulu dengan H2O2.
Hal ini dimaksudkan untuk mengubah LTJ4*
menjadi LTJ3+ sehingga LTJ3+ tidak
diekstraksi oleh TBP. Sebelum dilakukan
tahapan stripping, larutan organik hasil
ekstraksi dicuci dahulu dengan larutan
HNO3 3N sebanyak 3 kali dan air sebanyak 3
kali pada volume sama dengan volume
larutan organik, untuk menghiiangkan unsur-
unsur pengotor lainnya. Kondisi ekstraksi
optimal yang diperoleh dari percobaan ini
adalah:
Konsumsi H2O2 = 1/4 (vol.H2O2/

vol.umpan).
Perbandingan A/O =1/1.
Konsentrasi TBP dalam
kerosin = 40 %.
Waktu ekstraksi = 5 menit.
Rekoveri ekstraksi U = ± 99 %
Rekoveri ekstraksi LTJ = ± 4 %.
Rekoveri ekstraksi Th = ± 70 %
Rekoveri ekstraksi PO4

3"= ± 30 %
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Kondisi stripping optimal adalah
Perbandingan O/A
Konsentrasi HNO3

Waktu stripping
Rekoveri stripping U
Rekoveri stripping LTJ
Rekoveri stripping Th
Rekoveri stripping PO4

3'

PUSTAKA

= 1/5.
= 0,24 N.
= 5 menit.
= ± 84 %
= ± 80 %.
= + 20 %
= ± 30 %
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TANYA JAWAB

Ghaib Widodo
• Fungsi H2O2 sebagai reduktor, apa yang

direduksi pada proses ekstraksi pelarut?
Bagaimana seandainya tidak ada
reduktor?

• Apa keuntungan dan kerugian recovery U
menggunakan pelarut TBP dibandingkan
dengan pelarut modifikasi (0,3 M
D2EHPA + 0,075 M TOPO) ?

Erni Rifandriyah Arief
• H2O2 adalah reduktor untuk mereduksi

LTJ4+ -> LTJ3+. Seandainya umpan
ekstraksi tidak direduksi dahulu maka
LTJ lebih banyak ikut terekstraksi
bersama U dibandingkan jika LTJ
direduksi terlebih dahulu.

• Hasil recovery ekstraksi tergantung pada
beberapa faktor yang sangat kompleks
terutama kondisi umpan ekstraksi.
Dari segi ekonomis reagen ekstraksi TBP
lebih murah di- bandingkan dengan
D2EHPA.

Fathurrachman
• Bilamana H2O2 yang biasanya dipakai

sebagai oksidator menjadi reduktor dalam
penelitian ini?

• Apa fungsi Na2CO3 setelah ekstraksi
dilakukan? Apakah untuk mencuci TBP
dengan tujuan menyerap DBP dan MBP?

Erni Rifandriyah Arief:
• H2O2 dapat berfungsi sebagai oksidator

atau reduktor tergantung suasananya.
Dalam suasana asam H2O2 berfungsi
sebagai oksidator.

• Dalam hal Na2CO3, telah diralat
sebelumnya dan yang benar adalah
HNO3.

Dwi Briyantoro
• Untuk pengendapan sampai pH = 3

uranium masih berada dalam filtrat,
sebaiknya pH dinaikkan sampai U
benar-benar sudah ikut mengendap
semua yaitu pada pH = ± 7.

Erni Rifandriyah Arief
• Saran diterima untuk dicek lebih lanjut.
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LAMPIRAN

Tabel 3. Penentuan konsumsi H2O2 optimal

Konsumsi H2O2

vol.H2O2/vol.umpan
0

1/20
1/10
1/4
1/2

Rekoveri ekstraksi (%)
U

52,52
61,12
97,94

100,00
100,00

LTJ
13,06
12,45
10,52
4,53
4,31

Th
18,21
31,94
72,26
78,11
73,05

PO4
3'

20,85
24,61
26,70
30,10
32,08

Tabel 4. Penentuan perbandingan A/O ekstraksi optimal

A/O

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

Rekoveri ekstraksi
U

56,27
71,56
98,99
99,01
99,22

LTJ
1,41
2,32
3,82
7,32
8,11

Th
35,92
51,03
72,41
70,25
71,10

po.3-
29,115
30,22
40,30
35,71
31,21

Tabel 5. Penentuan konsentrasi ekstraktan optimal

Konsentrasi
ekstraktan (O)

10
25
40
55
70

Rekoveri ekstraksi (%)

U
85,11
94,02

100,00
100,00
100,00

LTJ
3,10
3,42
3,79
8,13
1,51

Th
52,21
61,20
73,62
72,89
71,49

PO4
3-

29,31
32,45
38,10
36,23
37,42

Tabel 6. Penentuan O/A stripping opt imal

A/O

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6

Rekoveri stripping (%)

U
61,03
65,24
71,02
79,82
84,19
83,91

LTJ
65,10
68,25
70,91
85,30
83,10
84,04

Th
9,90
10,02
11,24
15,69
20,01
19,00

21,50
22,84
24,32
28,72
30,04
31,02

Tabel 7. Penentuan konsentrasi reagen stripping optimal

Konsentrasi HNO3

(N)
0,05
0,18
0^24
0,30
0,40

U
79,21
80,56
84,21
85,01
84,72

Rekoveri stripping (%)
LTJ

76,73
78,24
81,92
82,35
80,60

Th
17,51
18,26
20,05
20,36
22,10

PO4
3-

20,61
23,40
29,91
28,30
27,95
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REEVALUASI CEBAKAN URANIUM EKO-REMAJA, KALAN
KALIMANTAN BARAT
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ABSTRAK

REEVALUASI CEBAKAN URANIUM EKO-REMAJA, KALAN, KALIMANTAN BARAT. Bentuk
cebakan uranium di bukit Eko-remaja, Kalan, tidak seideal sebagaimana layaknya suatu cebakan
vein yang menerus. Hasil percobaan tambang memperlihatkan bahwa di bagian selatan terjadi
penyimpangan arah, bahkan terputus-putus, kemudian muncul pada arah yang berlainan,
sehingga bisa diasumsikan bahwa grup cebakan vein yang diketahui berjumlah 19 buah,
membentuk beberapa longgokan bijih yang biasa disebut stockwork. Bentuk longgokan tersebut
didukung oleh karakteristik permineralan dan geologi batuan di sana, kemudian akan mengubah
kualitas dan kuantitas bijih tesebut. Penilaian ulang memberikan hasil, bahwa seluruh
permineralan uranium di bukit Eko membentuk 6 buah grup longgokan (stockwork) yaitu Grup I
sampai dengan Grup VI. Setiap grup menampakkan karakteristik berlainan, dan hasil
perhitungan memberikan jumlah bijih sebanyak 4,32 juta ton mengandung uranium sebanyak
531,44 ton, atau akan diperoleh dari seluruh longgokan, bila diratakan sejumlah 0,18 Kg U3O8
per ton bijih. Sistem penambangan yang dilakukan dengan underground bulk mine memiliki
kapasitas produksi tinggi dibandingkan dengan sistem underground shrinkage stoping untuk
sistem vein di bukit Eko.

ABSTRACT

RE-EVALUATION OF EKO-REMAJA URANIUM ORE BODY, KALAN, WEST KALI-MANTAN.
Uranium ore body which has been discovered at Eko-Remaja Hill belongs to the vein type
system, but later on, after mining test study the ore body might not be as ideal as the vein form;
at the southern part they show deviation from the original direction or even discontinue. From the
view of the mining work these veins seem to form another type of ore body, which is called a
stockwork. The stockwork consists of groups of closed veins, and the stockwork at Eko is
assumed to have 6 groups coming from 16 vein systems. The stockwork ore body seems to fit
and to be supported also by the uranium geology condition at Eko hill. According to this
assumption, the quality and the quantity of the uranium ore body will change, and the result of
the evaluation will have a total of 4.32 million ton of ore, containing 531.56 ton uranium and it
can be recovered at as much 0.18 Kg U^OQ/ ton ore. The mining system for these stockworks
vein system at Eko Hill is underground bulk mine, which is characterised by higher production
capacities compared to underground shrinkage stoping mine.

PENDAHULUAN

1.LATARBELAKANG
Hasil penelitian terdahulu111,

dilaporkan bahwa uranium di bukit Eko-
remaja berada dalam bentuk sejumlah urat
breksi yang letaknya hampir sejajar (19
bidang mineralisasi-BM) berarah timur barat
dengan miring 65 derajad dalam batuan
induk Metalanau, dibatasi oleh batuan steril
Metapelit Jeronang (MPJ). Dari 19 buah BM
telah diidentifikasi, didapat total sumberdaya
insitu yang terukur sejumlah 552,61 ton U3O8

dengan kadar rerata 0,12% berada pada
jumlah luas 324,504 meter persegi.

Masalahnya adalah, bahwa setelah
dilakukan beberapa kali percobaan/penelitian
penambangan ternyata bahwa BM-BM yang
ditemui tidak menerus dalam satu arah,
mereka terputus atau hilang samasekali baik
kearah atas maupun ke bawah, kecuali untuk
mendapatkan metoda penambangan yang
sesuai dengan keberadaan cebakan uranium
tersebut, metoda tambang bawah tanah
nampaknya satu-satunya yang paling cocok,
namun berakibat pengotoran pada bijih tinggi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN
Dengan memperhatikan latar

belakang tersebut, maka penelitian ini
bermaksud membuat suatu penilaian
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kembali keberadaan cebakan Eko-remaja
tersebut, yaitu dengan menganggap adanya
tubuh bijih terdiri dari kumpulan beberapa BM
yang berdekatan (suatu bentuk/longgokan
bijih) biasa disebut "stockwork". Tujuan
penelitian ialah menguraikan konsep
stockwork tersebut dan menghitung berapa
kandungan uranium yang dapat diambil, serta
sistem penambangannya.

2. PENILAIAN CEBAKAN URANIUM EKO-
REMAJA

2.1. GEOLOGI PERMINERALAN URANIUM
Hasil penelitian geologi sistematik

dari percobaan tambang di Eko-remaja
bahwa sistem vein dari permineralan uranium
di Eko-remaja berarah di bagian utara kearah
barat-timur (seperti juga studi dari hasil
pemboran selama ini) nampak pada
Gambar 1, sedangkan di bagian selatan
kearah timur laut tidak menerus atau hilang
dan muncui kembali, studi yang didapat dari
hasil percobaan tambang (Gambar 2).

Tabe! 1. Cebakan Uranium Sistem Vein di Eko

2.2. TOTAL CADANGAN INSITU
Perhitungan yang telah dilakukan

berdasarkan laporan111 ditunjukkan dalam
Tabel 1, total cadangan insitu uranium di Eko-
remaja ialah 552,61 ton U3Oa, kadar rerata
0,12 % berasal dari cebakan berbentuk urat
(vein) sejumlah 19 buah. Dari Tabel tersebut
teriihat bahwa sejumlah 314,56 ton atau 57 %
dari total cadangan berasal dari 4 buah vein,
masing-masing BM-157, 169, 179 dan 184
dan kadar reratanya 0.26 %. Juga
diperlihatkan dalam bentuk histogram
dibawah ini (Gambar 3).

Total cadangan tersebut akan
bertambah, bila dari perkiraan total
sumberdaya uranium di Eko-remaja lebih dari
2500 ton ditingkatkan penelitiannya dengan
melakukan pemboran-pemboran secara
sistematik sebagai kelanjutan dari pemboran
sebelumnya.

VEIN

U308(ton)

Tebal (m)

Kadar(%)

Luas (m2)

Bijih (ton)

60

1,32

0,29

0,05

3,458

2,708

104

8,91

0,31

0,05

21,828

18,270

120

20,68

0,45

0,09

19,127

23,239

126

19,33

0,37

0,09

21,828

21,806

147

22,89

0,20

0,28

15,345

8,286

157

85,06

0,82

0,23

16,749

37,082

169

64,05

0,35

0,39

17,614

16,645

179

102,65

1,39

0,17

16,425

61,807

184

62,8

0,64

0,26

13,724

23,715

205

19,78

0,44

0,08

20,207

24,006

U3O6(ton)

Tebal (m)

Kadar(%)

Luas (rm2)

Bijih (ton)

240

29,36

0,57

0,09

21,828

33,593

247

24,27

0,82

0,05

22,693

50,242

254

11,81

0,53

0,04

19,451

27,834

281

10,37

0,64

0,03

22,801

39,400

291

18,03

0,70

0,05

18,478

34,923

297

5,21

0,38

0,04

13,291

13,637

400

14,6

0,70

0,04

17,722

33,495

415

31,42

0,56

0,10

21,828

33,004

500

0,08

0,35

0,08

108

102

Jml

19

552,61

0,60

0,12

17,079

503,796
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Gambar 1. Peta Geologi Eko-Remaja, Kalan (Karyono HS, 1989)
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Gambar 2. Peta Akses Tambang Eko-Remaja
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Gambar 3. Histogram Cebakan Uranium Sistem Vein di Eko-Remaja, Kalan Cebakan uranium
diberi sebutan (nomor) berdasarkan ditemukannya pada meteran ke-60 (BM-60) di
sepanjang terowongan Bukit Eko.

2.3. PENILAIAN CADANGAN TAMBANG
Untuk menilai cadangan bijih, antara

lain dilakukan percobaan penambangan,
nampak bahwa bentuk cebakan bijih tidak
seideal bentuk cebakan vein, sehingga perlu
suatu konep lain untuk menyesuaikan dengan
keadaan bentuk bijih tersebut, yaitu bijih
berbentuk longgokan disebut stocwork.
Dalam hal ini terdiri dari penggabungan
beberapa vein yang berdekatan, dan
diperkirakan ada sejumlah 6 longgokan grup
vein, berasal dari 16 buah vein dari total 19,
sedangkan sisa sejumlah 3 buah (BM-60,
205, dan 500) sementara diabaikan karena
selain letaknya baik ke arah kanan dan
kearah kiri berjauhan dengan BM-BM
sebelahnya, maupun uranium yang
dikandungnya berkadar rendah serta tidak
banyak. Pembentukan longgokan ini
dibangun sedemikian rupa sehingga akan
mempermudah metoda pengambilan bijihnya,
yaitu sistem underground bulk mine.

Untuk menentukan kandungan
uranium dalam cebakan bijih model

longgokan ini telah dievaluasi dan
mendapatkan formulasi sebagai berikut:
1. Satu longgokan bijih akan mempunyai

tebal sejumlah jarak antar vein yang
digabung misalnya BM-169 sampai
BM-184 berjarak dari meter ke-169
sampai ke-184.

2. Lebar longgokan ditentukan dari tebal
formasi batuan induk metalanau, yaitu 150
meter (dari peta geologi).

3. Berat Jenis bijih 2,7 g/cm3

4. Luas setiap longgokan berdasar pada
luas maksimum satu vein dari anggota
grup tersebut (taksiran rendah
underestimate (Tabel 1).

Perhitungan selanjutnya adalah sebagai
beikut:
(Tabel No.2) Misalnya longgokan qrup III
(BM-169,179,184)
Tebal : Jarak BM-169 sampai 184 = 16 m,

tebal tersebut adalah tebal sernu,
karena vein mempunyai kemiringan
65° dan arah 60° (peta geologi),
sehingga tebal sebenarnya adalah
16 sin 65° x sin 60° = 12,56 m.
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Luas : 18.000 m2, luas maksimum vein
BM-169 (17.614 m2)

Jumlah kandungan U3OB : 229,50 ton, jumlah
ke-3 BM.

Jumlah bijih : 150 x 18.000 x 12,56 x 2,7 =
611,194 ton

Maka jumlah uranium dalam 1 ton bijih adalah
(229,50 x 1000) / 611.194 = 0,38kgU3O8/ton.

Kemudian perhitungan menghasilkan,
terdapat 12,75 kg U3O8/m

2 dan ada

1,01 kg U3O8/m
3. Hasil perhitungan yang

sama untuk longgokan grup-lainnya
diperlihatkan pada Tabel 2.

Memperhatikan Tabel 2 tersebut,
nampaknya Grup II dan III, mempunyai nilai
tinggi dibandingkan grup-grup lainnya, yaitu
masing-masing mengandung 0,27kg U3Os/ton
dan 0,38 kg U3O8/ton bijih. Ditunjukkan pada
histogram di bawah ini (Gambar 4).

Tabel 2. Cebakan Uranium 5

STOCWORK

Grup

1(104,120,126)
11(147,157)
111(169,179,184)
IV (240,247,254)
V (281,291,297)
VI (400,415)

Grup 0
(157,169,179,184)

Lebar

semu
(m)
23

11

16

15

17

16

28

Bistem Stockwork di Eko-Remaja

Lebar
riil
(m)

18,08

8,65

12,58

11,79

13,36

12,58

22,01

Tebal
(m)

1,13

1,02

2,38

1,92

1,72

1,26

3,20

Kadar

(%)

0,08

0,24

0,23

0,06

0,04

0,10

0,12

0,23

Maks.

Luas
(m2)

22,000

17,000

18,000

22,000

22,000

22,000

18,000

U3O8

(ton)

48,92

107,95

229,50

65,44

33,61

46,02

531,44

314,56

Bijih
(ton)

1,073,833

396,851

611,194

700,326

793,703

747,014

4,322,921

1,069,589

Kg/
(ton)

0,05

0,27

0,38

0,09

0,04

0,06

0,18

0,29

Kg/

(m2)

2,22

6,35

12,75

2,97

1,53

2,09

17/48

Kg/
(m3)

0,12

0,73

1,01

0,25

0,11

0,17

0,79

U308

GRUP 1(104,120,126) GRUP 111(169,179,184 GRUP V (281,291,297)
GRUP 11(147,157) GRUP IV (240,247,254) GRUP VI (400,415)

STOCKWORK

Gambar 4. Histogram Cebakan Uranium Stockwork di Eko-remaja
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3. SISTEM PERTAMBANGAN
Untuk mengeksploitasi bijih sejumlah

4,32 juta ton dalam bentuk longgokan-
longgokan adalah suatu pekerjaan besar
untuk itu diterapkan sistem underground bulk
mine. Sistem tersebut harus memiliki ciri
tertentu untuk memperoleh efisiensi tinggi:

• Kapasitas/alat produksi besar minimal
1500 ton bijih/hari

• Dipasang instalasi ore sorting,
mensorting gradasi kadar uranium

• Dipasang centrifugal gravimetri,
pemisahan kadar rendah dan tinggi
berdasar gravimetri.

• Konsumsi asam rendah dengan sistem
leaching bakteri dan heap leaching.

• Dan Iain-Iain,

Sistem pertambangan tersebut tidak
akan diuraikan secara detail pada makalah
ini, Pada penerapan sistem produksi tersebut
menyebabkan biaya produksi dipastikan akan
rendah dibandingkan dengan sistem
underground shrinkage stoping mine yang
dibatasi pada produksi 400 ton bijih/hari
(1995)121

BAHASAN

Berdasarkan uraian dimuka terlihat
bahwa 57 % dari total cadangan insitu di Eko-
remaja berada pada 4 buah vein BM yaitu
sebanyak 314,56 ton. Pernyataan tersebut
memberi peluang bahwa hanya satu grup
longgokan itulah yang layak diambil dari total
uranium yang ada di Eko dan sisanya = 43 %
diabaikan131- Kemungkinan lainnya perlu
dipertimbangkan. Untuk itu kita dilakukan uji
coba hitung dan hasilnya ditampilkan
ditampilkan pada Tabel 2 sebagai
pembanding. Tabel 2 tesebut merupakan
penilaian cebakan uranium di Eko terdiri dari
6 longgokan (Grup I sampai dengan VI) untuk
diperoleh uranium sebanyak 531,44 ton yaitu
kira-kira 96 % dari total cadangan di Eko.

Pengambilan bijih sebanyak
4,32 juta ton untuk memperoleh uranium
sejumlah tersebut akan memperpanjang
umur tambang, tanpa menggantikan alat-alat
berat bila hanya mengambil bijih dari satu
longgokan saja (1,07 juta ton pada Grup 0,
mengandung 314,56 ton uranium). Cara
pengambilan bijih dalam jumlah yang tinggi
tersebut dilakukan dengan cara underground
bulk mine, dibandingkan dengan sistem

underground shrinkage stoping mine cara
untuk penambangaan bijih bentuk vein.

SIMPULAN

• Bentuk cebakan bjih uranium di bukit Eko-
remaja tidak selalu seperti cebakan vein
yang kontinu, seperti sebelumnya
diasumsikan, namun perlu
dipertimbangkan befbentuk sebagai
cebakan longgokan bijih {stockwork).

• Bentuk longgokan ini berjumlah 6 buah,
gabungan dari sejumlah 16 buah cebakan
vein dari 19 buah vein yang diketahui.

• Penilaian terhadap 6 buah longgokan
tersebut, terdapat 531,56 ton U308 dari
bijih sejumlah 4,32 juta ton, atau diperoleh
bijih rerata 0,18 Kg U308/ton. Dua buah
longgokan masing-masing grup II dan III,
mengandung nilai lebih tinggi dari grup-
grup lainnya.

• Sistem underground bulk mine adalah
sistem yang sesuai untuk mengeksploitasi
bentuk longgokan bijih tersebut
mempunyai kapasitas produksi tinggi
dengan biaya yang lebih rendah
dibandingkan dengan sistem underground
shringkage stoping mine yang sesuai
untuk cebakan bijih sistem urat.
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TANYA JAWAB

Sucipta
• Apa yang menjadi pengontrol pola

cebakan vein sehingga tidak menerus,
ada penyimpangan arah dan
terputus-putus? Apakah pengontrol
tersebut struktural atau stratigrafis?

• Apa sebabnya kapasitas produksi dari
sistem penambangan underground bulk
mine lebih tinggi dibandingkan dengan
sistem underground shrinkage stopping
mine ?

Wahlan Wirakusumah
• Pengontrol pola cebakan tipe vein yang

paling utama adalah struktur batuan,
adanya breksi sesor sebagai host rock
cebakan uranium. Perlapisan batuan
yang karakteristik terdiri dari batuan
sedimen yang terkena ubahan
(metalanan dan metapelit skistose)
sebagai batuan induk yang favourable
dan metapelit jeronang yang steril
uranium.

• Underground bulk mine dilakukan pada
blok bijih yang lebar sehingga sekali
bongkaran tinggi hasilnya. Sedangkan
sistem underground shrinkage stopping
menambang terbatas pada ukuran vein
sehingga sekali bongkaran hasilnya
terbatas pada ukuran vein.

Sudjalmo
• Berapa % perbedaan stok bijih antara

vein consep dengan gabungan?
• Dalam hal ini memang biaya produksi

bijih turun, tetapi biaya pengolahanya
tinggi, bila ditinjau dari segi komersial
apakah tidak perlu dipertimbangkan lagi ?

Wahlan Wirakusumah
• Jumlah bijih konsep vein = 503,796 ton

Jumlah bijih konsep stock work =
4.332,921 ton

Jadi perbedaannya = (503,796/4.332,921)
x 100% = 11,7%.

• Ongkos pengolahan untuk konsep stock
work sesuai dengan cara pengolahan
yang terdiri dari:
• heap leaching
• bactery leaching
• leaching dengan asam mulai

memperoleh hasil yang lebih efisien
sehingga tidak mustahil di masa
mendatang ongkosnya menjadi lebih
murah.

Resultan dari ongkos penambangan dan
ongkos pengolahan sehingga ongkos
seluruhnya akan lebih murah
dibandingkan dengan ongkos
penambangan dan pengolahan apabila
dilakukan penambangan underground
shrinkage stopping. Jadi tetap harus
dipertimbangkan.

99



ISSN 1410-1998

ID0100161

Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

UJI MINERALOGI SEBAGAI LANGKAH AWAL PROSES METALURGI
BIJIH ASAL KALAN

Kosim Affandi
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir- BATAN

ABSTRAK

UJI MINERALOGI SEBAGAf LANGKAH AWAL PROSES METALURGI BIJIH ASAL KALAN. Uji
mineralogi sebagai langkah pendahuluan proses hidrometalurgi telah dilakukan terhadap bijih
asal Kalan meliputi bijih Eko Remaja dan Rirang. Tujuan uji ini adalah untuk mengidentifikasi
kandungan unsur dan mineral yang mempengaruhi proses metalurgi bijih, terutama pada
pelindian dan pemurnian uranium. Uji mineralogi dilakukan dengan pengukuran radioaktivitas
dan uji radioluksugraf untuk mengidentifikasikan mineral radioaktif, analisis sayatan tipis,
scanning electron microscope untuk mengidentifikasi unsur dan morfoiogi, EPMA untuk
menganalisis kualitatif unsur, difraksi sinar X untuk mengidentifikasi kandungan mineral; dan
analisis fluoresensi dengan sinar X serta analisis kimia untuk penentuan secara kualitatif dan
kuantitatif kandungan unsur. Hasil analisis unsur dan mineral menunjukan bahwa bijih Eko
Remaja mengandung mineral -mineral uraninit dan branerit, sulfida, besi dan titan oksida, fosfat
dan silikat, sedangkan bijih Rirang mengandung mineral uraninit, monasit dan molibdenit.

ABSTRACT

MINERALOGICAL TEST AS A PRELIMINARY STEP FOR METALLURGICAL PROSES OF
KALAN ORES. Mineralogical tests as a preliminary step for hydro-metallurgy of Kalan ores,
including Eko Remaja and Rirang have been carried out to identify the elements and minerals
content which affect the metalllurgical process, especially the leaching and purification of
uranium. Mineralogical tests have been done by means of radioactivity and radioluxugraph tests
to identify radioactive minerals; thin specimen analysis, Scanning Electron Microscopy (SEM) to
identify elements and morphology, EPMA to analyse qualitatively the elements, X-ray
Diffractometer (XRD) to identify of minerals content; and X-ray Fluorescence (XRF) and chemical
analyses to determine total elements qualitatively and quantitatively. The experimental results
show that the Eko Remaja ores contain uraninite and brannerite, iron and titan oxides, sulfides,
phosphates and silicates minerals, while the Rirang ores contain uraninite, monazite and
molybdenite.

PENDAHULUAN

Informasi mineralogi diperlukan untuk
berbagai kepentingan. Geologis dan
Mineralogis memerlukannya selama survey
lapangan dan eksplorasi mineral. Insinyur
tambang memerlukannya pada saat evaluasi
cadangan potensial dan perencanaan skedul
penambangan. Insinyur kimia atau metalurgis
memerlukannya sebagai langkah awal dalam
mempersiapkan suatu penelitian pengolahan
untuk mengetahui karakteristik metalurgi dan
ekonomi dari bijih. Pengelola lingkungan
memerlukannya untuk pengelolaan limbah
dalam upaya bersih lingkungan dan
mengamankan limbah mineral yang
dihasilkan111.

Pengolahan bijih uranium merupakan
teknologi yang dikembangkan dari
pengolahan mineral-mineral seperti emas dan

vanadium. Teknologi berkembang sangat
cepat dalam upaya mencari alternatif dalam
perbaikan metode yang efisien, fleksibel,
ekonomi biaya rendah dan ramah lingkungan.
Dalam kaitannya dengan pengolahan bijih
uranium, perlu dilakukan perlakuan
pendahuluan sebelum menentukan metode
yang akan dipilih

Perlakuan pendahuluan melalui uji
mineralogi terhadap batuan/bijih/mineral
merupakan suatu langkah penting dalam
proses metalurgi. Proses ini dilakukan untuk
mengetahui : (1) struktur dan komposisi
mineral, (2) sifat-sifat fisika dan kimia,
(3) klasifikasi, dan (4) model formasi serta
ada tidaknya mineral yang berasosiasi.

Sifat setiap cadangan bijih uranium
umumnya tergantung pada komposisi dasar
batuan dan asosiasi antara mineral uranium
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dengan gangue minerals di dalam batuan
tersebut. Hal ini mempengaruhi pemilihan
metode proses pengolahan, rekoveri
pemurnian uranium dan biaya produksi.

Uji Mineralogi Bijih Uranium
Perlakuan pendahuluan terhadap

bijih uranium dilakukan melalui uji mineraiogi
bijih. Selain untuk menentukan cadangan bijih
yang layak diolah secara ekonomis,
perlakuan ini juga diperlukan untuk
mengetahui[2]:
1. mineral asosiasi, khususnya mineral

karbonat dan clay (lempung) yang
berfungsi menyerap uranium.

2. Kandungan sulfur dalam mineral sulfida,
karbondioksida dalam mineral karbonat
seperti limestone (batu gamping) dan
dolomit

3. Anaiisis kualitatif dan kuantitatif dari
minor/impuritis mineral seperti
molibdenum, cobalt, arsen dan vanadium.

4. Distribusi uranium dalam bijih
5. Ukuran butir mineral
6. Hubungan distribusi uranium dengan

mineral asosiasi.

Mineral pengganggu yang ada dalam
bijih akan mempengaruhi proses pelindian
karena akan meningkatkan kebutuhan bahan
kimia|1i3). Mineral-mineral tersebut antara lain :
a) Mineral karbonat, seperti dolomit dan

siderit.
Mineral karbonat pada umumnya
mengkonsumsi asam yang secara
stokhiometri setara pada pH asam untuk
melarutkan uranium. Apabila keberadaan
mineral karbonat pada bijih cukup besar,
maka dipilih suatu metode pelarutan
karbonat basa Adanya gifs akan
menimbulkan masalah pada pelindian
basa, karena akan bereaksi dan
membentuk kalsium karbonat dan kalsium
sulfat dalam larutan.

b) Mineral fosfat.
Mineral fosfat seperti karbonat,
merupakan mineral yang mengkonsumsi
asam. Pada pH = 1,5 pengaruh ion fosfat
ini sangat nyata dan akan membentuk
kompleks dengan ion feri yang
mengakibatkan terganggunya proses
oksidasi. ion fosfat juga menyebabkan
terjadinya endapan dengan uranium pada
pH = 2,0 dan ha! ini memungkinkan

adanya ion fosfat dalam konsentrat
uranium.

c) Mineral silikat
Mineral-mineral silikat seperti biotit; khlorit,
serisit dan beberapa tipe clay (lempung)
yang terdapat dalam jumlah cukup besar,
sangat reaktif dan akan mengganggu
proses pengolahan baik dalam pelindian
maupun dalam pemurnian. Mineral silikat
tersebut semuanya mengkonsumsi asam
dan bereaksi pada pH = 1,5. Salah satu
contoh mineral silikat yang sangat
mengkonsumsi asam adalah khlorit. Hal
ini terlihat pada persamaan reaksi berikut:

2(Mg,Fe2*)5(Al,Fe3*)2Si3O,0(OH)a,AI)e + 54H2SO4 - >
10 MgO + 12FeSO4 +10AI2(SO«)2+3H2SiO3 + 54H2O

c) Besi oksida
Kereaktifan beberapa besi oksida dan
besi hidroksida juga bervariasi, tetapi
kelarutannya sangat nyata pada pH yang
digunakan untuk pelarutan bijih uranium
secara asam. Adanya mineral-mineral ini
memberikan kontribusi yang sangat
penting pada reaksi oksidasi terutama ion
besi (III)

d) Sulfida
Pada umumnya mineral sulfida akan
mengakibatkan peningkatan kebutuhan
oksidator. Peningkatan kebutuhan
oksidator akan berpengaruh pada
peningkatan kebutuhan asam.

Uji terhadap karakteristik bijih
uranium dan komposisi mineral dilakukan
dengan menggunakan bijih dari contoh
batuan yang diambil secara selektif, bisa
berupa contoh yang berasal dari permukaan
(outcrop), hasil bor perkusi atau bor intan,
contoh paritan atau yang berasal dari bawah
permukaan (channel)™.

Berdasarkan hasil uji tersebut,
metalurgis dapat menentukan metode yang
akan digunakan untuk mengolah bijih secara
asam atau basa. Metode pelarutannya dapat
dipilih secara dinamik, pachuca, heap
leaching, bakteri leaching, roasting, dan pug
leaching, tergantung pada karakteristik bijih
dan komposisi mineral.
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Uji mineralogi antara lain meliputi:
1. Pengukuran radioaktivitas beta/gama dan

penyinaran sinar ultra violet
2. Radioluxugraph dari sayatan tipis
3. Pengamatan mikroskopis , SEM.EPMA
4. Analisis ukuran butir, pemisahan mineral

berat -ringan dan magnit -non magnit

5. Analisis XRD dan XRF dan analisis kimia

Hubungan antara uji mineralogi bijih
dengan proses pengolahan dan analisis kimia
sangat erat untuk identifikasi dan pengujian
mineral uranium dengan mineral lain seperti
ditunjukan dalam skema berikut121:

Hubunqan antara uji mineralogi denqan proses penqolahan dan analisis kimia

Identifikasi dan pengujian mineral U

dan mineral iainnya

Identifikasi dan distribusi dar i :

1. Uranium mineral dan mineral asosiasi

Refraktori mineral dan unsur pengganggu
bagi pengolahan bijih yang mengkonsumsi
asam atau basa.

Unsur karbonat

2.

3. Informasi diperlukan untuk:

1. Kemungkinan dilakukan prekonsentrasi

2. Pemilihan metode pelindian asam atau basa

3. Penentuan rasio setting pulp hasil pelindian

4. Unsur pengganggu pengolahan bijih

5. Ukuran butir yang cocok untuk pelindian

Analisis Kimia dan Fisika

U, Th, Ra, Ni, Co, As dan unsur lain
dalam bijih,mineral dan residu bijih

Pengolahan bijih

Prekonsentrasi:

Sorting bijih secara radiometri,

pemisahan media cair,

pemisahan magnit

pemisahan mekanik

flotasi

Roasting atau kaisinasi :

Kh!orinisasi,menghilangkan unsur
karbonat, deformasi clay

Pelindian :

Asam atau basa secara
konvensional, curing, heap dan
bakteri leaching

Pemisahan padat-cair

Filtrasi, thickener atau cara lain

Resin penukar ion ( IX) :

dengan RIP.CIX atau Fix bed

Ekstraksi pelarut(SX)

Amex,Eluex(kombinasi antara SX
dan IX

Pengendapan :

dengan penambahan basa atau
H2O2

Pengelolaan limbah :

Ra, U dan unsur beracun

Proses Pemumian lanjutan

Reduksi :

Kimia atau elektrolisa

Pengendapan dan dehidrasi UF4

berdasarkan sifat kimia dan fisika
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BAHAN DAN METODE

Bahan : Bijih Eko Remaja BM 179, 169,
184 dan 281; Bijih Rirang

Peralatan : Surveymeter sintilasi, Perangkat
preparasi bijih, XRF, XRD,
EPMA, Radio counting,
Scanning Electron microskope

Metode
Bijih Eko Remaja dan Rirang dalam

bentuk bongkah diseleksi terlebih dahulu
menggunakan detektor beta/gamma. Bagian
yang mengandung mineral radioaktif dipotong
dan dibuat spesimen sayatan tip's dan polish
section. Spesimen yang dihasilkan
digunakan untuk (1) analisis mineral radioaktif
sinar gama dengan radioluxugraf,
(2) identifikasi unsur dengan Scanning
Electron Microskop dan (3) analisis kualitatif
unsur dengan Electron Probe Micro Analyzer
(EPMAf1.

Sisa bijih yang berbentuk bongkah di
gerus menggunakan perangkat preparasi
bijih, disampling dan dilakukan kuartering.
Contoh serbuk selain digunakan untuk
analisis unsur menggunakan metode pendar
fluor sinar X juga digunakan untuk analisis

fraksi ukuran butir. Masing-masing fraksi
ukuran butir diukur radioaktivitasnya dengan
radiocounting, dilanjutkan dengan pemisahan
berdasarkan perbedaan berat jenis dengan
media cair diiodo metan[21.

Fraksi mineral berat dan ringan dari
fraksi ukuran butir, kemudian dipisahkan
berdasarkan sifat kemagnitan dengan Frantz
Iso Dynamic Magnetic Separator
menggunakan kuat arus = 0,4 ampere dan
selanjutnya fraksi magnit dan bukan magnit
dipisahkan kembali menggunakan kuat arus
0,75 dan 1,25 ampere.

Identifikasi mineral menggunakan
metode difraksi sinar X dilakukan terhadap
fraksi magnit dan bukan magnitI4).

Analisis kuantitatif unsur dilakukan
secara kimia baik dengan gravimetri maupun
menggunakan metode spektrofotometer.
Analisis kwantitatif diutamakan pada unsur
uranium dan unsur yang berpengaruh pada
proses pelindian bijih uranium.

Skema uji mineralogi bijih
dilakukan tercantum pada Gambar 1 [2].

yang

Bijih Uranium

pengukuran radioaktivitas beta/gamma

Penyinaran sinar ultraviolet,
untuk mengetahui

fluorisensi dari mineral uranium

Pengamatan
Mikroskopis

Radioluxugraf Sayatan tipis

Scanning electron microskop

Serbuk bijih

Electron Probe Micro Analyzer

Radioaktivitas beta/gamma

Ekivalen U

Analisis ukuran butir, pemisahan
mineral berat dan magnit-

non magnet

1 T

Analisis Difraksi sinar X

t
Analisis Pendar sinar X

Analisis unsur secara kimia
(Gravimetri/Titrimetri)

Analisis Spektro masa,
Spektrofotometer, AAS, ICP

Gambar 1. Skema Uji mineralogi bijih
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran radioaktivitas
contoh serbuk dan pengamatan
radioiuxugraf dari spesimen sayatan

tipis/polish section menunjukan bahwa bijih
asal Kalan (Eko Remaja dan Rirang)
merupakan bijih yang mengandung mineral
radioaktif seperti terlihat pada sisi kiri
Gambar 2a; 3a dan 4a)

Gambar 2 a. Hasil foto sayatan tipis BM 169.

Gambar 2 b. Analisis kualitatif unsur dengan EPMA.
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Gambar 2a merupakan hasil
pemotretan spesimen sayatan tipis BM 169.
Setelah proses radioluxugraf selama 6 jam,
jelas terlihat bahwa mineral radioaktif
menghasilkan jejak noda putih pada film •

Polaroid. Hasil analisis kualitatif unsur
dengan EPMA (Gambar 2 b) dari spesimen
BM 169 menunjukan mineral uranium (putih)
dan molibdenum (putih abu-abuj yang
berasosiasi dengan silikat.

Gambar 3 a. Hasil foto sayatan tipis BM 184 dan analisis EPMA.

Gambar 3.b. Analisis kualitatif unsur dengan EPMA
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Gambar 3a merupakan hasil
pemotretan spesimen sayatan tipis BM 184
dan terlihat spot putih yang menunjukkan
mineral uranium. Hasil analisis kualitatif unsur

dengan EPMA ( Gambar 3 b) menunjukkan
magnesium (abu-abu gelap) yang
berasosiasi dengan silikat dan Fe.

Gambar 4.a. Hasil foto sayatan tipis bijih Rirang.

Gambar 4.b. Analisis kualitatif unsur dengan EPMA.
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Gambar 4a merupakan hasil
pemotretan spesimen sayatan tipis bijih
Rirang dan jelas terlihat pada bagian putih
yang menunjukkan mineral uranium,
Gambar 4b menunjukkan hasil analisis
kualitatif unsur dengan EPMA dimana fosfat
berasosiasi dengan lantanum (warna abu-
abu)

Gambar 5a merupakan hasil analisis
kualitatif uranium dengan EPMA
menggunakan panjang gelombang dispersif
spectrometer menunjukkan peak uranium
Gambar 5b menunjukkan unsur-unsur logam
tanah jarang yang terdapat dalam bijih Rirang
tipe monasit.

}• *• ' , „ / * . , *>

Gambar 5.a. Hasil analisis kualitatif uranium dengan EPMA menggunakan panjang gelombang
dispersif spectrometer

Gambar 5.b. Hasil analisis kualitatif logam tanah jarang dengan EPMA menggunakan panjang
gelombang dispersif spectrometer
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Tabel 2. Hasil analisis kualitatif pendar dan difraksi sinar X

Bijih

(BM)
169

79

184

281

Rirang

Analisis kualitatif XRF

(unsur terdeteksi)

Mo,U,As,Y,Co,Ni,Mn,Ti,Ca,K1CI,P1Si,
Al

Mo,U,Zr,Cu,Ni,Fe,Mn,Ti,Ca,K,CIS,P,
Si,AI

Mo.Zr.Y.U.As.Zn.Ni.Mn.Ti.Ca.CIS.P,
Si.Al

Mo,Zr,Y,U,As,Cu,Co,Ni,Fe,Ti,CeCa,
K,CI,S,P,Si,AI

Ce.La.Mo.Nb.Y.U.As.Co.Fe.Mn.Ti.Zr,
Ca,K,CI,A,P,Si,AI

Analisis Kualitatif XRD

(mineral teridentifikasi)

Khlorit, mica, felsfar, molibdenit, pirhotit,
turmalin, uraninit, epidot, kuarsa
Khlorit, mica, pint, molibdenit, monasit,
uraninit, kuarsa

Khlorit, mica, felsfar, molibdenit, turmalin, urani
nit,dolomit,kuarsa

Apatit, pint, molibdenit, pirhotit, magnetit,
turmalin, uraninit, epidot, kuarsa

monasit, molibdenit, uraninit

Tabel 3. Hasil Analisis unsur dan oksida pada bijih asal Kalan dalam %

Bijih

BM 169
BM179
BM184

BM281
Rirang *)

U

0,340
0,131
0,132
0,053

1,35

Mo

0,026
0,024
0,018

0,038

0,20

Fe

3,26
3,04
3,66

14,50

2,66

S

0,42
0,24

0,09

7,61

0,08

SiO2

71,21
71,53
59,99
41,33

4,74
*) Kandungan Total logam tanah jarang 55,67 %

Tabel 2 menunjukkan hasil kualitatif
analisis unsur dari serbuk contoh bijih yang
dilakukan dengan metode pendar sinar X.
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat
diketahui bahwa bijih mempunyai kandungan
unsur yang hampir sama. Identifikasi mineral
dari contoh serbuk bijih dari hasil pemisahan
mineral berat, magnit dan bukan magnityang
dilakukan dengan metode difraksi sinar X
menunjukkan bahwa mineral dominan adalah
silikat, sulfida, fosfat, uranifer dan besi
oksida, sedangkan bijih Rirang, mineral
dominan pada bijih ringrang adalah monasit,
molibdenit dan uraninit.

Analisis unsur dan oksida yang akan
mempengaruhi proses pengolahan bijih
dilakukan dengan metode gravimetri dan
spektrofotometri, hasil analisis tercantum
pada Tabel 3.

Hasil evaluasi uji mineralogi yang
dilakukan pada bijih Eko Remaja menunjukan
bahwa mineralogi bijih Kalan terdiri dari
mineral utama:

Mineral uranifer: uraninit, branerit
Sulfida : molibdenit.pirit dan pihotk
Fe.Ti, oksida : magnetit,ilmenit,rutil
Fosfat : apatit, monasit
Silikat : kuarsa, biotit, epidot,khlorit

dan turmalin.

Hasil evaiusi uji mineralogi pada bijih
Rirang tipe monasit menunjukkan bahwa
bijih Rirang merupakan bijih kaya uranium,
fosfat dan logam tanah jarang.

SIMPULAN

Dari hasil uji minarolgi sebagai
langkah awal proses hidrometalurgi, bijih asal
Kalan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bijih asal Eko Remaja mengandung

mineral uraninit, branerit, molibdenit,
pirit, pirhotit, magnetit, ilmenit, rutil, apatit,
monasit, kuarsa, biotit, epidot, khlorit dan
turmalin.

2. Bijih Rirang mengandung mineral
uraninit, monasit dan molibdenit, serta
mempunyai nilai ekonomis yang tinggi
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karena mengandung logam tanah jarang
dan fosfat dalam jumlah besar.

3. Bijih uranium asal Kalan memerlukan
pemisahan secara fisik untuk
memisahkan mineral silikat dan sulfida
sebelum proses metalurgi.

SARAN
Keberadaan mineral silikat dan

sulfida dalam bijih Eko Remaja cukup besar
sehingga akan menggangu proses pelindian
asam. Oleh karena itu disarankan untuk
melakukan pemisahan pendahuluan secara
fisik ( flotasi) untuk mengurangi silikat dan
sulfida.

PUSTAKA

[1] Manual On Laboratory Testing For
Uranium Ore Processing, Technical
Report Series No.313, lAEA.Viena, 1990.

[2] HIRONO, S,: Uranium Ore Test, Ningyo
Toge Works, PNC, tidak dipublikasi,
1990.

[3] MERRIT, R.C, The Extractive Metallurgy
Of Uranium, Colorado School Of Mine
Research Institute, 1971.

[4] HUTCHISON, S, CHARLES Laboratory
Handbook Of Petrographic Techniques,
A Willey Interscience Publication , 1974.

TANYA JAWAB

Manto Widodo
« Mohon dijelaskan cara pemisahan

secara fisik untuk memisahkan mineral
pengganggu ( Si atau S ) dari bijih asal
Kalan ?

e Bagaimana cara mengatasi selimut siiika
atau sulfida pada bijih asal Kalan agar
recovery tetap tinggi ?

Kosim Affandi
« Pemisahan secara fisik terhadap mineral

pengganggu (Si atau S ) dari bijih asal
Kalan dilakukan dengan cara flotasi.

• Cara mengatasi agar recovery bijih asal
Kalan tetap tinggi dapat ditempuh

dengan menaikkan konsumsi asam,
oksidator, temperatur, dan cara
pelindian. Cara tersebut di atas tidak
ekonomis. Oleh karena itu untuk bijih
yang diselimuti siiika atau sulfida dapat
dilakukan dengan flotasi (BM 281).
Untuk pemisahan mineral sulfida dari
bijih pernah dilakukan sedangkan
pemisahan silikat dari bijih baru dalam
taraf percobaan awal dengan hasil
belum memuaskan.

Nusin Samosir
• Mohon dijelaskan, bagaimana teknik

preparasi cuplikan mineral agar dapat
diamati dengan SEM dan selanjutnya
dapat dianalisis komposisi kimanya
dengan EPMA?

Kosim Affandi
• Bijih representatif diukur

radioaktivitasnya, kemudian bagian yang
mengandung radioaktivitas tinggi
dipotong dengan mesin potong batuan
sehingga didapatkan spesimen sayatan
tipis dan selanjutnya dipoles. Permukaan
spesimen tersebut diamati dengan
mikroskop elektron (SEM) untuk
identifikasi unsur dan EPMA untuk
analisis kualitatif unsur.

Indro Yuwono
• Apa yang menyebabkan perbedaan

kandungan mineral asal Rirang dan Eko
Remaja cukup besar ?

Kosim Affandi
• Perbedaan kandungan mineral asal

Rirang dan Eko Remaja disebabkan
jenjang metamorfosa yang berbeda. Eko
remaja terletak di jenjang atas
sedangkan Rirang terletak di jenjang
tengah. Jenjang atas terbentuk pada
tekanan dan temperatur relatif lebih
rendah dibandingkan dengan jenjang
tengah sehingga mineral yang terbentuk
akan berbeda.
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PERUBAHAN MIKROSTRUKTUR BAJA 12% Cr SELAMA CREEP '

Didin S. Winatapura, Elman Panjaitan, A. Arslan dan Sulistioso G. S
Pusat Penelitian Sains Materi - BATAN

ABSTRAK

PERUBAHAN MIKROSTRUKTUR BAJA 12% Cr SELAMA CREEP. Perubahan mikrostruktur
pada baja 12% Cr atau DIN X20CrMoV 12 1 selama creep telah dipelajari dengan mikroskop
optik dan TEM. Pengujian creep pada 650 °C dihubungkan dengan pembebanan konstan pada
650 MPa. Perlakuan panas cuplikan sebelum creep terdiri dari austenisasi yang diikuti oleh
temper selama 2 jam. Mikrostruktur yang diperoleh merupakan mikrostruktur martensit temper
yang tersusun dari lath-lath martensit dan terdistribusikan secara acak di dalam matrik. Selama
temper, partikel-partikel karbida khrom (CryCe) berukuran lebih kecil dari 0,2 nm terbentuk di
dalam dan atau pada bidang batas sub butir dan lath martensit. Partikel-partikel karbida khrom

tersebut bertransformasi dan kemudian diendapkan menjadi presipitat karbida khrom,
selama uji creep. Pembentukan lompong {void) terjadi pada tahap creep kedua, yang

selanjutnya berkembang menjadi retakan creep. Pada tahap creep ketiga selama 3554 jam,
cuplikan mengalami kegagalan. Retak creep yang terbentuk merupakan model retakan
transgranular dan intergranular yang merambat hampir tegak lurus terhadap sumbu stress. Dari
hasil pengamatan ini dapat diperkirakan bahwa partikel-partikel karbida khrom Cr?C6 yang
terbentuk selama perlakuan temper menyebabkan mikrostruktur martensit ulet yang
meningkatkan ketahanan terhadap creep baja 12% Cr.

ABSTRACT

MICROSTRUCTRURE CHANGE IN 12% Cr STEEL DURING CREEP. The microstructure
change in steel containing of 12% Cr or DIN X20CrMoV 12 1 during creep has been studied by
means of optical microscopy and Transmission Electron Microscope (TEM). The creep testing at
650 °C was conducted under constant load of 650 MPa. The heat treatment of the specimen
before creep testing was austenization, followed by tempering for 2 hours. The obtained
microstructure was tempered martensitic. This microstructure consisted of the martensite laths,
and distributed randomly in the matrix. During tempering, chromium carbide particles of C^CG less
than 0,2 pmin-size were precipitated on or and in the subgrain and lath martensite grain-
boundary. During creep testing, those particles transformed and precipitated as chrome carbide
precipitates of C^Cs. At the secondary creep stage, the void formation occurred, and then it
developed into the creep cracks. At tertiary creep stage for 3554 hours, the specimen was failure.
The creep cracks were informs of transgranular and intergranular modes which propagated
almost perpendicular to the stress axis. From this observation, it is suggested that tempering
caused the ductility of martensitic microstmcture, which increased the creep resistant of Cr 12 %
steel.

PENDAHULUAN

Uji tarik pada suhu kamar dari
kebanyakan logam teknik pada umumnya
tidak bergantung terhadap waktu.
Pengujian tersebut hanya membutuhkan
waktu relatif singkat sekitar 2 menit
sampai 2 jam. Namun pada suhu tinggi,
pengujian menjadi sangat bergantung
pada kecepatan regangan dan waktu
pengujian. Logam yang diberikan
pembebanan tarik konstan pada suhu
tinggi akan mengalami creep dan
perpanjangan yang meningkat bergan-
tung waktu. Baja 12% Cr atau DIN
X20CrMoV 12 1 digunakan dalam instalasi
nuklir seperti turbin blade dalam suatu
reaktor atau dalam instalasi suhu tinggi

seperti steam power sebagai komponen
generator dan turbin uap. Dalam
penggunaannya sebagai turbin blade dalam
suatu reaktor, pada saat beroperasi akan
mengalami gaya sentrifugal yang cukup besar
disertai dengan kenaikan suhu yang cukup
tinggi. Hal ini akan mengalami creep yang
dapat menyebabkan perubahan pada
mikrostruktur yaitu terjadinya pergeseran batas
butir. Hal ini mengakibatkan turbin blade akan
mengalami penyusutan dengan arah sejajar
terhadap arah gaya sentrifugal. Keberadaan
lath-lath martensit yang terdistribusi di dalam
matrik baja 12 % Cr akan memperkecil
terjadinya resiko tersebut di atas.

Untuk mendapatkan baja 12% Cr tahan
creep, perlakuan panas austenisasi dilakukan
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pada 1050°C yang kemudian diikuti
dengan pencelupan ke dalam minyak (oil
quenched). Perlakuan tersebut menghasil-
kan mikrostruktur martensit yang mengan-
dung mikrostruktur austenit dan 8-ferit
serta memiliki kerapatan dislokasi cukup
tinggi f1~51. Mikrostruktur martensit ini getas
(brittle) dan kekuatannya tinggi, tetapi
ketahanan terhadap creep rendah. Oleh
karena itu, perlakuan temper dilakukan
pada 750°C selama 2 jam agar dapat
meningkatkan ketahanan creep pada
mikrostruktur martensit. Hasil perlakuan
temper menunjukkan adanya partikel-
partikel karbida khrom, Cr7C6 dengan
ukuran tampang lintang beberapa
mikrometer di dalam mikrostruktur
martensit. Berdasarkan hasil pengamatan
ini diperkirakan bahwa partikel-partikel
karbida khrom, Cr7C6 yang terbentuk
selama temper ikut mengkontribusi
ketahanan terhadap creep. Penambahan
sejumlah kecil unsur-unsur seperti
vanadium, niobium dan tungsten juga

dapat meningkatkan ketahanan terhadap creep
baja 12% C r ™

Penelitian ini merupakan bagian dari
pengujian yang telah dilakukan untuk
memprediksi waktu pakai {life time) baja
12% Cr. Pada penelitian ini dilakukan
pengamatan perubahan mikrostruktur selama
perlakuan temper dan creep dengan
menggunakan mikroskop optik dan TEM.

TATA KERJA

Penelitian ini dilakukan di Institut Bahan
Reaktor (IRW) KFA-Juelich, Jerman dalam
rangka kerja sama bilateral antara BATAN,
Indonesia dan KFA, Jerman.

Bahan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah baja 12% Cr atau DIN 20CrMoV 12 1
yang memiliki komposisi kimia seperti
ditunjukkan dalam Tabel 1. Tata kerja
penyiapan cuplikan dan pengujian creep
ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 1. Komposisi kimia baja 12% Cr atau DIN 20CrMoV 12 1

UNSUR

% BERAT

C

0,19

Cr

11,7

Ni

0,62

Mo

0,96

V

0,30

Si

0,45

S

0,017

Mn

0,54

P

0,16

Tabel 2.Tata kerja perlakuan panas dan pengujian creep baja 12% Cr
atau DIN 20CrMoV 12 1

No. Kondisi perlakuan dan pengujian

1.

2.
3.
4.
5.

Austenisasi pada 1050 °C selama 1 jam dan temper pada 750 °C selama
2 jam, diikuti pendinginan udara sampai suhu kamar.
Creep selama 100 jam
Creep selama 705 jam
Creep selama 3000 jam
Creep selama 3554 jam
Pengujian creep dilakukan pada 650 °C dengan beban konstan 650 MPa.

Pengujian creep dilakukan menggunakan
mesin creep Mayes TC 30. Suhu masing-
masing cuplikan diukur dengan termokopel
Ni/CrNi (tipe K). Cuplikan hasil temper dan
creep diamati menggunakan mikroskop optik
dan TEM. Pengujian cuplikan berupa

cuplikan transparan TEM (thin foil) dikerjakan
dengan teknik double jet polishing dengan
ukuran disk berdiameter 3 mm di dalam
campuran asam asetat dan perkhlorat pada
suhu 7-10 °C.
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HASIL DAN BAHASAN

Baja 12 % Cr yang memiliki
mikrostruktur martensit memiliki kekerasan
(hardness) dan kekuatan (strength) yang
tinggi, tetapi ketahanan retak (fracture
strength) dan ketangguhan (toughness)
sangat rendah karena baja martensit bersifat
getas (brittle). Mikrostuktur martensit tersebut
dihasilkan dengan perlakuan panas
austenisasi pada 1050°C diikuti pencelupan
ke dalam minyak (oil quenched).
Mikrostruktur martensit dari baja 12% Cr
yang diamati memiliki kandungan karbon
yang rendah (C= 0,19% berat) dan hanya
tersusun dari mikrostruktur martensit lath.
Lath martensit merupakan kristal berbentuk
lath atau berbentuk papan sejajar (paralel
board) dengan mikrostruktur yang tersusun
dari dislokasi tidak teratur (tangled
dislocations) dan sejumlah kecil mikrostruktur
austenit dan ferit diantara lath.

Dalam penelitian ini, guna
meningkatkan ketahanan creep dan
ketangguhan pada mikrostruktur martensit
diberikan perlakuan temper pada 750°C
selama 2 jam. Perlakuan temper ini
menghasilkan mikrostruktur martensit temper
dan partikel-partikel karbida. Partikel-partikel
tersebut telah diidentifikasi dengan TEM
sebagai partikel karbida khrom, Cr7C6 yang
belum stabil dengan ukuran tampang lintang
beberapa mikrometer hingga beberapa puluh
mikrometer dan terdistribusi secara acak
pada bidang batas butir dan lath martensit,
seperti ditunjukkan oleh tanda panah pada
Gambar 1. Eggler Ml telah mengkorelasikan
pengaruh perlakuan temper terhadap tingkat
penurunan kekerasan mikrostruktur martensit
baja 12% Cr, seperti ditunjukkan pada
Gambar 2. Pada Gambar 2 bahwa
mikrostruktur martensit turun tajam dengan
kenaikan waktu temper. Penurunan tingkat
kekerasan pada mikrostruktur martensit ini
disebabkan oleh terbentuknya partikel-
partikel karbida berukuran kecil (fine carbide
particles) diikuti dengan penurunan
kerapatan dislokasi di dalam mikrostruktur.

Selama temper, pengintian
(nucleation) partikel-partikel karbida
mendominasi diikuti oleh migrasi batas butir
dan transformasi lath martensit menjadi sub
butir. Secara prinsip, perlakuan temper
meliputi beberapa proses perubahan
mikrostruktur yang saling terkait di antaranya
adalah presipitasi karbon dari larutan padat

lewat jenuh (supersaturated solid soluiion),
transformasi mikrostruktur martensit menjadi
ferit dan relief residual stress|S'7'81.

Hasil creep baja 12 % Cr pada
650 °C dengan beban konstan 650 MPa
ditunjukkan pada Tabel 3. Hasil penjabaran
dari Tabel 3 diperoleh kurva creep yang
ditunjukkan pada Gambar 3. Pada creep
tahap awal (primary creep) hingga 705 jam,
regangan yang dihasilkan sekitar 0,97%.
Penyesuaian plastis yang cepat pada bidang
batas butir dan cacat terjadi dalam tahap
creep ini. Penyesuaian ini menyebabkan laju
regangan lambat diikuti pengerasan
regangan (strain hardening). Pada creep
tahap kedua (secondary creep) hingga
3000 jam dengan regangan yang dicapai
sekitar 6,10%, laju creep hampir konstan dan
menyebabkan keseimbangan antara
pengerasan regangan dan recovery. Nilai
rat-rata creep tahap ini disebut kecepatan
creep minimum dengan menghasilkan
perubahan mikrostruktur seperti necking atau
pembentukan void. Keadaan ini terus
berlangsung sampai terjadinya regangan
yang cukup besar sekitar 13,7% dan
menyebabkan penurunan tampang lintang.
Perubahan tampang lintang dan beban
konstan menyebabkan laju regangan
dipercepat sampai terjadi retakan dan
kegagalan creep (creep failure) pada
cuplikan.

Tabel 3. Hasil uji creep baja 12 % Cr atau
DIN X20CrMoV 12 1 pada 650°C
dengan pembebanan konstan
650 MPa

No.

1.
2.
3.
4.

Nama
cuplikan

MX20CM
MX20Cr-2
MX20Cr-3
MX20Cr-4

Pengu
Waktu
(Jam)

100
705

3000
3554

ian Creep
Regangan

(%)

0,23
0,97
6,10
13,7

Keterangan

Gagal
(failure)

Mikrostruktur baja 12% Cr hasil uji
creep yang diamati dengan menggunakan
mikroskop optik ditunjukkan pada Gambar 4.
Pada creep tahap awal hingga 705 jam,
partikel-partikel karbida khrom, Cr7C6 yang
terbentuk selama perlakuan temper,
selanjutnya bertransformasi menjadi karbida
khrom, Cr23C6 yang kemudian tumbuh dan
diendapkan sebagai presipitat karbida khrom,
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400

Gambar 1. Mikrograf TEM yang menun-
jukkan partikel-partikel karbida
khrom, Cr7C6 terdistribusi se-
cara acak pada bidang batas
lath martensit pada baja
12 % Cr (tanda panah).
Perlakuan panas austenisasi
pada 1050 °C, diikuti oleh
temper pada 750°C.

350
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\ /
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4 jam
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Gambar 2. Pengaruh temper terhadap
tingkat penurunan kekeras-
an mikrostruktur pada baja
12% Cr atau DIN
X20CrMoV12 1 n i .

selanjutnya bertransformasi menjadi karbida
khrom, Cr23C6 yang kemudian tumbuh dan
diendapkan sebagai presipitat karbida khrom,
Cr23C6 yang stabil seperti ditunjukkan pada
Gambar 5. Vanadium karbonitrid, V4C3 dan
Mo6C3 tidak dapat diidentifikasi dalam
pengamatan ini. Hasil pengamatan terdahulu
[8-10], mengemukakan bahwa kedua
presipitat tersebut telah tercakup ke dalam
presipitat karbida khrom Cr23C6 untuk
kandungan vanadium dan molibdenum yang
cukup tinggi.

Keadaan mikrostruktur baja 12% Cr
pada creep tahap kedua selama 3000 jam

ditunjukkan pada Gambar 4c. Pada creep
tahap ini terlihat perkembangan lompong
(void) dapat diamati dengan menggunakan
mikroskop optik (tanda panah pada Gambar
4c). Perkembangan lompong ini terus
berlangsung dan akhirnya membentuk suatu
retakan seperti ditunjukkan oleh tanda panah
pada Gambar 4d. Uji creep tahap akhir ini
berlangsung selama 3554 jam dan cuplikan
itu telah mengalami kegagalan creep (creep
failure). Dalam Gambar terlihat bahwa retak
creep [creep fracture) merambat tegak lurus
arah penjalaran stress. Dalam baja 12 % Cr
yang ditemper pada 700 °C t4',
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Gambar 3. Kurva creep baja 12% Cr pada 650 °C dengan pembebanan
konstan 650 MPa.

lintasan retak creep yang teramati
merupakan campuran dari retakan
transgranular dan intergranular. Retak creep
(creep fracture) umumnya ditemukan
berdekatan dengan retak permukaan
(surface rupture) dalam setiap cuplikan baja
12% Cr yang diamati dan terbentuk di
sekitar daerah inclusion.

Hasil pengamatan cuplikan dengan
EPMA [2|4i mengungkapkan bahwa inclusion
yang terbentuk dalam mikrostruktur baja
12% Cr yang diuji creep merupakan oksida,
sulfida mangan, silikat dan silikat oksida.
Inclusion tersebut berperan sebagai
pengintian lompong yang berbentuk bulat
atau memanjang. Lompong berkembang
menjadi retakan mikro (Gambar 4c)
merambat sepanjang bidang batas lath
martensit atau bidang batas butir austenit
dan berkembang menjadi retakan dengan
kenaikan waktu pengujian (Gambar 4d).
Namun demikian hasil pengamatan
metalografi terdahulu [2A] mengungkapkan
bahwa dalam cuplikan baja 12% Cr yang
ditemper pada 700 dan 750 °C, retakan
creep yang terbentuk tidak memiliki
perbedaan yakni model retakan
transgranular dan intergranular.
Berdasarkan hasil pengamatan ini
menunjukkan bahwa penjalaran retakan
creep yang terbentuk hampir tegak lurus
arah stress tarik, seperti ditunjukkan oleh
tanda panah pada Gambar 4d. Hasil
pengamatan Gooch l41 mengungkapkan
bahwa retakan creep dalam bahan 12% Cr
yang dltemper pada 750 °C terjadi pada
shear bands dengan membentuk sudut

hampir 45 °C terhadap .arah stress tarik
maksimum.

Mekanisme yang mendasar dari
pengintian lompong dalam mikrostruktur
baja 12% Cr adalah oleh dekohesi dari
bidang antar muka antara matrik/partikel
hasil dari deformasi atau pergeseran bidang
batas butir, deformasi bidang batas lath
martensit dan gerakan dislokasi di dalam
butiran. Telah diungkapkan bahwa baja 12%
Cr paduan khrom tinggi memiliki ketahanan
terhadap pergeseran bidang batas butir lath
martensit dan zone shear relatip lebih tinggi
dari pada baja ferit paduan khrom rendah .
Hasil pengamatan terdahulu161 menemukan
bahwa pengintian cavity terjadi pada karbida
khrom, M23C6 pada bidang batas austenit.
Karbida tersebut lebih potensial berperan
sebagai pengintian cavity dari pada karbida
pada martensit yang terbentuk selama
temper sehingga laju pertumbuhan retak
creep intergranular berawal pada bidang
batas butir austenit1101. Berdasarkan
penjelasan di atas jelas bahwa selama uji
creep pada 12% Cr, tegangan tarik
memegang peranan sangat penting dalam
pengintian dan atau pertumbuhan retak
creep model trans dan intergranular dan
meningkat dengan kenaikan waktu
pengujian. Dengan demikian pengujian
creep dapat menyebabkan perubahan
mikrostruktur martensit temper pada baja
12% Cr dengan terbentuknya retakan-
retakan creep sebagai hasil deformasi. Pada
suatu kasus tertentu, apabila presipitat
karbida, M23C6 menghambat gerakan
dislokasi maka akan terbentuk suatu daerah
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dengan kekerasan meningkat dan pada
daerah tersebut, ketahanan creep turun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan uji
creep baja 12% Cr atau DIN X20CrMoV12 1
pada 650°C dengan beban konstan 650 MPa
dapat disimpulkan.
1. Perlakuan austenisasi yang diikuti

temper menghasilkan mikrostruktur
martensit temper yang tersusun dari
lath-lath martensit. Partikel-partikel
karbida khrom, Cr7C6 kecil berukuran
lebih kecil dari 0,2 \xm terbentuk pada
bidang batas sub butir dan lath martensit

2. Uji creep baja 12% Cr menyebabkan
perubahan mikrostruktur yakni
terbentuknya retakan creep sebagai
hasil deformasi.

3. Partikel-partikel karbida khrom, Cr7C6

yang terbentuk selama temper pada
750°C mengkontribusi terhadap
peningkatan ketahanan creep, partikel
karbida khrom, Cr7C6 tersebut
bertransformasi menjadi karbida khrom,
Cr23C6 dan diendapkan sebagai
presipitat karbida khrom, Cr23C6 yang
stabil.

4. Retakan creep yang dihasilkan
merupakan campuran retakan
transgranular dan intergranular.

5. Cuplikan baja 12 % Cr mengalami
kegagalan creep (creep failure) setelah
3554 jam.
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TANYA JAWAB

Mochamad Rochili
• Berapa ukuran sampel yang digunakan

dalam penelitian ini ?
• Bagaimana cara pemotongan dalam

proses pembuatan sampel ?
• Bagaimana kontribusi panas yang

diberikan pada sampel terhadap proses
pembentukan karbida khrom?

Didin S. Winatapura
• Sampel yang digunakan berbentuk pelat

dengan ukuran panjang = 15 cm dan
lebar = 2,5 cm.

• Cara pemotongan dalam proses
pembuatan sampel adalah dengan
menggunakan diamond wafering blade
dalam minyak (oli).

• Panas yang diberikan pada sampel
mengakibatkan khrom berdifusi untuk
mengikat karbon sehingga terbentuk
karbida khrom. Karbida khrom terbentuk
pada dan atau di dalam batas butir.
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Futichah
• Mekanisme apa saja yang terjadi pada

proses pengujian creep ?
• Apa peran Cr7C6 pada mekanisme creep ?

Didin S. Winatapura
• Mekanisme yang terjadi pada pengujian

creep adalah pergeseran batas butir dan
difusi kekosongan.

• Partikel-partikel Cr7C6 terbentuk selama
proses temper, kemudian partikel
tersebut bertransformasi menjadi
partikel Cr23C6 yang stabil. Karbida
khrom berperanan dalam menahan atau
memperkecil proses pergeseran batas
butir.

Hasbullah Nasution
• Mohon dijelaskan latar belakang

penelitian ini ?
• Mengapa proses martenisasi didahului

oleh austenisasi ?
• Kapan pembentukan Cr7C6 terjadi ?
• Apakah sebelum penelitian dilakukan

analisis komposisi bahan ?
• Apakah kekuatan martensit dipengaruhi

oleh Cr7C6 ?

Didin S. Winatapura
• Material yang digunakan sebagai turbin

blade selalu mendapat beban yaitu gaya
sentrifugal tinggi yang diikuti dengan
kenaikan temperatur sehingga material
mengalami creep. Baja 12% Cr
mempunyai lath-lath martensit yang
terdistribusi di dalam matriks.
Keberadaan lath-lath martensit tersebut
dapat memperkecil resiko creep pada
material.

• Austenisasi dilakukan pada T = 1050°C
yang dimaksudkan untuk menghilang-
kan tegangan sisa dan memperbanyak
kandungan lath-lath martensit.

• Presipitat Cr7C6 merupakan partikel
yang terbentuk selama proses temper
pada T = 750°C.

• Analisis komposisi bahan sebelum
pengujian dilakukan dengan menggu-
nakan TEM dan EDS.

• Martensit bersifat getas dengan
perlakuan temper pada T = 750°C dapat
menurunkan tingkat kekerasan dan
meningkatkan keuletan material. Selama
temper terbentuk partikel-partikel
berukuran =2 \im yang diduga partikel
karbida khrom (Cr7C6).
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Gambar 4. Keadaan mikrostruktur baja 12 % Cr hasil uji creep dengan regangan 0,23 %
(a) 0,97 % (b) 6,10 % (c) dan 13,7 % (d) untuk waktu masing-masing selama
100 jam, 705 jam, 3000 jam dan 3554 jam.
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Gambar 5. TEM mikrograf yang menunjukkan presipitat karbida khrom, M23C6

pada bidang batas lath martensit dalam mikrostruktur baja 12 % Cr
pada creep tahap awal selama 705 jam, dengan regangan 0,97 %.
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PROGRAM KOMPUTER UNTUK EVALUASI TERMOHIDROLIK
RANCANGAN ELEMEN BAKAR PELAT SEJAJAR

Bambang Herutomo, Basuki Agung Pujanto
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PROGRAM KOMPUTER UNTUK EVALUASI TERMOHIDROUK RANCANGAN ELEMEN
BAKAR PELAT SEJAJAR. Telah dibuat suatu program komputer untuk evaluasi Termohidrolik
kondisi mantap rancangan elemen bakar pelat sejajar yang digunakan di reaktor uji dan
penelitian. Evaluasi meliputi distribusi aksial temperatur sepanjang pelat (temperatur pendingin,
kelongsong, dan pusat bahan bakar), temperatur permukaan kelongsong dan fluks panas untuk
mulai terjadinya pendidihan inti (ONB -Onset of Nucleate Boiling), penurunan tekanan dan laju alir
pendingin yang melintasi saluran, kondisi untuk mulai terjadinya ketidakstabilan aliran (OFI -
Onset of Flow Instability) dan kecepatan kritis aliran pendingin yang merupakan batas atas
kecepatan pendingin agar pelat elemen bakar tidak collapse, serta fluks panas untuk mulai
terjadinya pelesatan pendidihan inti (DMB - Departure from Nucleate Boiling). Program dibuat
berdasarkan persamaan-persamaan matematik yang direkomendasikan dalam IAEA - TECDOC
No. 233. Uji coba awal program untuk elemen bakar RSG-GAS menunjukkan hasil yang
memadai.

ABSTRACT

A COMPUTER PROGRAM FOR THERMOHYDRAULIC EVALUATION OF THE STRAIGHT
PLATE FUEL ELEMENT. A computer program for steady state thermohydraulic evaluation of the
straight plate fuel element for MTR has been made. The evaluation includes axial temperature
distributions along the plate (i.e. coolant, surface cladding and fuel center temperature), surface
cladding temperature, and heat flux for onset of nucleate boiling (ONB), pressure drops and flow
rate through the coolant channel, the condition for flow instability and the critical velocity as an
upper margin at which the fuel plate will not be collapse, and heat flux for the departure from
nucleate boiling (DNB). The program was made based on equations recommended in the IAEA-
TECDOC No. 233. A preliminary verification of the program for the RSG-GAS fuel elements
showed appropriate results.

PENDAHULUAN

Pengembangan elemen bakar pelat
untuk reaktor penelitian dan uji material
(MTR - Material Testing Reactor) merupakan
salah satu tugas pokok PEBN dan uji iradiasi
terhadap rancangan elemen bakar baik
elemen bakar mini maupun utuh adalah salah
satu tahapan kegiatan yang hams dilakukan.
Untuk menilai keselamatan rancangan
elemen bakar uji tersebut, analisis kinerja
Termohidrolik merupakan salah satu
persyaratan dasar yang harus dilakukan.
Berdasarkan analisis ini dapat diketahui
apakah suatu elemen bakar masih dalam
batas aman (integritas tetap terjaga) apabila
disisipkan pada teras reaktor yang memiliki
kondisi Termohidrolik tertentu.

Untuk elemen bakar pelat sejajar,
analisis keselamatan Termohidrolik dalam
kondisi mantap antara lain meliputi
perhitungan distribusi aksial temperatur

sepanjang pelat elemen bakar (pendingin,
permukaan kelongsong dan pusat daging
bahan bakar), fluks panas untuk terjadinya
awal pendidihan inti (ONB- Onset of Nucleate
Boiling) dan pelesatan pendidihan inti (DNB-
Departure from Nucleate Boiling), penurunan
tekanan dan laju alir pendingin yang melewati
saluran, fluks panas kritis dan kecepatan
kritis pendingin yang menyebabkan ketidak-
stabilan aliran pendingin (OFI-Onsef of Flow
Instability) yang apabila harga ini dilampaui
pelat bahan bakar akan rusak (collapse).

Untuk memudahkan dalam me-
lakukan analisis tersebut, program komputer
sederhana telah dibuat. Program diberi nama
Thermo-1, ditulis dalam bahasa Fortran versi
Watfor77. Persamaan-persamaan dasar
yang digunakan terutama diambil dari acuan
[1] dan [2]. Dalam bab berikut disajikan
persamaan-persamaan yang digunakan. Arti
notasi dalam persamaan dapat dilihat pada
lampiran 1.
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METODE KOMPUTASI

Distribusi temperatur sepanjang pelat
bahan bakar

Untuk melakukan perhitungan ini,
pelat elemen bakar dibagi dalam N-segmen
ke arah aksial. Oleh karena itu, ketelitian
hasil perhitungan tergantung pada jumlah
segmen yang digunakan. Temperatur
pendingin, permukaan kelongsong dan pusat
bahan bakar untuk setiap segmen aksial
adalah sebagai berikut:

Temperatur Pendingin

Temperatur pendingin rata-rata dalam
segmen ke-N adalah

(1)

dalam hal ini, TPN(M) dan TPN(M+1) adalah
temperatur pendingin pada titik segmen ke M
danM+1,dan M = 0,1,2, N+1

W-G-t-C

Temperatur Permukaan Luar Kelongsong

q"(N) (3)

Temperatur Pusat Bahan Bakar

Apabila diasumsikan tidak terdapat
penahanan aliran panas antara permukaan
dalam kelongsong dengan daging bahan
bakar, maka temperatur di pusat bahan
bakar adalah :

2k, (4)

Distribusi Aksiai Fluks Panas

Program menyediakan dua pilihan
untuk masukan fluks panas, yaitu (1) fluks
panas diinputkan secara langsung untuk
masing-masing segmen, atau (2)
menggunakan distribusi fluks panas ideal
dalam bentuk sinus, maka besarnya fluks
panas rata-rata untuk segmen ke-N adalah :

4\N)=

Penurunan Tekanan

Total penurunan tekanan pendingin
yang mengalir melintasi pelat-pelat bahan
bakar pada umumnya terdiri atas penurunan
tekanan akibat pendingin masuk dan keluar
end boxes atas dan bawah, serta penurunan
tekanan akibat gesekan dengan pelat bahan
bakar.

p-lf

De
xl(T5 (6)

= 0,023—p— R e M P r M

lOODe

De =
2-t

Re =

[1 + tJW]

G-De

100 ju

Kecepatan Kritis Aliran Pendingin

Untuk pendingin yang masuk elemen
bakar melampaui kecepatan kritisnya, pelat-
pelat elemen bakar menjadi tidak stabil
(vibrasi) dan apabila terjadi defleksi yang
relatif besar akan menyebabkan pemanasan
lokal berlebih, atau secara ekstrim dapat
mem-Woc/cage aliran pendingin. Menurut
Miller, kecepatan alir kritis pendingin yang
melintasi pelat sejajar adalah:

V,kritis

\5-\Qs
1/2

(7)
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Untuk keperluan desain, kecepatan kritis
pendingin dibatasi sampai 2/3 dari kecepatan
kritis yang diturunkan oleh Miller tersebut'11.

Awal pendidihan Inti (ONB-Onset of
Nucleate Boiling)

Meskipun ONB bukan kriteria
pembatas dalam desain suatu elemen bakar,
ONB perlu diidentifikasi secara jelas untuk
pertimbangan perpindahan panas, seperti
aliran satu fasa dengan aliran dua fasa.
Pendidihan inti akan terjadi apabila
temperatur permukaan kelongsong melebihi
temperatur saturasi pendingin. Menurut
Bagles dan Rohsenow, temperatur
permukaan kelongsong untuk mulainya
pendidihan inti adalah:

9,23-q"ONB(z)

' pO,O2}4

P.1,156

2,16

(8)

Di dalam program yang telah dibuat,
perhitungan fluks panas ONB dilakukan
secara pendekatan yang cukup konservatif
dengan melakukan kombinasi terjelek dari
beberapa parameter yaitu ONB terjadi pada
saluran keluaran dengan fluks panas
maksimum, tekanan dan temperatur saturasi
terendah dan temperatur pendingin tertinggi.
Berdasarkan asumsi ini, diperoleh hubungan
antara persamaan (1) dan (2) dengan
persamaan (8) yaitu :

T:„ +
20-qa-Hco-Wh Fz-qa

G-tw-Cp-W
+ •

h

T + —sat 9
9,23-Fz-qa

pl,156
• ex

2,16

(9)

Awal ketidakstabilan aliran {OF\-Onset
Flow instability)

Ketidakstabilan aliran terjadi karena
adanya perubahan mendadak aliran
pendingin melalui kanal yang dipanasi
sebagai akibat transisi karakteristik
penurunan tekanan dari aliran satu fasa ke
aliran dua fasa atau sebaliknya. Batas awal
terjadinya ketidakstabilan aliran dinyatakan
dalam bentuk faktor keselamatan kestabilan
aliran yang didefinisikan sebagai:

T -T
(11)

DH =

Fluks panas rata-rata untuk terjadinya awal
ketidakstabilan aliran adalah,

L
R-P-C

W-tw

W„-LH

(12)

Berdasarkan fluks panas maksimum untuk
terjadinya awal ketidakstabilan aliran
ditentukan dengan mengalikan fluks panas
ONB rata-rata di atas dengan faktor aksial.

Pelesatan Pendidihan Inti (DNB-Departure
from Nucleate Boiling)

Dalam disain, data fluks panas untuk
terjadinya DNB sangat diperlukan karena
merupakan hambatan batas desain. Dalam
program yang telah dibuat, korelasi DNB dari
Mirshak digunakan sesuai rekomendasi dari
acuan[1 ] dan [2] yaitu :

Harga fluks panas rata-rata dalam per-
samaan (9) di atas dapat dicari melalui teknik
iterasi. Jika distribusi fluks panas ONB
diketahui maka temperatur permukaan
kelongsong untuk terjadinya ONB yang
diekspresikan pada persamaan (8) dapat
dihitung.

q DNB =

= Tsal ~ Tin ~
20 - "DNB

p-Cp-tw-W-Fz-U

(13)
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UJI COBA PROGRAM

Untuk memeriksa kebenaran logika
komputasi dalam program, suatu uji coba
analisis kinerja termohidrolika elemen bakar
RSG-GAS telah dilakukan. Data masukan
yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1,
dan distribusi aksial fluks panas sepanjang
pelat elemen bakar berbentuk sinus dengan
faktor aksial 1,578 {chopped sinus). Harga
konduktivitas panas kelongsong dan daging
bahan bakar dianggap konstan terhadap
temperatur. Ringkasan hasil analisis dapat
dilihat pada Tabel 2. Distribusi aksial
temperatur pendingin, permukaan luar
kelongsong, pusat bahan bakar dan
distribusi temperatur permukaan kelongsong

untuk terjadinya ONB dapat dilihat pada
Gambar 1.

Jika hasil perhitungan program ini
dibandingkan dengan COOLOD-N terlihat
bahwa program ini memberikan hasil yang
cukup baik dengan penyimpangan lebih
rendah dari 12% sedangkan dalam
perhitungan kehilangan tekanan pendingin
yang melintasi elemen bakar terdapat
perbedaan yang sangat besar. Hal ini
disebabkan perhitungan penurunan tekanan
dalam program ini sampai pada saluran
keluaran tepat setelah pendingin melewati
jajaran pelat bahan bakar. Penurunan
tekanan akibat perubahan tampang lintang
aliran karena end fitting belum dimasukkan
dalam program.

Tabel 1: Data Masukan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CO
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Parameter
Fluks panas rerata (W/cm*)
Kecepatan alir pendingin (m/s)
Tekanan pendingin masuk (bar)
Temperatur pendingin masuk (°C)
Jumlah pelat BB per elemen
Tebal elemen bakar (cm)
Panjang saluran pendingin (cm)
Lebar saluran pendingin (cm)
Tebal saluran pendingin (cm)
Panjang aktif pelat BB (cm)
Lebar aktif pelat BB (cm)
Tebal kelongsong (cm)
Tebal daging BB (cm)
Konduktivitas panas daging BB (W/cm °C)
Konduktivitas panas kelongsong (W/cm °C)
Modulus elastisitas kelongsong (bar)
Poisson Ratio kelongsong

Nilai
119,50

3,97
2,00

40,00
21
8,05

62,50
6,71
0,255

60,00
6,275
0,038
0,054
1,416

23,165
6,6 x105

0,35

Tabel 2. Ringkasan Hasil

1. Pendingin
a. Kehilangan tekanan (bar)
b. Kenaikan suhu pendingin sepanjang saluran ( °C)
c. Temperatur saturasi pada saluran keluar (°C)
d. Kecepatan Kritis (m/s)
2. Temp. maks. permukaan kelongsong (°C)
3. Temp. maks. pusat bahan bakar ( °C)
4. Temperatur ONB maksimum ( °C)
5. Fluks panas rerata ONB (W/cm2)
6. Batas keselamatan terhadap OFI (OFIR)
7. Batas keselamatan terhadap DNB (DNBR)

Harga
Thermo-1

0,274
28,06

115,65
11,43

139,96
143,84
128,33
103,74

1,22
1,82

Coolod-N *'

0,58
31,59

115,70

134,48
141,18
128,6

1,36
1,67

% deviasi **

-52,8
-11,2
-0,04

+ 4,1
+ 1,9
- 0,2

-10,3
+ 9,0

*) Dari acuan [4]
**) ((Thermo-1 - Coolod-N)/Coolod-N) x 100 %
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Gambar 1 : Distribusi temperatur sepanjang pelat elemen bakar.

SIMPULAN DAN SARAN [2].

Berdasarkan hasil uji coba awal
program secara umum dapat disimpulkan
bahwa program dapat digunakan untuk
mengevaluasi keselamatan termohidrolika [3].
kondisi mantap (steady state) rancangan
elemen bakar pelat sejajar. Untuk lebih
memberikan keyakinan bahwa hasil [4].
perhitungan dapat diterapkan pada suatu
program verifikasi yang lebih rinci, akan
dilakukan baik melalui studi banding dengan
hasil percobaan maupun hasil perhitungan
program yang telah terverifikasi. Dengan
demikian program yang telah dibuat ini
nantinya diharapkan dapat digunakan [5].
sebagai kode program.
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Definisi

Tampang lintang saluran pendingin di dalam elemen bakar
Luas tampang lintang end box segera setelah saluran
pendingin di antara pelat-pelat bahan bakar
Panas spesifik pendingin
Diameter ekivalen saluran pendingin
Modulus elastisitas Young
Faktor gesekan
Ratio fluks panas aksial maksimum dengan rata-rata
Fluks massa pendingin
Koefisien transfer panas film
Panjang aktif pelat bahan bakar
Konduktivitas panas pendingin
Konduktivitas panas kelongsong
Konduktivitas daging bahan bakar
Koefisien kehilangan tekanan masuk
Panjang pelat bahan bakar
Panjang aktif pelat bahan bakar
Panjang segmen aksial
Tekanan pada elevasi Z dalam saluran pendingin
Tekanan pada saluran keluaran pelat-pelat bahan bakar
Total kehilangan tekanan sistem pendingin yang melintasi
saluran pendingin
Bilangan Prandtl
Fluks panas lokal
Rata-rata fluks panas aksial
Segmen aksial
Bilangan Reynolds
Temperatur pusat bahan bakar
Temperatur pendingin masuk
Temperatur pendingin
Temperatur permukaan kelongsong
Temperatur saturasi pendingin
Tebal kelongsong
Tebal daging bahan bakar
Tebal pelat bahan bakar
Tebal saluran pendingin
Kecepatan alir pendingin
Kecepatan alir kritis pendingin
Lebar saluran pendingin
Lebar efektif pelat bahan bakar
Viskositas pendingin
Densitas pendingin
Poissson Ratio

Satuan
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TANYA JAWAB
Hasbullah Nasution
• Mohon dijelaskan arti fisis dari gambar 1 ?
• Dimana posisi titik nol (0) dari elemen

bakar ?

Bambang Herutomo
• Temperatur pendingin yang terus naik

dari saluran masuk sampai saluran
keluar disebabkan fungsi pendingin
sebagai pengangkut panas yang
dibangkitkan bahan bakar. Profil
temperatur permukaan kelongsong dan
temperatur pusat bahan bakar sangat
dipengaruhi oleh distribusi fluks panas
dan pembangkitan panas sepanjang
elemen bakar. Sub nucleate Boiling
terjadi setelah pendingin mencapai 1/3
bagian saluran pendingin. Ketidak-
stabilan aliran tidak terjadi karena fluks
panas yang dibangkitkan lebih rendah
dibandingkan dengan fluks panas kritis
untuk terjadinya ONB.

• Pada gambar 1, kedudukan titik nol
berada di bagian atas elemen bakar-
pendingin masuk.

Dhandhang Purwadi
• Mengapa terjadi deviasi cukup tinggi

pada kehilangan tekanan serta adanya
keganjilan yaitu kenaikan temperatur
pendingin rendah sedangkan temperatur
maksimum permuka-an kelongsong
lebih besar dibandingkan dengan hasil
Coolod-N ?

• Apa tujuan pembuatan paket program ini ?

Bambang Herutomo
• Deviasi yang cukup tinggi pada

kehilangan tekanan apabila
dibandingkan Coolod-N kemungkinan
disebabkan model yang digunakan
belum memperhitungkan perubahan
sifat-sifat pendingin dalam saluran dan
perubahan tampang lintang aliran akibat
end fitting. Keganjilan tersebut belum
dapat dijelaskan karena model
perhitungan program Coolod-N belum
diperiksa secara teliti.

• Tujuan pembuatan paket program ini
adalah meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia dalam rancang
bangun elemen bakar bentuk pelat
untuk reaktor tipe MTR. Program ini
akan dikembangkan lebih lanjut
sehingga diharapkan menjadi kode
program.

Sigit
• Dalam model perhitungan yang dibuat,

apakah dimasukkan faktor gap antar
pelat? Mengingat gap memegang
peranan penting dalam perpindahan
panas elemen bakar.

Bambang Herutomo
• Gap antar pelat atau lebar saluran

pendingin telah dimasukkan dalam
perhitungan (lihat Bab II. Metoda
Komputasi).
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ANALISIS MEKANISME KINETIKA SINTERING PELET UO2

DENGAN DILATOMETER DAN MIKROSKOP OPTIK

Dian Anggraini, Aslina Br. Ginting, Siti Amini, Meniek R., Martoyo.
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS MEKANISME KINETIKA SINTERING PELET UO2 DENGAN DILATOMETER DAN
MIKROSKOP OPTIK. Mekanisme kinetika sintering pelet UOztelah dipelajari dengan dilatometer
dan mikroskop optik. Pelet UO2 dibuat dengan mencampurkan serbuk UO2 dan Zn-stearat dan
dikompaksi dengan tekanan 4 MP. Pelet UO2 disinter dalam dilatometer dari suhu 30°C sampai
1100°C dengan kecepatan pemanasan bervariasi 5 °C/menit, 10 °C/menit dan 12 °C/menit
dalam atmosfir argon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu dan kecepatan pemanasan
sangat berpengaruh terhadap proses densifikasi pelet UO2. Penyusutan drastis terjadi pada
suhu 650°C dan berhenti pada suhu 1100°C. Difusi volume merupakan mekanisme yang
dominan pada kisaran suhu 650°C sampai 900°C dengan harga energi aktivasi 1337 kal / mol.K
dan n = 1,27. Sedangkan difusi grain boundary dominan pada suhu antara 900°C sampai
1100°C dengan Q = 1425 kal / mol. K dan n = 2,35.

Kata Kunci; Kinetika sintering pelet UO2, sintering UO2, dilatometer, mikroskop optik.

ABSTRACT

THE SINTERING MECHANISM ANALYSES OF UO2 PELLETS USING DILATOMETER AND
OPTICAL MICROSCOPE. The kinetic mechanism of sintering UO2 has been investigated by
using a dilatometer and am optical microscope. UO2 pellets have been prepared by mixing UO2
powder and Zn-stearate followed bu compacting the mixed powder at 4 MP. All UO2

pellets have been sintered by using the dilatometer in a temperature range from room
temperature to 110<fC under argon atmosphere. The heating rate has been varied at
5 0C/minute, 10°C/minute, 12 °C/minute. The results of the experiment show that the influence of
sintering temperature and heating rate is very significant on the densification process. Rapid
shrinkage begins at 65<fC and continues up to 110(fC . Afterwards it has been observed that
the volume diffusion is dominant at the temperature range from 650°C to 90CfC with n = 1.27 and
activation energy Q = 1337 cal/mol K. The grain boundary diffusion is dominant at temperature
range from 90CPC to 110(fC with n = 2.35 and Q = 1425 cal/mol K.

Key Word: Kinetics of UO2 pellet sintering, UO2 sintering, dilatometer, optical microscope.

PENDAHULUAN

Sintering merupakan salah satu tahapan
proses pada pembuatan bahan bakar pelet
UO2. Tujuan dilakukan proses ini adalah
untuk mendapatkan kualitas pelet UO2 yang
memenuhi persyaratan desain elemen bakar
suatu reaktor daya. Salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap kualitas pelet adalah
kondisi operasi proses sintering'11.
Penguasaan serta pemahaman teknologi
proses sintering diperlukan untuk
menentukan kondisi operasi yang
menghasilkan kuaiitas pelet yang diharapkan.
Salah satu upaya untuk memenuhi hal
tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari
mekanisme sintering berdasarkan peng-
amatan perubahan sifat fisik maupun struktur
mikro.

Dalam proses sintering bahan keramik
khususnya UO2, fenomena yang terjadi
adalah adanya aliran massa yang
menghasilkan densifikasi dan pertumbuhan
butir {coarsening)m. Aliran massa dalam
bahan tersebut diakibatkan oleh adanya
berbagai mekanisme, antara lain adalah
difusi volume, difusi permukaan dan difusi
batas butir. Pustaka1' menyatakan bahwa
mekanisme yang dominan pada proses
densifikasi adalah difusi volume sedangkan
pada pertumbuhan butir yang dominan
adalah difusi grain boundary. Kedua
mekanisme tersebut dapat diidentifikasi
dengan menganalisis parameter kinetik, yaitu
hubungan antara perubahan dimensi (AL/L)
dengan suhu dan waktu121.
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Bentuk persamaan diferensial dari
tahapan awal proses sintering adalah'31:

d(AL/l.) dt = K / (AL/L)n , (1)

dengan nilai n dan K adalah konstanta yang
tergantung dari mekanisme aliran massa dan
geometri . Bila difusi volume yang dominan
nilai n=1, sedangkan bila difusi pertumbuhan
butir yang dominan maka nila n = 2,1|3].
Sebagai pendekatan nilai K dapat ditentukan
berdasarkan persamaan sebagai berikut:

K = Ko exp. (Q/RT). •(2)

dengan Q adalah energi aktivasi, T adalah
suhu dan R adalah konstanta gas.

Harga n dan Q dapat ditentukan berdasarkan
teknik yang digunakan non-isotermal atau
isotermal.

Jika teknik yang digunakan non-isotermal,
nilai Q dapat ditentukan dengan persamaan
sebagai berikut131:

Q = [ R.T1.T2/ ( T1-T2 )] In ( V1/V2 ) (3)

Sedangkan nilai n ditentukan dari nilai slope
hubungan linier antara In (ALA) dengan 1/T.
Berdasarkan persamaan (1) dan (2) diperoleh
nilai slope dari kurva linier tersebut adalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas
dapat diketahui bahwa pada mekanisme
sintering terjadi perubahan fisik yaitu proses
densifikasi ( AL/L) dan perubahan struktur
mikro yaitu pertumbuhan butir. Pada
penelitian sebelumnya[4) telah dipelajari
mekanisme sintering berdasarkan metoda
diatas dengan menggunakan dilatometer.
Dilatometer hanya dapat mengamati
perubahan fisik (AL/L) yang terjadi selama
proses sintering. Dalam uraian di atas,
sintering dapat mengakibatkan perubahan
mikrostrutur, sehingga untuk memperjelas
hasil yang diperoleh dengan dilatometer
maka diperlukan analisis struktur mikro. Disisi
lain karakteristik bahan serta atmosfir
sintering berlainan dengan peneliti
sebelumnya'4' maka di dalam penelitian ini
dilakukan analisis mekanisme sintering UO2

dengan menggunakan atmosfir argon.
Analisis ini didukung dengan mikroskop optik
untuk mendapatkan gambaran mekanisme
sintering yang lebih jelas. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan informasi

dalam pemilihan parameter kondisi-operasi
proses sintering.

TATA KERJA

Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan serbuk UO2 dari CAMECO,
kemudian dilakukan pencampuran dengan
Zn-stearat sebanyak 4% berat. Setelah itu
dilakukan pengompakan langsung campuran
serbuk tersebut dengan tekanan 4 MP.
Diameter dan tebal dari pelet UO2 diukur
dengan menggunakan mikrometer dan
masing- masing nilainya adalah 11,325 mm
dan 14,30 mm. Nilai densitas ditentukan dari
perhitungan berat dengan volume pelet, dan
nilai rata- rata densitas adalah 5,56 g/cm3.
Pelet UO2 kemudian dlsintering dalam tungku
dilatometer. Suhu sintering 1400°C dengan
kecepatan pemanasan 5°C/menit dalam
atmosfir argon. Kurva dilatometer pada suhu
sintering ini menunjukkan perubahan dimensi
pelet UO2 yang mulai terjadi pada suhu
650°C sampai 1100°C. Selanjutnya peng-
amatan mekanisme sintering dilakukan pada
rentang suhu tersebut. Nilai perubahan
dimensi pelet pada setiap perubahan suhu
dan waktu diamati dengan menggunakan
Dilatometer. Pengaruh kecepatan pe-
manasan pada mekanisme sintering diamati
dengan melakukan sintering pelet UO2 pada
suhu 1100°C dengan kecepatan pemanasan
yang bervariasi 5°C/menit, 10°C/menit dan
12°C/menit dalam waktu 1jam. Nilai
perubahan dimensi pelet pada setiap
perubahan suhu dan waktu diamati dan
diukur dengan menggunakan Dilatometer.
Preparasi metalografi dilakukan dengan
mounting, penggerindaan, pemolesan dan
etsa. Larutan etsa yang dipakai adalah
larutan asam sulfat 90 % dan larutan
hidrogen peroksida 30 % dengan per-
bandingan volume 1: 9. Analisis struktur
mikro dilakukan dengan menggunakan
mikroskop optik.

HASIL DAN BAHASAN

Kurva Dilatometer sintering pelet UO2

dapat dilihat pada Gambar 1. Kurva tersebut
menunjukkan hubungan antara suhu, waktu
dengan perubahan dimensi pelet UO2. Pada
kurva tersebut terlihat bahwa perubahan
dimensi pelet mulai terjadi pada suhu sekitar
650 °C dan berlangsung terus sampai
mendekati konstan pada suhu 1100 °C. Oleh
karena itu, daerah pengamatan mekanisme
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sintering U02 pada kisaran suhu sintering
antara 650 °C sampai 1100 °C.

Pada proses sintering pelet UO2,
densifikasi yang dihasilkan dari pengkerutan
pelet dapat dicirikan dari besarnya perubahan
dimensi pelet UO2. Gambar 1 menunjukkan
bahwa kecepatan perubahan dimensi pelet
relatif lambat pada suhu 650°C sampai 700°C
dan kemudian bertambah cepat pada suhu
yang lebih tinggi, terutama pada kisaran suhu
700° C sampai 900°C. Selanjutnya pada suhu
lebih tinggi dari 900°C, kecepatan perubahan
dimensi berkurang. Hal ini diakibatkan oleh
pengaruh mekanisme sintering yang
berperan dalam rentang suhu tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya'41

mekanisme sintering dapat ditentukan dari
analisis parameter kinetik melalui hubungan
linier antara In AL/L dengan 1/T.

Pada Gambar 2 menunjukkan kurva
linier yang diperoleh pada kisaran suhu
650°C sampai suhu 900°C dan selanjutnya
dari suhu 900°C sampai suhu 1100°C. Nilai
parameter kinetik n dan Q yang diperoleh
pada kisaran suhu 650°C sampai suhu 900°C
masing - masing sebesar 1,27 dan
Q= 1337 kal/mol.K. Sedangkan pada kisaran
suhu 900°C sampai suhu 1100 C diperoleh
nilai n = 2,35 dan Q = 1425 kal/mol.K.
Berdasarkan pustaka l3] maka untuk nilai
n=1,27 mekanisme yang dominan adalah
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Gambar 1. Kurva Dilatometer Sintering Pelet UO2
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difusi volume, sedangkan untuk nilai n= 2,35
mekanisme yang dominan adalah difusi batas
butir. Hal ini diperkuat dari data hasil analisis
struktur mikro pada masing- masing daerah
kisaran suhu tersebut. Pada daerah kisaran
suhu untuk n =1,27 ditunjukkan pada Gambar
3a dan Gambar 3b. Gambar 3a adalah
struktur mikro pelet UO2 yang di sintering
pada suhu 650°C dengan kecepatan
5 °C / menit selama 1 jam, sedangkan
Gambar 3b adalah struktur mikro pelet UO2

yang disintering pada suhu 800 C. Pada
Gambar 3b tampak bahwa pori- pori relatif
lebih sedikit dibandingkan dengan pada
Gambar 3b. Hal ini menunjukkan mekanisme
difusi volume relatif dominan pada suhu yang
relatif tinggi karena meningkatnya suhu
sintering yang mempercepat mobilitas atom-
atom dan pori. Hal ini mengakibatkan pori-
pori mempunyai kesempatan untuk ber-
migrasi keluar kompakan dan menghasilkan
densifikasi yang relatif besar.

Hasil data analisis struktur mikro pada
kisaran suhu n = 2,35 menunjukkan bahwa
difusi batas butir dominan pada daerah
tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Gambar
4a dan 4b. Ukuran butir pada suhu sinter
1100°C pada Gambar 4b tampak relatif lebih
besar dari pada ukuran butir pada suhu sinter
800°C (Gambar 4a). Hal ini menunjukkan
bahwa pada suhu
pertumbuhan butir.

1100uC telah terjadi

Gambar 3 a. Mikrostruktur pelet U02 pada
suhu sinter 650°C dengan
kecepatan pemanasan
5 °C / menit. Perbesaran
2000 kali.

Gambar 3b. Mikrostruktur pelet UO2 pada
suhu sinter 800°C/menit
dengan kecepatan pemanas-
an 5°C/menit. Perbesaran
2000 kali.

Gambar 4 a. Mikrostruktur pelet UO2 pada
suhu sinter 800°C dengan
kecepatan pemanasan
5°C/menit. Perbesaran 2000
kali.

Gambar 4b. Mikrostruktur pelet UO2 pada
suhu sinter 1100°C/menit
dengan kecepatan pemanas-
an 5°C/menit. Perbesaran
2000 kali.
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Kecepatan pemanasan merupakan
salah satu parameter yang berpengaruh pada
proses densifikasi. Gambar 3 menunjukkan
pengaruh kecepatan pemanasan pada
besarnya nilai perubahan dimensi yang terjadi
selama proses sintering.

AT-
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Gambar 5. Hubungan Perubahan Dimensi
(AL/L) dengan Suhu

Pada Gambar 5 diatas terlihat pada
kecepatan pemanasan yang tinggi akan
menghasilkan perubahan dimensi yang lebih
kecil dibandingkan dengan kecepatan
pemanasan yang rendah. Pada kecepatan
pemanasan 5°C/menit besarnya perubahan
dimensi sekitar 21%. Pada kecepatan
pemanasan yang lebih tinggi yaitu 12°C/menit
besarnya perubahan dimensi hanya sekitar
14%. Hal ini dikarenakan pada kecepatan
pemanasan yang tinggi akan menghambat
pergerakan pori keluar, sehingga pori
tersebut terperangkap dalam kompakan. Hal
ini menyebabkan pengkerutan yang terjadi
juga relatif kecil dan akibatnya kecepatan
densifikasi rendah. Data- data hasil analisis
struktur mikro pada Gambar 6 a, 6 b, dan 6 c
memperkuat hal tersebut. Gambar 6a, 6b dan
6c menunjukkan struktur mikro hasil sinter
pelet UO2 pada suhu 1100°C selama 1 jam
dengan kecepatan pemanasan 5°C/menit,
10 X / m e n i t dan 12 °C / menit. Gambar

Gambar 6b. Kecepatan Pemanasan
10 °C / menit. Perbesaran
50.000 kali

Gambar 6a. Kecepatan pemanasan
5 °C / menit. Perbesaran
50.000 kali

Gambar 6c. Kecepatan Pemanasan
12 °C / menit. Perbesaran
50.000 kali.

tersebut memperlihatkan bahwa pada
kecepatan pemanasan yang rendah akan
diperoleh ukuran butir relatif lebih besar
( Gambar 6a ) dibandingkan ukuran butir
pada kecepatan pemanasan yang lebih tinggi
(Gambar 6 b dan 6 c). Seperti telah
disebutkan diatas bahwa kecepatan
pemanasan yang tinggi akan mengakibatkan
kecepatan proses densifikasi relatif rendah
sehingga pori dengan jumlah relatif lebih
banyak masih terdapat dalam kompakan. Hal
ini menyebabkan sebagian energi
dikonsumsikan untuk pengurangan butir
sehingga kecepatan difusi batas butir relatif
kecil dan akibatnya pertumbuhan butir akan
terhambat.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
densifikasi pelet UO2 yang disintering pada
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suhu 1100 C dengan kecepatan pemanasan
5°C/menit selama 1 jam dalam atmosfir
argon dominan terjadi pada kisaran suhu
650°C sampai 900°C dan pertumbuhan butir
dominan terjadi pada kisaran suhu 900°C
sampai 1100°C. Berdasarkan hasil
perhitungan parameter kinetik n dan Q
menunjukkan bahwa difusi volume terjadi
pada rentang suhu 650°C sampai 900°C
dengan harga n dan Q masing - masing
adalah 1,27 dan 1337 kal/mol.K. Difusi grain
boundary terjadi pada rentang suhu 900°C
sampai 1100 C dengan nilai n dan Q masing-
masing adalah 2,35 dan 1425 kal/mol.K. Hasil
analisis struktur mikro dapat memperkuat
serta melengkapi hasil yang diperoleh
dengan dilatometer. Pada penelitian ini
didapatkan bahwa kecepatan pemanasan
sangat mempengaruhi kecepatan sintering.

Selanjutnya dengan dikuasainya
teknologi sintering akan dapat menentukan
parameter kondisi operasi proses sintering
untuk menghasilkan kualitas pelet yang
memenuhi persyaratan.
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TANYA JAWAB

Tatang Mulyana
• Mengapa temperatur sinter dalam

penelitian tidak sampai 1700°C ?
• Bagaimana pengaruh densitas pada

proses sintering ?

Dian Anggraini
• Pada penelitian ini menggunakan media

Argon. Berdasarkan pustaka, Ar dapat
menurunkan temperatur sintering
menjadi 1400°C. Di samping itu
kemampuan alat Dilatometer maksimum
1400°C.

• Pengaruh densitas pada proses sintering
tidak diamati karena lingkup penelitian ini
difokuskan pada gambaran mekanisme
sintering pelet UO2.

Supardjo
• Apakah perlu dilakukan pengujian diatas

1100°C?
• Perbesaran gambar struktur mikro perlu

ditampilkan beserta penjelasan gambar.

Dian Anggraini
• Pengujian pada temperatur sintering lebih

besar dari 1100°C akan dilakukan pada
penelitian berikutnya guna mendapatkan
kondisi operasi optimum yang
memberikan kualitas pelet yang
memenuhi persyaratan disain bahan
bakar UO2.

• Saran diterima.
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PENGARUH PENAMBAHAN KOKAS DAN WAKTU PANGGANG TERHADAP
EFISIENSI PROSES KHLORINASI PELETZrO2

Busron Masduki, Tundjung Indrati Y.*, Johny Wahyuadi", Imam Herdy Triswanto"
* Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta-BATAN
** Universitas Indonesia

ABSTRAK

PENGARUH PENAMBAHAN KOKAS DAN WAKTU PANGGANG TERHADAP EFISIENSI
PROSES KHLORINASI PELET ZrO2. Penyiapan umpan pelet campuran ZrO2, kokas dan
sukrosa untuk proses khlorinasi ZrO2 telah dilakukan. Pada penelitian ini diteliti parameter
penyiapan umpan berupa pelet khususnya pada besarnya penambahan kokas dan waktu
panggang pelet. Penambahan kokas dibuat 9,75 gram. 10,5 gram dan 11 gram untuk setiap
campuran 87 gram ZrO2 dan 3,5 gram sukrosa. Menurut Proses Kroll dengan metoda karbon-klor,
penambahan kokas tersebut untuk membentuk senyawa ZrC. Jumlah kokas sudah
diperhitungkan jauh lebih besar dari perhitungan stoichiometri. Waktu panggang diteliti mulai
10 menit, 15 menit dan 20 menit untuk suhu panggang 100 °C yaitu dibawah suhu penguapan
kokas 315 °C. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan kokas 11 gram dan
waktu panggang 20 menit untuk suhu panggang 100 °C memberikan efisiensi proses khlorinasi
82,16%.

ABSTRACT

THE EFFECTS OF THE COKE ADDITION AND THE HEATING TIME ON THE EFFICIENCY OF
CHLORINATION PROCESS. The preparation of mixed pellet, ZrO2, coke and sucrose, for
chlorinating process of Z/O2 pellet has been performed. In this experiments the studied
parameters were coke addition and the heating time. The addition of cokes was 9.75 grams,
10.5 grams and 11 grams for the mixture of the 87 grams ZrO2 and 3.5 grams sucrose. The
purpose of the coke addition is to form ZrC, which is corresponding to Kroll process with
carbon-chlor method. The weight of cokes had been calculated beyond the stoichiometry. The
heating times was held in 10 minutes, 15 minutes, and 20 minutes at the temperature of 100 °C
that was below the evaporation coke temperature of 315 °C. The result show that the efficiency of
chlorinating of ZrO2 pellet could be reached of 82.16% with the addition of coke mass of
11 grams at the heating temperature of100°C with the heating time of 20 minutes.

PENDAHULAUAN

Zircaloy sangat banyak digunakan
dalam berbagai industri, diantaranya industri
nuklir. Paduan ini sangat terkenal dalam
penggunaannya sebagai kelongsong bahan
bakar reaktor nuklir yang berbentuk pelet dan
juga sebagai tabung tekan dalam reaktor.
Pemilihan logam paduan Zr sebagai
kelongsong ini sangat beralasan karena
logam ini mempunyai ketahanan korosi tinggi
terhadap asam maupun basa pada berbagai
suhu dan konsentrasi. Mengingat potensi
logam paduan zirkonium di berbagai bidang
industri termasuk industri nuklir maka Badan
Tenaga Atom Nasional, khususnya PPNY
melakukan penelitian mengenai pengolahan
pasir zirkon. Hasil pengolahan pasir zirkon
adalah zircon-ingot setelah pasir zirkon
mengalami beberapa tahapan prosesI1|2).

Dalam pengolahan pasir zirkon menjadi
logam ada beberapa tahapan proses, yaitu
pembuatan ZrOCI2.8H2O dari pasir zirkon,

pembuatan ZrO2, dan pembuatan ingot
zirkon. Pada tahap antara ZrO2 dan zirkon
ingot terdapat beberapa proses yang harus
dilakukan antara lain, khlorinasi ZrO2 menjadi
ZrCI4, purifikasi, reduksi ZrCI4 dan peleburan
ingot zirkon I2'3'.

Umpan proses khlorinasi ZrO2 dapat
berupa serbuk tetapi proses yang biasa
dilakukan adalah serbuk yang diaglomerisasi
hingga menjadi butiran yang lebih besar dan
dapat disebut briket atau pelet. Pembuatan
pelet ini bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan juga mengurangi kehilangan
bahan saat pengumpanan ke dalam alat
klorinator. Menurut BLUMENTAL dan
BENJAMIN pada proses khlorinasi ZrO2

metoda karbon-klor dapat dipergunakan.
Dalam metoda karbon-klor, kandungan
karbon berfungsi sebagai pembentuk ZrC.

Pada penelitian ini ditinjau berapa besar
penambahan kokas yang paling optimal
mengingat pentingnya peranan karbon dalam
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proses tersebut. Semakin banyak kokas
yang ditambahkan diharapkan efisiensi
proses khlorinasi akan semakin tinggi.

Untuk menjamin kekuatan pelet pada
saat penanganan proses, maka pelet
tersebut dipanaskan pada suhu di bawah
suhu penguapan kokas sebelum pelet
dikhlorinasi. Dalam hal ini suhu
pemanggangan briket dipilih 100 °C untuk
mengantisipasi penguapan karbon yang
terlalu banyak.

Parameter lain yang diteliti adalah waktu
panggang pelet. Waktu panggang yang
cukup membuat pembentukan dan
pengkasaran pori-pori bertambah. Pori-pori
ini berfungsi sebagai media penerobosan gas
khlor sehingga efisiensi proses khlorinasi
bertambah. Untuk mencegah kerapuhan
hasil panggang yang terlalu lama maka pelet
hasil panggang perlu diuji kuat tekannya. Jadi
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
berapa besar efisiensi proses khlorinasi
dengan parameter proses penambahan
kokas dan waktu panggang supaya pelet
tidak rapuh.

TEORI

Proses aglomerisasi adalah proses untuk
menggumpalkan serbuk halus menjadi suatu
padatan dengan dimensi dan sifat mekanis
tertentu. Penggumpalan menjadi suatu
padatan dimungkinkan karena adanya ikatan
antar partikel serbuk dengan atau tanpa fasa
cair. Penggumpalan ditujukan untuk
memudahkan proses pengumpanan pada
suatu proses sehingga meminimumkan
resiko kehilangan umpan. Kehilangan
umpan dapat terjadi pada saat umpan
dimasukkan pada klorinator bila berupa
serbuk atau bila umpan berupa pelet yang
terlalu rapuh karena serbuk yang berukuran
sangat kecil akan mudah terhambur ke
bagian ducf/ng-co//ecfort41.

Menurut KELLOG dan HERBERT1"1

penggumpalan ini disebut juga sebagai
briketisasi atau peletisasi. Tujuannya untuk
membentuk gumpalan yang tahan tekanan,
gesekan, panas dan memudahkan
penanganan dalam proses.

Mekanisme pengikatan pada partikel
yang dipelet dapat berupa pengikatan
langsung dan pengikatan karena adanya
pgmanasan yang mem§rlukan waktu, Ini

disebut pengikatan langsung dan pengikatan
tidak langsung. Pengikatan langsung karena
adanya adesi dan kohesi, pengikatan
tegangan permukaan dan tekanan kapiler
pada pengikat fasa cair dan gaya tarik Van
der Walls serta elektrostatik. Pengikatan
tidak langsung disebabkan adanya jembatan
kristal, reaksi kimia antara 2 padatan atau
lebih, merekatnya partikel padatan akibat
meleburnya permukaan kontak padatan dan
mengerasnya bahan pengikat[4'.

Pembentukan pelet dapat dilakukan
dengan meggunakan alat rotasi yang
berbentuk pan atau disk, adanya gerak
rotasi maka timbul gaya sentrifugal yang
akan mempersempit jarak antar partikel dan
menghasilkan titik temu. Pelengketan akan
segera terjadi karena adanya ikatan Van Der
Walls yang diikuti dengan gaya tarik kohesi
dan adesi dan karena rotasi tadi maka bentuk
yang dihasilkan bola atau bulatan dari
penggumpalan partikel campuran tersebut.
Pemberian air dengan cara menyemprotkan
ke permukaan partikel akan membasahi
permukaan kontak partikel dan membentuk
jembatan air diantara partikel. Jembatan air
ini terjadi karena pe*bedaan tekanan antar
udara luar dan tekanan dalam cairan,
akibatnya timbul tegangan permukaan antar
partikel dan cairan yang membentuk leher
fasa cair dan partikel. Waktu yang digunakan
dalam pembentukan pelet menyebabkan
bola-bola makin lama makin besar
diameternya. Kecepatan putar pan juga
sangat berpengaruh dalam membentuk bola-
bola briket tersebut. Kecepatan putar
optimum dicapai bila material-material
terangkut ke atas hingga mencapai titik
tertinggi dimana gaya gravitasi material
seimbang dengan gaya sentrifugalnya. Pada
putaran ini material tidak dapat naik lagi dan
mulai turun. Turunnya material dengan
gerakan rol akan memberikan penekanan
dan pelengketan dengan benih-benih
membentuk gumpalan karena proses
pelapisan atau layering ^6'7'81.

Bola-bola briket hasil peletisasi
kemudian dipanggang untuk menaikkan
kekuatan pelet dan sekaligus membentuk
pori-pori yang lebih baik. Pori-pori ini
berfungsi untuk penerobosan gas Cl2 ke
dalam briket lebih mudah dibandingkan
briket tanpa pemanggangan yang bentuk
pori-porinya belum sempurna. Jelas disini
peran iuas permukaan pelet berpengaruh
pada reaksi khlorinask Semakin luas maka
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bidang kontak antara pelet dengan gas
klor semakin baik. Disamping hal tersebut,
adanya pemanggangan atom C yang berasai
dari kokas sudah mengalami difusi ke dalam
logam Zr membentuk ZrC[2].

Menurut E. KRECH[21 yang mengacu
pada proses Kroll, ZrO2 dapat terurai dengan
menambahkan unsur halogen dan karbon
pada suhu sekitar 1000 °C dalam kondisi
inert. Campuran antara karbon dengan ZrO2

harus dipanaskan terlebih dahulu sampai
terjadi reaksi reduksi oleh karbon sebelum
unsur halogen yang ditambahkan bereaksi.
ini sangat beralasan karena unsur halogen,
F, Cl, Br dan I, hanya bereaksi dengan ZrC.
Reaksi metoda karbon-klor yang berlangsung
pada rentang suhu 300°C - 900° C dapat
dituliskan berdasar persamaan reaksi berikut:

% ZrO2(p) + C(p) + CI2(g) -> 1/2 ZrCL, (g) + CO(g) (1)
Vz ZrO2(p) + CO(p) + CI2(g) -> 1/a ZrCL (g) + CO2(g) (2)
1/a ZrO2(p) + 1/2 C (p) + CI2(g) -» 1/2 ZrCU (g) + 1/2 CO2(g) (3)

TATA KERJA

A. Bahan:
1. SerbukZrO2.
2. Kokas.

. 3. Sukrosa.
4. Air bebas mineral.

B. Alat:
1. Alat pembuat pelet, alat uji tekan.
2. Tungku panggang.
3. Mikroskop optik, Spektrofotometri XRF.
4. Khlorinator.

C. Metoda Penelitian.

Tahapan penelitian pengaruh
penambahan kokas terhadap efesiensi
khlorinasi pelet ZrO2 sesuai dengan diagram
alir penelitian pada Gambar 1 :

Serbuk
ZrO2

KOKAS

9,75 gram

^

10,5 gram 11 gram

Pencampur.
4

Sukrosa
3,25 gram

Pembuatan pelet, 0:9-10 mm
C2, C3, C4

Pemanggangan
100 °C, f(t)

Mikrostruktur Uji tekan Uji luas permukaan Khlorinasi
900 °C, 20'

Analisis Zr
( Spec , X-Ray F)

Kesimpulan Data dan
Analisis

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
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Zirkon dioksida, sukrosa dan kokas
digerus secara terpisah untuk menghaluskan
serbuk sebagai umpan pembuatan pelet.
Serbuk tersebut kemudian diayak hingga
ukuran butir mencapai harga minimum, untuk
ZrO2 lolos ayakan 0,09 mm, kokas lolos
ayakan 0,063 mm dan sukrosa lolos ayakah
0,106 mm. Serbuk tersebut dicampur dengan
komposisi yang telah ditetapkan sesuai
dengan diagram alir penelitian pada
Gambar 1. Serbuk yang tidak lolos kemudian
digerus lagi sehingga serbuk yang halus
dengan ukuran-ukuran tersebut diatas cukup
banyak. Sampel mempunyai tiga variasi yaitu
C2 dengan kokas 9,75 gram, C3 dengan
kokas 10,5 g dan C4 dengan kokas 11 g.
Masing-masing variasi ditambah dengan
sukrosa 3,25 gram dan dicampur sampai
homogen setelah campuran ditambah
dengan ZrO2 seberat 100 gram dikurangi
berat masing masing variasi kokas. Serbuk
campuran dimasukkan dalam aiat pelletizing
pan dengan waktu dan kecepatan putar pan
tertentu, hasil keluarannya berupa pelet
dengan ukuran 9 - 1 0 mm. Pelet dengan
masing-masing variasi kemudian di
panggang pada suhu 100 °C dan waktu
penahanan suhu pemanggangan bervariasi
selama 10, 15 dan 20 menit. Pelet hasil
pemanggangan diukur luas permukaannya,
diuji nilai tekannya, dan diidentifikasi
mikrostrukturnya. Preparasi spesimen untuk

identifikasi mikrostruktur dengan cara
memoulding pelet tersebut, kemudian setelah
moulding mengeras spesimen tersebut
dipoles. Pemolesan dilakukan dengan kertas
abrasif SiC. Pelet ZrO2 hasil pemanggangan
kemudian dikhlorinasi untuk menghasilkan
ZrCI4. Analisis kandungan Zr pada umpan
dan hasil proses khlorinasi dianalisis dengan
aiat spektrofotometri pendar sinar X.

HASIL DAN BAHASAN

1. Nilai Uji Tekan

Kekuatan tekan pelet adalah suatu nilai
besaran yang menunjukkan kemampuan
pelet menerima beban sebelum pecah dan
hancur. Besaran yang didapat adalah
kg/pelet dengan sampe! pengujian pelet yang
berukuran 10 mm. Penyusun pelet terdiri dari
ZrO2, kokas dan sukrosa dan kemungkinan
adanya air yang masih tertinggal dalam pelet
tersebut.

Pada penelitian ini dilakukan
pemanggangan pada suhu tetap yaitu
100 °C sedangkan waktu pemanggangan
divariasikan dari 10 menit, 15 menit dan
20 menit. Data hasil penelitian tertera pada
Tabel 1. Data tersebut dapat digrafikkan
dan ini tertera pada Gambar 2.

Tabel 1: Pengaruh penambahan kokas dan waktu pemanggangan pada suhu 100 °C terhadap
nilai uji tekan.

No.

1.
2.
3.

Waktu pemanggangan
(menit)

10
15
20

Nilai uji tekan kq/pelet)
C2

kokas: 9,75 gram
4
4
4

C3
Kokas : 10,5 gram

5
5,6
4,8

C4
kokas: 11 gram

8
10
8

Diameter pelet : 10 mm.

10.5

Penambahan kokas (gram)

Gambar 2 . Pengaruh penambahan kokas (gram) dan waktu pemanggangan pada
suhu 100 °C terhadap nilai uji tekan.
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Dari data hasil penelitian
menunjukkan bahwa penambahan kokas
yang makin banyak memberikan nilai uji
tekan yang makin besar. Hal ini disebabkan
ikatan antar partikel pada setiap pelet yang
terdiri dari partikel ZrO2 dan partikel kokas
makin kuat. Atom C yang berasal dari kokas
pada suhu panggang 100°Ctelah berdifusi
ke dalam ZrO2 membentuk ZrC.
Pembentukan ZrC dapat dilihat dengan
mikroskop optik dimana pada gambar
mikroskop optik tersebut berbentuk partikel
campuran.

Kajian tentang waktu panggang
terhadap nilai uji tekan dapat dicermati satu
persatu untuk setiap besarnya penambahan
kokas. Pada penambahan kokas 9,75 gram
nilai uji tekan pelet tidak berpengaruh.
Demikian juga halnya dengan penambahan
kokas sebanyak 10,5 gram dapat dikatakan
tidak berpengaruh.Tetapi pada penambahan
kokas 11 gram terjadi perubahan nilai uji
tekan dari 8 kg/pelet menjadi 10 kg/pelet dan

kembali menjadi 8 kg/pelet. Perubahan
harga uji tekan menjadi 10 kg/pelet dari
8 kg/pelet dikarenakan ikatan antar partikel
ZrO2 dan kokas makin banyak dibandingkan
dengan penambahan < 11 gram. Disisi
lain penambahan kokas 11 gram dengan
waktu panggang 20 menit nilai uji tekannya
menurun ini dikarenakan adanya pori-pori
yang terbentuk. Data luas muka pelet dapat
mendukung dugaan adanya pori-pori
tersebut. Luas muka peiet dengan penam-
bahan kokas 11 gram yang belum di-
panggang <5,73 m2/g , luas muka pelet
dipanggang 100 °C, waktu 20 menit berubah
menjadi 5,73 + 0,26 m2/g yang diukur
dengan surface areameter.

2. Mikrostruktur.

Gambar 3 merupakan hasil foto mikroskop
optik dari pelet campuran ZrO2, sukrosa dan
kokas dengan berbagai variasi hasil
pemanggangan pada suhu 100 °C dan waktu
panggang 20 menit.

sukrosa
C-2

pori-pori ZrO2 partikel campuran:
(ZrC*, ZrO2, C)

ZrO2

;okas

C-3
lebih akurat bila dideteksi dengan EDAX.

C-4

Gambar 3. Gambar struktur mikro pelet campuran ZrO2 =87 gram, sukrosa 3,25 gram dan kokas
dengan berbagai variasi (C-2 = 9,75 gram; C-3 = 10,5 gram dan C-4 = 11 gram) .
Pelet hasil pemanggangan 100 °C, waktu pemanggangan 20 menit. Hasil foto
mikroskop optik, perbesaran 200 X.
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Penambahan kokas ke dalam pelet
ZrO2jenis C2, C3 dan C4 sebetulnya tidak
terlalu banyak perbedaannya tetapi ternyata
dari hasil identifikasi mikrostruktur cukup
menarik untuk dikaji. Gambar 3 untuk jenis
C2 terlihat bahwa kokas tidak tersebar
merata dibandingkan dengan Gambar 3
untuk C3 dan C4. Perlu diingat disini bahwa
reaksi antara C dengan Zr tidak sempurna
karena terjadi pada suhu rendah dan diduga
karena difusi yang banyak mengontrol. Pada
Gambar 3, C3 kokas masih banyak terpisah
dengan ZrO2, sedangkan jenis C4 me-
nunjukkan bahwa kokas tersebar merata
dan terlihat jelas ada bagian yang
merupakan gambar campuran kokas dan
ZrO2. Hal ini disebabkan karena pertama
jumlah kokas yang berbeda, kedua untuk
kokas yang iebih banyak maka pada saat
pemanggangan pergerakan atom-atom
karbon sebagai atom asing mengakibatkan
difusi lebih besar dibandingkan dengan
penambahan kokas yang lebih sedikit.
Akibat dari hal tersebut maka bintik-bintik
hitam yang dimungkinkan merupakan kokas
sebagian besar telah bercampur dengan
ZrO2.

Gambar mikrostruktur pelet ZrO2 yang
telah dipanggang tidak jelas menunjukkan
adanya pori-pori yang terbentuk. Ini karena
perbesaran gambar kurang besar tetapi
dengan data luas permukaan yang tertera
pada bab IV. 1. maka dapat difahami bahwa
pelet jenis C4 lebih baik daripada jenis pelet
C2 dan C3.

Kajian mengenai sisa sukrosa dari
mikrostruktur Gambar 3 menunjukkan
bahwa sisa sukrosa pada pelet jenis C4
hampir tidak ada dibandingkan dengan pelet
jenis C2 dan C3. Sukrosa pada permulaan
pembuatan pelet sebagian larut dalam air,
bila tersisa maka sukrosa lebih mudah

tercampur dalam kokas dibandingkan dalam
ZrO2. Adanya komposisi kokas yang lebih
banyak maka dengan sendirinya sisa
sukrosa pada pelet jenis C4 tidak ada atau
tidak terdeteksi pada gambar mikrostruktur.
Tercampurnya semua komposisi yang
berada dalam pelet akan menaikan hasil
khlorinasi.

2. Kandungan ZrCI4 Hasil Khlorinasi

Tabel 2 merupakan data hasil proses
khlorinasi untuk pelet pada jenis C2.C3 dan
C4 hasil pemanggangan suhu 100 °C dan
waktu 20 menit. Proses khlorinasi pelet
dilakukan pada suhu 900 °C dengan waktu
penahanan suhu puncak selama 20 menit.

Dari Tabel 2 dapat dikatakan bahwa
hasil khlorinasi untuk pelet dengan
penambahan kokas rendah maka
kandungan Zr dalam hasil ZrCl4 relatif
sedikit. Penambahan kokas seberat 10,5
gram (C3) dan 11 gram (C4) kadar Zr dalam
hasil ZrCI4 hampir sama yaitu 33,31 % dan
32,1 % ( harga rata rata dari (C4)i, (C4)2

dan (C4)3). Tinjauan secara stoikiometri
untuk kokas sebanyak 9,75 gram, 10,5 gram
dan 11 gram sudah cukup berlebihan untuk
kandungan ZrO2 87 gram atau 87 % berat
keseluruhan pelet mentah sehingga hasil
ZrCI4 .yang ternyata ada - perbedaan
sehingga tidak dapat dikaji dari basis
stoikiometri ini. Perbedaan tersebut dapat
dikaji dari gambar mikrostruktur pada
Gambar 3. Gambar struktur mikro C2 tidak
begitu baik sebaran kokasnya dibandingkan
dengan C3 dan C4 jadi jelas bila kandungan
Zr dalam ZrCI4 yang dihasilkan masih relatif
sedikit. Pelet jenis C3 dan C4 dari gambar
mikrostrukturnya jenis C3 tidak lebih baik
dibandingkan dengan gambar mikrostruktur
pelet jenis C4 tetapi ternyata hasil

Tabel 2 . Data hasil khlorinasi pelet campuran ZrO2, kokas dan sukrosa pada
suhu khlorinasi = 900 °C, waktu penahanan = 20 menit.

No

. 1.(C2)
2.(C3)
3.(04),
4.(C4)2

5.(C4)3

berat-awal
pelet (gram)

2,63
4,0472
4,561
4,594
2,886

kadar
Zr

(gram)
0,456
2,007
1,54
2, 13
0,99

berat-hasil
khlorinasi,

ZrC!4, (gram)
0,456
4,762
4,113
5,6376
2,35

kadar Zr
dim ZrCL,

(gram)
0,129
1,586
1,233
1,768
0,822

kadar Zr
dalam ZrCI4

(%)
28,21
33,31
29,97
31,36
34,98

Efisiensi
khlorinasi

(%)
28.29
79.02
80.06
83.00
83,03

Keterangan : Pelet campuran hasil pemanggangan pada suhu = 100 °C dan selama 20 menit.
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khlorinasi relatif sama. Ini dapat dimengerti
bahwa kandungan C dalam kokas sudah
cukup waktu untuk berdifusi dan bereaksi
membentuk ZrC. Senyawa ZrC ini yang
kemudian bereaksi dengan gas Cl2
membentuk senyawa ZrCI4.

SIMPULAN

Pada penelitian pengaruh penambahan
kokas dan waktu pemanggangan terhadap
efisiensi khlorinasi pelet ZrO2 dapat
disimpuikan sebagai berikut:
1. Penambahan kokas pada kisar

penelitian (9,75 gram, 10,5. gram dan
11 gram) sudah cukup melebihi dasar
stoichiometri tetapi temyata makin
banyak penambahannya makin mem-
berikan hasil Zr dalam ZrCI4 hasil
khlorinasi makin tinggi karena pengaruh
kecepatan berdifusi atom atom asing
dalam pelet baik pada saat pe-
manggangan. Penambahan kokas yang
paling baik dalam penelitian ini adalah
sebanyak 11 gram dengan efisiensi
khlorinasi 82,16 %..

2. Pemanggangan yang berpengaruh
pada pengkasaran pori-pori yang
dinyatakan dengan data luas per-
mukaan, dan kekerasan pelet karena
adanya difusi atom asing C ternyata
pada waktu pemanggangan 20 menit
untuk suhu panggang 100 °C mem-
berikan nilai uji tekan pelet 8 kg/pelet
dengan diameter pelet rata-rata 10 mm
dan efisiensi proses khlorinasi1 paling
baik adalah 82,16%.
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TANYA JAWAB

Budi Briyatmoko
« Pada kondisi waktu pemanggangan 20

menit diperoleh efisiensi akhir sekitar
82%. Di lain pihak pengaruh waktu
panggang tersebut terhadap hasil uji
impak belum optimum. Bagaimana
apabila rentang waktu pemanggangan
diperlebar lebih dari 20 menit ?

Tunjung Indrati Y.
» Apabila waktu panggang terlalu lama

binder sukrosa akan menguap sehingga
daya ikat berkurang. Saran diterima. -

Supardjo
o Kenapa ZrO2 tidak secara langsung

direaksikan dengan khlor, tetapi meialui
penambahan kokas dan peletisasi
terlebih dahulu ?

• Sebaiknya analisis ZrOCI juga dilakukan
dengan alat lain agar datanya lebih
akurat.

Tunjung Indrati Y.
• Penambahan kokas berfungsi

membentuk ZrC. Hal ini disebabkan
ZrO2 tidak dapat secara langsung
bereaksi dengan gas khlor. Penggunaan
peletisasi dimaksudkan agar kehilangan
umpan yang berbentuk pelet lebih
sedikit dibandingkan dengan umpan
yang berbentuk serbuk ZrO2. Serbuk
ZrO2 dalam penelitian ini berukuran
sangat halus.

« Saran diterima.
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Tatang Mulyana Tunjung Indrati Y.
• Setelah proses khlorinasi ZrO2, produk

o Apakah dengan metode ini dapat ZrCI4 mengalami proses distilasi dan
dihasilkan logam ingot Zr dengan purifikasi. Kemurnian Zr yang diperoleh
kemurnian cukup tinggi atau masih ± 99% dan masih lebih rendah dari yang
diperlukan proses berikutnya ? . dipersyaratkan yaitu 99,9%.
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STUDI PRESIPITASI HIDRIDA DALAM
ZIRCALOY-4 MELALUI PROSES ELEKTROLISIS

Sugondo
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK

STUDI PRESIPITASI HIDRIDA DALAM ZIRCALOY-4 MELALUI PROSES ELEKTROLISIS.
Studi hidridasi ZIRCALOY-4 telah dilakukan melalui proses elektrolisis dalam elektrolit asam
sulfat. Dalam percobaan ini hidrogen dalam bentuk atom atau ion dihasilkan dari elektrolisis
asam sulfat encer sebagai elektrolit. Hidrogen tersebut terbentuk di sekitar katoda dan sebagai
katoda adalah cuplikan itu sendiri. Elektrolisis dilakukan pada arus 10 ampere dan tegangan 30
volt. Pada kondisi beda tegangan ini afinitas zirkonium meningkat dan cukup reaktif untuk
menyerap hidrogen dari sekitar katoda. Hidrogen yang terserap terlarut ke dalam bahan
zircaloy-4. Cuplikan yang mengandung hidrogen dipanaskan pada suhu 400°C dalam
lingkungan atmosfir gas mulia. Selanjutnya cuplikan didinginkan dalam tungku sesuai dengan
pendinginan tungku. Analisis metalografi dilakukan dengan mikroskop optik. Cuplikan dietsa
dengan campuran 25 ml 30% H2O2, 25 ml 70% HNO3 dan 10 tetes 48% HF dengan cara usap
kurang lebih 10-20 detik dan dicuci dengan air. Sesuai dengan ASTM B353 pada pembesaran
100x panjang platelets hidrida kurang lebih 1,5 mm. Dari citra mikrostruktur belum diperoleh
platelets hidrida secara sempurna karena sebagian masih berbentuk butiran partikel dengan
diameter berkisar antara 1,4-7 mikrometer yang terdistribusi dalam bahan. Kerapatan distribusi
partikel antara 13-36 partikel per 3,5 mm2 permukaan bahan. Orientasi platelets tidak searah
dengan arah rol. Fakta ini mengindikasikan bahwa bidang basal kristal pelat zircaloy-4 tidak
searah dengan arah rol.

ABSTRACT

STUDY OF HYDRIDE PRECIPITATION ON ZIRCALOY-4 BY ELECTROLYSIS PROCESS. It
had been conducted the hydration of zircaloy-4 by electrolysis in sulphuric acid electrolyte. In
this experiment hydrogen in the form of atoms and ions is produced from electrolysis in a dilute
sulphuric acid. The hydrogen is liberated in the vicinity of the cathode and the specimen itself
was as the cathode. Electrolysis was performed at the current of 10 amperes and the potential of
30 volts. In this potential the affinity of zirconium increases and it is reactive enough to absorb
hydrogen, which is close to the cathode. The absorbed hydrogen dissolves through the
zircaloy-4. The hydrogenated specimens were heated at temperature 40(fC in inert atmosphere.
Furthermore, the specimens were cooled in the furnace by the appropiate furnace cooling. The
optical microscope was used for performing the metallographical analysis. The specimens were
etched with solution of 25 ml 30% H2O2, 25 ml 70% HN03 and 10 drops of 48% HF by swabbing
technique for 10-20 seconds and washed by water. Based on ASTM 353 at 100x magnification
the length of platelets is not less than 1.5 mm. From the microstructure image, hydride platelets
have improperiy been found, because part of them is in the particle form with diameter in the
range of 1.4-7 micronmeters which is uniformly distributed in the materials. The particle density
is in the range of 13-36 particles per 3.5 mm2 of the material surface. The platelet orientation is
not parallel to the rolling direction. This fact indicated that the basal plane of zircaloy-4 crystals is
not parallel to the rolling direction.

PENDAHULUAN

Zirkonium dan paduan zirkonium
reaktif terhadap hidrogen. Hal ini sesuai
dengan sifat elemen golongan dengan unsur
IVa (Tl, Zr, Hf) dan Va (V, Nb, Ta)
membentuk senyawa hidrida pada kosentrasi
rendah. Proses pembentukan hidrida ialah
melalui proses pelarutan padat, kemudian
dengan adanya pengaruh lingkungan
membentuk senyawa hidrida. Secara umum

senyawa hidrida menyebabkan kerapuhan
logam dan paduannya. Logam dan paduan
logam pada golongan IVa dan Va umumnya
digunakan pada suhu tinggi, misal zircaloy
digunakan sebagai bahan struktur dan bahan
kelongsong dalam teknologi energi nuklir '1|.
Adanya fakta kegagalan pada kelongsong
dan bahan struktur zircaloy akibat senyawa
hidrida sudah sejak lama dilaporkan.
Sumber-sumber hidrogen yang menyebabkan
senyawa hidrida adalah sebagai berikutI21:
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1. Pada saat fabrikasi, produk zirkonium
dan zircaloy mengandung 15-25 ppm
hidrogen.

2. Air yang tertinggal dalam uranium
dioksida (residual moisture), hidridasi dari
sumber ini disebut hidridasi primer.

3. Air pendingin yang masuk kelongsong
melalui cacat yang disebut hidridasi
sekunder.

4. Air pendingin yang masuk kelongsong
melalui reaksi korosi yang disebut
hydrogen pick-up.

Hidrogen pick-up dapat disimulasi di
luar reaktor, misalnya dengan alat autoclave,
yaitu mereaksikan bahan dengan gas
hidrogen secara elektrokimia. Dasar-dasar
reaksi elektrpkimia menjelaskan bahwa
kemungkinan mampu untuk mendifusikan
hidrogen ke dalam bahan yaitu pada katoda
sehingga diperoleh larutan padat hidrogen di
dalam bahan. Jika larutan hidrogen tersebut
didistribusikan pada suhu tertentu dan
kemudian didinginkan maka Terminal Solid
Solution (TSS) terlampaui dan terbentuk
endapan padat hidrida. Morfologi, orientasi
dan distribusi hidrida tersebut dipengaruhi
oleh banyak faktor misalnya komposisi
paduan dan metoda fabrikasi13f.

Oleh karena itu, pada paper ini
diuraikan metoda simulasi hidrida dalam
zircaloy-4 melalui metoda elektrolisis agar
karakterisasi zircaloy-4 yang mengandung
senyawa hidrida dapat dilakukan .

TEORI

Elektrolisis

Elektrolisis adalah proses reaksi
elektrokimia yaitu interaksi antara ion dan
elektron, sehingga menghasilkan proses
oksidasi dengan melepaskan elektron dan
reduksi dengan menangkap elektron. Pada
proses elektrolisis, reaksi reduksi terjadi di
katoda atau pada kutub negatip. Konsep ini
dipakai untuk mereaksikan hidrogen dengan
zircaloy-4 secara katodik dalam larutan asam
sulfat. Di sekitar katoda terjadi proses
pembentukan gas hidrogen dan selanjutnya
hidrogen berekasi dengan zircaloy-4. Reaksi
yang terjadi mengikuti persamaan reaksi
berikut,

Zr H2 ZrH
15

(2)

Hidrogen berdifusi ke dalam zircaloy dengan
membawa kelebihan muatan negatif dan
selanjutnya melalui kekosongan dan interstisi
(vacancy dan interstitial) yang dipacu oleh
medan listrik di sekitarnya maka terbentuk
zirkonium hidrida. Secara teoritis tegangan
yang dibutuhkan untuk reaksi zirkonium dan
hidrogen pada 25°C adalah 24,705 kalori/mol
atau pada tegangan 1 mV.

Redistribusi Hidrida

Masalah potensial hidrogen dalam
zirkonium ialah terjadinya fasa zirkonium
hidrida. Hidrogen mempunyai kelarutan besar
dalam fasa-p dan sedikit larut dalam fasa-a.
Sedangkan zirkonium hidrida diberi simbol
fasa-5. Pada suhu operasi reaktor, yaitu pada
325°C, zirkonium berada pada fasa a,
sehingga merupakan medium yang cocok
untuk pembentukan hidrida. Karakteristik
kristal fasa zirkonium hidrogen terdapat pada
TabeM.

Letak endapan hidrida pada suatu
bahan perlu diperhatikan. Pada bagian
bahan yang tipis, hidrida terbentuk lebih
sempurna daripada bagian yang tebal
sehingga bagian yang tipis merupakan titik
lemah. Dengan demikian maka endapan
hidrida perlu diredistribusi yaitu dengan
gradien termal dan tegangan. Pengaruh
gradien tersebut dinyatakan dalam fluks
hidrogen yang diformulasikan pada
persamaan 3 ,

J =
DC

kT

dc.QdTdh
| j_ y

dx Tdx dx
(3)

2H+ + 2 e" -» H, (1)

Keterangan:
J = difusi hidrogen ke dalam paduan
C = konsentrasi hidrogen dalam larutan

padat
k = konstanta Boltzman
T = suhu
Q = panas transpor
V = dimensi volume
h = tegangan hidrostatik

Redistribusi akibat gradien termal
ditunjukan pada Gambar 1. Pada suhu 500 K,
pembentukan hidrida relatif sangat tinggi.
Dengan demikian redistribusi mempunyai
suhu optimum untuk pembentukan hidrida
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dan redistribusi tidak seiring dengan TSS
tetapi berfluktuasi.

Perlakuan Panas

Pelarutan hidrogen dan presipitasi
hidrida dalam zircaloy-4 tergantung pada
fasa, suhu transformasi termal, orientasi,
tegangan, derajat deformasi dan komposisi.
Variabel fasa dan suhu transfornnasi termal
secara teknis mudah dilakukan, sedangkan
variabel yang lain ditentukan saat fabrikasi.

^-quenching yang dilakukan pada
fabrikasi tube-zircaloy, dimaksudkan untuk
membebaskan deformasi. Perlakuan ini
dengan cara memanaskan bahan pada suhu
di atas 1000°C, kemudian didinginkan secara
kejut. Dasar perlakuan panas ini dapat dilihat
pada true-thermal-transformation-diagram
(TTT'-diagram) pada Gam bar 2. Pada fasa-p
hidrogen mempunyai kelarutan yang tinggi
sehingga cocok untuk mendifusikan hidrogen
misalnya ke dalam zircaloy-4. Kelarutan
tersebut dapat dilihat pada diagram fasa
Gambar 3. Pada fasa-a difusi hidrogen
terhambat dengan adanya fasa-8 yaitu fasa
hidrida.

TATA KERJA

BAHAN

Komponen elektronik
Transformator 220 V/40 CT 15 A;

Dioda 20 A; Kapasitor 5400 UF; Regulator kit
20-40 V/15A; Termal (+) (-); Voltmeter dc 0-
30 V; Ampermeter 0-20A; Box 25x20x20,
Switch 20A/220 VAC.

Komponen mekanik
Pipa baja tahan karat diameter

= 50 mm, tebal = 3 mm; pipa baja tahan
karat diameter =10 mm tebal = 1 mm; pipa
diameter = 5 m tebal = 0,7 mm; rod diameter
= 80 mm; katub baja tahan karat Vi inci
(1,27 cm) ; sock drat Vi inci (1,27 cm);
selang !4 inci (1,27 cm); pipa segitiga 3/8 inci
(0j94 cm); clamp V* inci (1,90 cm).

Bahan kimia
Asam sulfat, alkohol, aseton, HF, gas

Argon dan film.

PERALATAN

Mikroskop optik, mesin poles, mesin potong
intan dan pencuci ultrasonik.

PREPARASI HIDRIDA

• Pembuatan dc, komponen elektronik
dibuat penyedia power DC 300 W

• Pembuatan tabung bakar, komponen
mekanik dibuat tabung bakar yang
mampu kedap udara pada suhu tinggi.

• Pembuatan elektroda, elektroda dibuat
dari SS sebagai anoda dan sebagai
katoda yang berfungsi untuk memegang
cuplikan.

• Penyiapan cuplikan
1. Pelat zircaloy-4 dibuat cuplikan

dengan ukuran 1 0 x 2 0 x 1 mm
2. Dipanaskan pada suhu 1100°C

selama 30 menit selanjutnya
didinginkan secara kejut sebagian
dipanaskan pada suhu 600 °C
selama 5 jam dan sebagian
dielektrolisis.

3. Elektrolisis dilakukan pada 20 V
dalam asam sulfat 0,01 M; 0,05 M
dan 0,1 M selama 2 jam pada suhu
kamar.

4. Dipanaskan pada suhu 400°C
selama 2 jam dan didinginkan dalam
tungku

5. Analisis metalografi, cuplikan dipoles
dan dietsa dengan 25 ml 30% H2O2,
25 ml 70% HNO3, dan 8 tetes 48%
HF.

6. Mikrostruktur dipotret melalui
mikroskop optik dengan sinar
terpolarisasi pada pembesaran 100x.

HASIL DAN BAHASAN

PERLAKUAN PANAS

Perlakuan panas didasarkan pada
diagram fasa sistem zirkonium-hidrogen111

(Gambar 3) dan transformasi isotermal
(diagram TTT)121, dan Gambar 2. Dari
diagram tersebut ditunjukkan adanya empat
fasa, yaitu fasa zirkonium p dan a serta fasa
hidrida 8 dan e. Fasa-5 terbentuk pada
kandungan hidrogen lebih kecil 1.4% dan
suhu di bawah 550°C. Campuran fasa 5 dan e
terbentuk pada kandungan hidrogen di atas
1,5%. Sedangkan dari diagram-TTT
memberikan informasi waktu dan suhu yang
diperlukan untuk presipitasi. Dalam hal ini
presipitat yang diperlukan adalah zirkonium
hidrida.

145



Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

ISSN 1410-1998

Percobaan mengacu pada prosedur
ASTM B-353 bahwa presipitasi dilakukan
pada suhu 399±140°C selama 5 jam.
Prosedur ASTM ini nampaknya mengacu
pada diagram fasa dan diagram-TTT di atas.
Sedangkan untuk meningkatkan kelarutan
hidrogen, cuplikan dipadamkan pada fasa-p
dengan air dari suhu 1100°C.

ELEKTROLISIS

Zirkonium dan paduan zirkonium
reaktif terhadap hidrogen dalam bentuk ion,
atom atau rnolekul. Kinetika dan mekanisme
hidrogen pick-up didasarkan pada katalisator
zirkonium oksida. Untuk meningkatkan
ketahanan korosi produk zircaloy dilakukan
pasifasi yang berarti pelapisan oksida.
Lapisan oksida ini memberikan karakteristik
tersendiri terhadap hidrogen. Kinetika
hidrogen pick-up terhadap zircaloy-2 sebagai
fungsi oksidasi ditampilkan pada Gambar 4.
Pada kandungan oksida rendah pick-up
hidrogen sebanding dengan pembentukan
oksida, sedangkan pada oksida tertentu pick-
up hidrogen menurun. Hal ini dapat dipahami
karena pada ketebalan oksida tertentu
lapisan oksida mengalami retak sehingga
memacu hidrogen pick-up. Mekanisme
interaksi oksigen-zirkonium hidrogen dalam
lingkungan air adalah sebagai berikut:

• + + +2e + H2O ->CT+H+ (4)

2CT + Zr -> ZrO2 + 2 D++ + 4 e (5)

H+ + H+ + 2 e -> H2 (6)

Kekosongan oksigen D++ dan dua elektron e
bereaksi d«;ngan air (H2O) membentuk ion
hidrogen. Sedangkan interaksi antara dua ion
hidrogen akan membentuk gas H2. ion
Oksigen mengisi kekosongan zirkonium
dengan melepas elektronnya dan
meninggalkan vacancy oksigen. Pada
zirkonium akhirnya ion hidrogen membentuk
molekul hiclrogen. Pada akhirnya hidrogen
diserap oleh zirkonium dan membentuk
senyawa hidrida seperti halnya pada hidrida
alkali maupun alkali tanah. Oleh karena itu,
hidrogen berfungsi sebagai ion elektronegatif
dan golongan ini disebut penyerap
eksotermik (exothermic occluders) yang
berarti mampu menyerap oksigen dalam
jumlah banyak.

Pada percobaan ini substitusi
hidrogen ke dalam zircaloy-4 dilakukan

dengan cara elektrolisis. Proses katodik yang
dilakukan diharapkan mampu memenuhi
kriteria di atas yang terbentuk dari elektrolisis.
Hidrogen di sekitar katoda mampu diserap
zirkonium secara langsung. Apabila terdapat
oksida di dalam zircloy-4 maka oksida ini
mampu menyerap hidrogen melalui proses
katalitis. Penggunaan larutan asam
dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah ion
hidrogen di dalam larutan.

ANALISIS METALOGRAFI

Cuplikan dipreparasi dengan
mounting dingin karena mengandung
cuplikan hidrogen. Penggerindaan muka
bahan dilakukan secara mekanis sampai
grade 600, selanjutnya diakhiri dengan pasta
intan 1 mikrometer. Etsa kimia menggunakan
larutan campuran 25 ml 30% H2O2, 25 ml
70% HNO3 dan 10 tetes 48% HF diusap
selama 10-20 detik.

Mikrostruktur dipotret melalui
mikroskop optik dengan sinar terpolarisasi
pada pembesaran 100X (ASTM B 353).
Berdasarkan hasil pengamatan mikrostruktur
100X tersebut terlihat panjang platelets
hidrida adalah 1,5 mm.

Gambar 5(a) menunjukkan mikro-
struktur platelets hidrida zircaloy-4 dari acuan
ASM-Metallography. Gambar 5(b) hasil
elektrolisis dalam elektrolit asam sulfat 0,01
M, yang selanjutnya dengan (c) 0,05 M dan
(d) 0,1 M. Elektrolisis masing-masing
dilakukan selama 2 jam dan presipitasi 400°C
selama 2 jam. Berdasarkan pengamatan
mikrostruktur terlihat bahwa platelets hidrida
yang terbentuk belum banyak dan masih
banyak titik-titik hitam yang mungkin berupa
presipitat zirkonium hidrida. Diameter
presipitat tersebut terdistribusi dari 1,4 \im
sampai 40 \xm. Dalam lingkungan elektrolit
dengan keasaman berturut-turut 0,01 M;
0,05 M; 0,1 M diperoleh diameter presipitat
terdistribusi antara 1,4-20 urn; 1,4-31 urn; dan
1,4-40 urn seperti tertera pada Tabel 2 dan
Gambar 6 dengan diameter rata-rata ber-
turut-turut adalah 5 urn; 4,6 urn; dan 3,6 urn.
Presipitat yang mengecil kemungkinan besar
disebabkan platelets yang terbentuk
memanjang. Dalam elektrolit makin pekat
yang berarti makin banyak hidrogen terserap
didapatkan presipitat meskipun diameter
rerata menurun.

Kerapatan partikel per satuan luas
semakin jarang dengan meningkatnya
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kepekatan konsentrasi. Sesuai dengan
kepekatan elektrolit di atas, berturut-turut
kerapatan presipitat antara 14-36; 13-33; dan
13-30 per 3,5 mm2, seperti terlihat pada
Tabel 3 dan Gambar 7. Penurunan jumlah
presipitat per satuan luas disebabkan
presipitat bergabung dan selanjutnya
membentuk platelets.

Kerapatan platelets naik dengan
meningkatnya kepekatan elektrolit. Sesuai
dengan konsentrasi di atas perbandingan
kerapatan platelets adalah 13:23:36. Fakta ini
memberikan kecenderungan bahwa semakih
banyak hidrogen yang terlarut ke dalam
bahan semakin banyak platelets yang
terbentuk.

Platelets hidrida berorientasi tidak
searah dengan sumbu rol cuplikan. Sumbu
rol ialah arah memanjang cuplikan. Bentuk
dasar kristal zirkonium atau zircaloy ialah
heksagonal atau lebih dikenal dengan
Hexagonal Closed packed (HCP). Ada tiga
bidang kisi yang berpengaruh pada bahan ini
ialah basal (0002), prismatik (1010) dan
piramida (1012). Bidang basal paling peka
terhadap deformasi dan korosi seperti pada
hidridasi. Tekstur pada produk zircaloy
dikarakterisasi dengan koefisien tekstur (TC)
yaitu fraksi tekstur tertentu terhadap total
tekstur dan faktor-f. Dalam hal ini faktor-f
adalah bidang basal pada arah tertentu.
Sebagai contoh tekstur zircaloy-4 hasil
rekristalisasi terlihat pada Tabel 4. Dengan
bantuan data tekstur hasil rekristalisasi
zircaloy-4 tersebut untuk memperkuat fakta
hidrida mengarah pada bidang basal. Dengan
demikian bidang basal cuplikan tidak searah
dengan arah rol.

SIMPULAN

1. Difusi katodik hidrogen ke dalam zircaloy
dapat dilakukan melalui sistem
elektrolisis dengan elektrolit asam sulfat
pada tegangan 10 V.

2. Hidrida yang terbentuk sebagian besar
masih berupa partikel dengan diameter

berkisar antara 1,4 - 7 urn dengan kera-
patan antara 13-36 partikel per 3,5 mm2.

3. Platelets yang terbentuk tidak searah
dengan arah rol cuplikan yang
mengindikasikan bidang basal tidak
searah dengan arah rol.
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Tabel 1: Fasa pada sistem zirkonium hidrogen

Jenis kristal

Konstanta kisi a

Konstanta kisi c

%Kelarutan hidrogen

fasap

BCC

3,61A°

-

20%

fasa a

HCP

3,247

5,173

5%

' . fasa 5

FCC

4,765-4,768

-

50%

Fasa 8

FCT

4,87

4,58

66,7%

Catatan: Body Centered Cubic (BCC), Faced Centered Cubic (FCC), Hexagonal Closed
Packed (HCP), Faced Centered Tetragonal (FCT)

Tabel 2: Distribusi diameter presipitat hidrida dalam zircaloy-4 hasil elektrolisis dalam
asam sulfat

Diameter,
mikrometer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Frekuensi Diameter
Serii

0,01 M H?SO4

8
35
78
53
37
20
8
5
7
7
2
3
1
1

Seri2
0,05 M H2SO4

35
62
80
30
15
12
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Seri 3
0,1 M H2SO4

25
90
52
28
26
12
11
13
5
3
4
4
1
1
2
1
1
1
1
2
1
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Tabel 3: Distribusi kerapatan partikel hidrida
elektrolisis dalam asam sulfat

dalam zircaloy-4 hasil

Kerapatan per
satuan luas
(per 3,5 mm2) •

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3f
32
33
34
35
36

Frekuensi Kerapatan

Series 1
0,01 M H2SO4

5
5
5
5
5
15
5
10
10
5
5
5
5
5
10
5
15
5
5
15
5
5
5

Series 2
0,05 M H2SO4

5
5
5
15
15
10
5
5
5
15
5
5
5
5
5
6
8
8
6
6
7

Series 3
0,1 M H2SO4

5
5
5
5
5
15
5
15
5
5

20
5
10
10
5
15
5
5

Tabel 4: Koefisien tekstur dan faktor-f pada pelat zircaloy-4 hasil rekristalisasi

Arah sumbu
sampel

ND

RD

TD

TC(0002),

Basal

3.99

0.00

1.19

TC(1010)

Prismatik

0.00

3.97

2-71

TC(1012)

Piramida

1.49

0.00

0.85

Zf

f-faktor

0.724

0.075

0.182

0.981

Catatan : ND adalah arah tegak {normal direction), RD adalah arah membujur (rolling direction),
dan TD adalah arah melintang {tranverse direction).
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Gambar 2: Transformasi termal zircaloy.
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Gambar 3: Diagram fasa sistem
zirkonium-hidrogen
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Gambar 4: Kinetika difusi hidrogen ke
dalam zircaloy sebagai
fungsi penebalan oksida
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Gambar 5a Gambar 5c

Gambar 5b
Gambar 5d

Gambar 5 : Mikrostruktur zirkonium hidrida pada zircaloy-4 hasil elektrolisis dalam elektrolit asam
sulfat : (a) Hidrida zircaloy-4 dari ASM-Metallography; (b) 0,01 M H2SO4; (c) 0,05 M
H2SO4; (d)0,1 MH2SO4.
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Series-3 dalam medium H2SO4 0,1M.

Gambar 6: Distribusi diameter presipitat zirkonium hidrida pada zircaloy-4 hasil
elektrolisis dalam elektrolit asam sulfat.
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Gambar 7: Distribusi kerapatan presipitat zirkonium hidrida pada zircaloy-4 hasil elektrol
isis dalam elektrolit asam sulfat.
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PENGARUH PENAMBAHAN U3O8 PADA PEMBUATAN PELET U02
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* Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta - BATAN
** Pusat Penelitian Teknik Nuklir - BATAN
*** Pusat Penelitian Sains Materi - BATAN

ABSTRAK-

PENGARUH PENAMBAHAN U3O8 PADA PEMBUATAN PELET UO2. Penambahan U3O8

dalam pembuatan pelet UO2 bertujuan untuk membentuk pori-pori hingga berukuran 1-3 fim.
Pelet mentah hasil kompaksi 3 ton/cm2 merupakan suatu campuran serbuk UO2, TiCb (0,1%
berat) dan U3O8 dengan berbagai variasi berat dari 0% sampai 12,5%. Pelet mentah tersebut
dipresinter menggunakan atmosfir gas H2. Pelet hasil presinter diletakkan pada cawan-cawan
keramik dan dikemas dengan tabung SS 316 dalam suasana argon. Proses sinter dilakukan
sampai suhu 1400 °C dengan laju pemanasan dan pendinginan 150 °C/jam selama 3 jam. Pelet
UO2 dengan penambahan U3O8 paling banyak, 5 % (berat) mempunyai densitas 95,17 % dan
kekerasan 584,6 ± 6,57 VH. Dari identifikasi strukturmikro pelet tersebut belum memenuhi syarat
untuk bahan bakar nuklir, namun demikian ukuran butirnya 10,02 urn dan pori-pori tertutup ada
yang berukuran 1,3 urn. Hasil identifikasi dengan difraksi sinar X struktur kristal pelet adalah
kubus pusat muka dengan O/U = 2,08.

ABSTRACT

THE EFFECT OF U3Oa ADDITION ON THE UO2 PELLET. The purpose of varied U3Oe addition
on the UO2 pellet fabrication is to form 1-3 /jm pores. The green pellets, compacted with
3 ton/cm2, are a mixture powder of UO2, T/O2 (0,1% weight) and varied U3OS (0 -
12.5% weight). The green pellets were presintered by H2 atmosphere. The presintered pellets
were put on the ceramic crucibles and then those were put on the SS 316 tube with argon
atmosphere. The 1400 °C sintering was hold with the soaking time 3 hr and the same rate of
heating and coolling 150°C/hr. The UO2 pellet with 5% (weight) UsOe addition has 95.17%
of theorities density and 584.4 ± 6.57 VH. Based on the identification of microstructure of pellet,
it is not acceptable for nuclear fuel although pellet has 10.02 /jm on grain size and 1.3 pm on
closed pore size. By the diffractometer X-ray , crystal structure of pellet is face centered cubic
(FCC) with the O/U ratio is 2.08.

PENDAHULUAN

Unjuk kerja pelet UO2 sebagai bahan
bakar reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir
kecuali ditentukan oleh sifat mekanik, sifat
fisis. juga dipengaruhi struktur mikronya.
Kajian struktur mikro terdiri dari ukuran butir,
ukuran pori-pori serta distribusi pori-pori dan
cacat struktur mikro. Cacat tersebut dapat
berupa keretakan yang dapat berbentuk
keretakan itu sendiri tetapi juga berupa pori-
pori yang mempunyai bentuk memanjang.
Ukuran butir pelet UO2 untuk bahan bakar
reaktor daya harus sama dengan atau lebih
besar daripada 10 urn, dan ukuran pori-pori
di antara 1 hingga 3 p.m terdistribusi merata.
Syarat densitas pelet UO2 untuk bahan bakar
reaktor daya sama dengan atau lebih besar
dari 95 % densitas teoritis11'2'3'121.

Adanya pori-pori tertutup dengan
ukuran ( 1 - 3 urn) dan terdistribusi merata
berguna untuk menampung produk fisi pada

saat pelet UO2 digunakan sebagai bahan
bakar reaktor nuklir. Usaha untuk
memperoleh pori-pori berukuran lebih besar
dari 1 urn serta terdistribusi merata dilakukan
dengan cara membuat pelet dari campuran
UO2 dan U3O8 dengan komposisi tertentu
atau dengan melakukan sinter pelet UO2

dengan suhu tinggi. Menurut BRIAN
FROST161 , pelet dengan pori-pori berukuran
kurang dari 1 |am mudah berimigrasi ke arah
tengah pelet saat pelet digunakan sebagai
bahan bakar reaktor. Akibat selanjutnya pelet
mengalami perubahan bentuk yang akan
mengganggu integritas kelongsong <1'*". s.q

Pelet UO2 dengan penambahan U3O8

mempunyai pori-pori lebih banyak
dibandingkan dengan pelet tanpa
penambahan U3O8 sehingga densitas pelet
dengan penambahan U3OB akan lebih kecil
dibandingkan densitas pelet UO2 tanpa
penambahan U3O8. Selain hal tersebut,
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adanya penambahan U3O8 yang semakin
banyak dapat menyebabkan kekerasan pelet
menurun. Menurut WEIDINGERI4] , pelet
hasil sinter suhu tinggi dengan penambahan
U3O8 akan menghasilkan pelet U02 dengan
pori-pori yang lebih banyak dibandingkan
pelet tanpa penambahan U3O6. Gambar 1
yang mengacu pada WEIDINGER141,
menunjukkan pelet dengan penambahan
U3O8 akan sedikit mengalami densifikasi
dalam reaktor nuklir (bukan saat pelet
disinter) pada burn up tertentu karena pori-
pori lebih banyak dan ukurannya relatif
lebih besar.

Gambar 1: Pengaruh penambahan U3O8

terhadap densifikasipelet pada
saat pelet digunakan sebagai
bahan bakar reaktor nuklir.

Kajian perubahan struktur kristal UO2 dan
U3O8 merupakan salah satu alasan
terbentuknya pori-pori yang semakin banyak
terdapat pada pelet UO2. Struktur kristal
U3O8 adalah ortorombik dengan tetapan kisi
a = 6,71 ± 0,01 A, b = 11,96 ± 0,03 A , c =
4,15 ± 0,01 A dan a = p = y = 90°. Struktur
kristal UO2 adalah kubus pusat sisi bertipe
fluorite dengan tetapan kisi a = b = c = 5,44
A dan a = p = y = 90°. Campuran serbuk
U3O8 dan UO2 yang akan dikompaksi terdiri
dari butir-butir U3O8 dan butir-butir UO2 .
Tiap butir mempunyai struktur kristal tertentu
yaitu ortorombik atau kubus dengan orientasi
yang sama. Pada proses (pre) sinter-reduksi
butir U3O8 akan berubah menjadi butir UO2,
dimana perubahan ini akan menimbulkan
jejak pori-pori. Hal ini didukung adanya
pernyataan dari BRADFORD bahwa
perubahan U3O8 menjadi UO2 ada
penyusutan 36% ditinjau dari struktur
kristalnya. Menurut BRIAN FROST161,
terbentuknya pori-pori yang berukuran besar

dari pori-pori yang kecil dapat diperoleh
denqan melakukan sinter pelet pada suhu
t ingg i ' 4 ^ .

Menurut VAN VLACK181, pada proses
sinter pelet akan mengalami peristiwa
densifikasi dimana secara keseluruhan pelet
akan mengalami penyusutan (perubahan
dimensi) tetapi berat pelet relatif tetap.
Proses densifikasi diawali dengan adanya
titik kontak pada setiap partikel yang terdapat
dalam hasil kompakan. Adanya perbedaan
tegangan dan tekanan pada titik kontak
tersebut dan bagian cembung dari partikel
maka karena adanya pemanasan energi
internal yang paling tinggi pada' titik kontak
tersebut menyebabkan adanya difusi atau
perpindahan atom (massa) dan juga
kekosongan. Jadi dapat dikatakan bahwa
secara keseluruhan peristiwa densifikasi
didukung fenomena difusi. Menurut
ORLANDER19', kecuali fenomena difusi
ternyata gerak atom yang memperbesar
energi aktivasi juga didukung oleh fenomena
deformasi plastis. Peristiwa deformasi plastis
ini untuk kristal UO2 terjadi pada suhu
transisi > 1200 °C, karena pada suhu tersebut
sifat UO2 yang britle (getas) berubah menjadi
ductile (ulet). Oleh sebab itu gerak atom
semakin mudah dan energi aktivasi akan
semakin besar. Suhu transisi sifat getas
menjadi plastis pada keramik dapat lebih
awal terjadi apabila ada atom asing yang
terintertisi pada posisi tertentu pada bidang
slip sitem yang paling aktif. Pada persoalan
ini atom Ti4+ dapat terinterstisi pada posisi
(%; %; %) sehingga bidang-bidang {110}
bertambah aktif atau dengan kata lain UO2

mudah terdeformasi|10].

Titik kontak tersebut diatas lama-
lama berubah menjadi bidang kontak dan
selanjutnya makin melebar sehingga terjadi
pengurangan jarak antara pusat-pusat butir.
Pengurangan jarak ini akan diikuti dengan
penyusutan volume butir, secara keseluruhan
pelet akan menyusut atau terjadi peristiwa
shrinkage. Bila pengurangan jarak antara
pusat-pusat butir berhenti maka peristiwa
selanjutnya adalah pergerakan kurva batas
butir. Atom-atom yang melintasi batas butir
akan menimbulkan daya dorong adanya
pertumbuhan butir sehingga butir yang kecil
bergabung dengan butir yang besar. Pori-pori
akan terbentuk karena pengumpulan difusi
kekosongan tadi. Pada pembuatan pelet UO2

ini disebut sebagai pori-pori terbuka dan ini
yang tidak diinginkan. Pori-pori yang
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dikehendaki adalah pori-pori tertutup. Ukuran
pori-pori ini akan semakin besar bila suhu
sinter semakin tinggi. Terjadinya pori-pori
tertutup dapat diperoleh dengan adanya pori-
pori terbuka yang kemudian terjebak karena
adanya peristiwa pertumbuhan butir tetapi
dapat juga karena perubahan U3O8 menjadi
UO2 dimana adanya penyusutan secara
mikro mengakibatkan kekosongan yang
relatif besar dan juga terjebaknya oksigen
bebas. Karena adanya oksigen bebas ini
maka pada saat suhu sinter makin tinggi
seolah olah ada blocking. Secara skematis
pertumbuhan butir, gerak atom dibatas butir,
terbentuknya pori-pori dan pertumbuhan butir
dapat dilihat pada Gambar 2 |8lSl.

Gambar 2. a. Pergerakan atom dibatas butir
b. Pertumbuhan butir

Atas dasar uraian tersebut, penelitian
akan pengaruh perubahan komposisi U3O8

terhadap karakteristik pelet yang dihasilkan
cukup menarik. Dalam penelitian ini dapat
dihipotesakan bahwa pada komposisi U3O8

tertentu pelet UO2 yang dihasiikan akan
mampu memenuhi persyaratan yang
diinginkan. Di sisi lain dengan pembuktian
hipotesis tersebut diharapkan pemahaman
teknoiogi peletisasi dapat ditingkatkan.

Untuk membuktikan hipotesis
tersebut dipilih proses presinter-reduksi
kemudian pelet hasil presinter dikungkung
dalam atmosfer inert (gas argon) baru
kemudian dipanaskan. Proses tersebut tidak
seperti proses NIKUSI yang mengikuti pola
oksidasi terlebih dahulu baru reduksi atau
proses sinter oksidasi yang dialiri gas CO2

dan baru proses reduksi. Alasannya adalah
karena pertama tungku yang tersedia dan
yang dapat dimanfaatkan hanya dapat
digunakan seperti proses yang dipilih yaitu
reduksi terlebih dahulu baru dilanjutkan
dengan proses pemanasan pelet pada suhu
rendah dalam atmosfir inert dan terkungkung.
Kedua pelet mentah berasal dari campuran
serbuk UO2 dan U3O8 bukan serbuk yang

berupa UO2+X walaupun ditinjau dari
perbandingan O/U nya sama tetapi komposisi
serbuk mempunyai struktur kristal yang
berbeda. Oleh sebab itu untuk proses yang
dipilih, maka sebagian U3O8 yang
mempunyai kristal ortorombik diubah dulu
menjadi UO2 yang mempunyai struktur kristal
kubus pusat muka kpm (FCC). Ketiga , pelet
hasil presinter semua sudah menjadi UO2

yang berstruktur kristal kpm maka untuk
menjaga kestabilan struktur kristal dan pelet
tidak berubah menjadi serbuk maka pelet
tersebut harus disinter dalam suasana inert
bukan suasana oksidatif. Atmosfer inert yang
dipilih dalam kondisi terkungkung karena
tungku pemanas suhu tinggi yang tersedia
tidak ada yang memberikan fasiiitas untuk
gas inert tersebut mengalir. Untuk
mengantisipasi tidak terjadinya pertumbuhan
butir pada suhu rendah maka campuran
serbuk ditambah dopant TiO2 (0,1% berat).

TATA KERJA

A. Bahan

1. Serbuk UO2 dan U3O8 hasil granulasi
buatan PPNY-BATAN

2. Zn. Stearat
3. Serbuk TiO2 berderajat nuklir
4. Gas H2, gas argon.

B. Alat

1. Alat pencampur (mesin Turbulla)
2. Satu unit alat kompaksi
3. Tungku pemanas untuk presinter
4. Tungku pemanas Carbollite
5. Beberapa cawan porselin
6. Tabungbaja(SS316)
7. Mikrometer
8. Alattimbang
9. Mikroskop optik
10. Alat pengukur kekerasan dalam skala

Vickers
11. Scanning Electron Microscope

C. Tata Kerja (Metoda Penelitian)

Tahapan kerja penelitian dilakukan
seperti pada Gambar 3. Serbuk UO2, TiO2

(0,1% berat), Zn-stearat (0,3 % berat) dan
U3O8 dengan variasi tertentu dari 0%, 2,5 %,
5 %, 7,5 % dan 10 % (berat) dicampur
dengan mesin turbula. Waktu yang
diperlukan dalam pencampuran serbuk disini
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mencapai 3 jam. Campuran serbuk dikom-
paksi dengan tekanan kompaksi 3 ton /cm2.
Pelet mentah diukur dimensinya dan
ditimbang beratnya. Pelet mentah hasil
kompaksi dipresinter dengan laju pemanasan
dan pendinginan 150 °C/jam, waktu presinter
3 jam, sedangkan laju aliran gas H2 =
2 liter /jam. Pelet hasil presinter masing
masing diletakkan pada cawan porselin
berdiameter 12,5 mm. Cawan-cawan berisi
pelet kemudian disusun sehingga pelet-pelet
tadi terbungkus oleh porselin. Susunan

uo, u3
Zn.stearat (0,3% berat)

cawan dimasukkan kedalam pipa SS 316
yang bagian dasarnya telah dilas. Gambar
penampang irisan tabung SS 316 berisi pelet
dapat dilihat pada Gambar 4. Tindakan
selanjutnya adalah menutup pipa tersebut
dengan pipa yang mempunyai dua lubang
kecil sehingga pemvakuman dan pengisian
gas argon dapat dilakukan secara simultan.
Pengelasan pada 2 lubang kecil dilakukan
setelah yakin udara pada tabung SS 316
telah disubstitusi oleh gas argon.

TiO2 (0,1% berat)

J Pencampur
' t -

Kompaksi, 3 ton/cm

Pelet mentah

Presinter-reduksi
gasH2 :2/ / jam;T:850°C

Pelet
hasil presinter

T
Sinter

Tungku Carbollite
argon terkungkung; T: 1400°C

Densitas

Mikrometer
Alat timbang

Pelet hasil sinter

O/U Kekerasan

Ska la Vickers

Gravimetri

Mikrostruktur
* ukuran butir (metoda Hyen)
* ukuran pori (metoda Hyen)

X-RD'
Scanning Electron Microscope

Analisis Data dan Kesimpulan

1 X-RD = X-Ray Diffraction untuk identifikasi struktur kristal.

Gambar 3. Tahapan tata kerja penelitian.
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Tekanan dalam tabling sedikit dibawah
tekanan atmosfir, hal ini untuk mengantisipasi
pelepasan O2 yang mungkin saja terjadi
pada saat pelet UO2 disinter walaupun
jumlahnya sangat kecil. Tabung SS 316
berisi pelet dipanaskan pada tungku
Carbollite. Kondisi operasi pemanasan
(sinter) dapat diprogram dengan laju
pemanasan dan pendinginan 150 °C/ jam
serta suhu sinter 1400 °C ditahan selama
3 jam. Pelet hasil sinter diidentifikasi
densitas, perbandingan O/U, kekerasan,
struktur kristal dan struktur mikronya.
Penentuan densitas dengan cara menimbang
berat dan mengukur dimensi pelet,
kekerasan dengan skala Vickers, per-
bandingan O/U secara gravimetri, struktur
kristal diindentifikasi dengan difraktometer
sinar X (X-RD) dan identifikasi mikrostruktur
dengan mengukur ukuran butir dan pori-pori
menggunakan metoda Heyn dari hasi! foto
Scanning Electron Microscope (SEM).
Pengukuran kekerasan pelet UO2 hasil sinter
dilakukan dengan memotong pelet melintang
dan memanjang. Setiap spesimen dilakukan
beberapa kali pengukuran untuk mengetahui
ukuran kekerasan pelet di setiap titik terukur
sama atau tidak.

Tabel 1. Pengaruh penambahan U3O8(%berat)
terhadap densitas pelet UO2

......L$

in»

Gambar 4. Penampang irisan susunan pelet
dalam tabung SS 316.

HASIL DAN BAHASAN

1. Sifat fisis dan sifat mekanik

1.1. Densitas pelet UO2 hasil sinter

Pengaruh penambahan U3O8 dalam
pembuatan pelet UO2 ternyata berpengaruh
pada densitas pelet UO2. Data densitas pelet
UO2 hasil sinter tertera pada Tabel 1 dan
data tersebut dapat digambarkan pada
Gambar 5.

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.

U3O8

(% berat)

0
2,5
5

7,5
10

12,5

Densitas
(g/ cm3)

10,21
10,18

10,174
10,13
10,02
9,89

densitas
teoritis

(%)
95,5

95,23
95,17
94,76
93,73
92,15

TiO2:0,1 % (berat);
Atmosfir argon terkungkung;
Suhu sinter
Waktu sinter
Laju pemanasan
Laju pendinginan

1400 °C ;
3 jam;
150°C/jam;
15O.°C/jam

Tekanan kompaksi pelet mentah : 3 ton/cm

Pada penambahan U3O8 yang semakin
banyak maka densitas pelet UO2 hasil sinter
semakin rendah. Berdasarkan data yang
diperoleh terlihat bahwa, densitas pelet yang
memenuhi syarat sebagai bahan bakar
reaktor adalah pelet dengan penambahan
U3O6 5 % ( berat).

Penurunan harga densitas pelet UO2

dengan adanya penambahan U3O8 yang
semakin banyak dapat dijelaskan sebagai
berikut. Seperti diuraikan dalam
pendahuluan, peluang pembentukan pori pori
karena keberadaan U3O8 cukup besar
dibandingkan tanpa adanya U3O8. Semakin
banyak U3O8 yang ditambahkan maka pori-
pori tertutup lebih banyak terjadi.
Terbentuknya pori-pori ini disebabkan baik
akibat dari perubahan U3O8 menjadi UO2

maupun akibat dari difusi kekosongan yang
bergabung menjadi satu akibat gerak atom
O2+ yang berlebih. Kelebihan ini karena
lepasnya O2+ dari U3O8 menjadi UO2.
Keadaan ini didukung pula dengan data
mikrograf pada Gambar 7.

1.2. Kekerasan.

Tidak banyak pustaka yang memberikan
data kekerasan pelet UO2 hasil sinter.
Namun demikian, dalam penelitian ini data
kekerasan disajikan mengingat pelet hasil
sinter dalam fabrikasinya mengalami
beberapa tahap pemrosesan. Tahap tersebut
diantaranya : penggerindaan, pengisian pelet
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dalam kelongsong sedemikian rupa sehingga
gap antara pelet dan kelongsong dibuat
sesedikit mungkin. Sebagai pembanding
kekerasan pelet untuk bahan bakar reaktor
TRIGA MARK Bandung-Indonesia terukur
dalam penelitian ini adalah 600 VH (Vickers
Hardness scale).

Penambahan U3O8 dalam pembuatan
pelet UO2 berpengaruh terhadap
kekerasannya. Ini terbukti dari data yang
terukur dari penelitian dan disajikan pada
Tabel 2 dan sekaligus dalam bentuk grafik
pada Gambar 6. Penambahan U3O8

semakin banyak ternyata kekerasannya
menurun. Penurunan kekerasan ini dapat
dimengerti karena pori-pori yang terbentuk
makin banyak akibat atom O yang berlebih
akibat proses sinter reduksi yang diawali
dengan perubahan struktur kristal U3O8

menjadi UO2.

Berdasarkan ANOVA diperoleh untuk
kedua potongan harga harga distribusi F
yaitu untuk potongan melintang sebesar
60,49 dan untuk potongan radial sebesar
38,78. Harga harga tersebut jauh lebih besar
daripada harga di tabel yaitu sebesar 4,49.
Hal tersebut menunjukkan bahwa, komposisi
U3OB sangat berpengaruh terhadap
kekerasan pelet yang dihasilkan. Pengaruh
tersebut ditunjukkan pula dalam Tabel 2 dan
Gambar 6 yang dapat dicermati bahwa harga
deviasi pengukuran pelet pada penambahan
U3O8 5%, 10% dan 12,5% (berat) cukup
besar. Hal ini disebabkan pori-pori tidak
cukup merata. Pori-pori yang tidak merata ini
kemungkinan besar disebabkan karena
pencampuran serbuk saat membuat pelet
mentah kurang homogen.

d
t)

5?

e
t

8.

*w

D
er

i

OR n o /

95.5% 1

95.0% •

94.5% -
94.0% -

93.5%
93.0%

92.5% -
o? n% -,

^ ,„ .
. ^ " " • * » ~ ^

. y = 0.0001x4-0.0023x3 +

0.0% 2.5% 5.0%

0.0114x2-0.023x+"o^687

7.5%

Kompostsl U3O8

—•— Data pengukuran

\
I

10.0% 12.5%

Hasil perhitungan

Gambar 5. Pengaruh penambahan U3O8 (% berat) terhadap densitas pelet UO2.

600-

595

2.5%

i-4.3319x3-18.569x2

I ^ - 0 - 9 8 ^ 5 ^__

5.0% 7.5% 10.0%

Komposisl U3O8

12.5%

- Data pengukuran - Hasil pertiitungan

Gambar 6. Pengaruh penambahan U3O8 terhadap kekerasan pelet UO2

(kondisi operasi pembuatannya sama seperti pada Tabel 2).
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Tabel 2. Pengaruh penambahan U3O8 terhadap kekerasan (VH) pelet U02

No

titik
pengu
kuran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rerata

U 3 O 8

•

594
595
-
592
-
595
-
592
-

593,6
±1,28

0 %

O
595
595
597
598
-

590
-
594
-

594,8±
1.9

U 3O 8

•

590
587
-
590
-
587
-
592

589,2±
1,76

2,5%

O
588
590
586
589
587
-
590
590

588,6
±1,35

U 3O 8

•

585
580
-
584
582
-
586

584
583,5
±1,7

5%

o
585
582
-
582
-
584
-
590
-

584,6
±6,57

U 3O 8

•

582
580
-
575
-
576
580
-
580

578,9
±2,22

7,5 %

o
578
579
-

578
575
-
580
-
582

578,7
±1,7

U 3O 8

CD

580
575
576
578
-
580
-
-
575

577,3
±5,23

10%

o
579
582
-
576
-
583
-
585
-

581
±4,07

U3O8

CD

570
567
568
-
560
-
570
-
572

567,8
±2,9

12,5
%

o
570
573
-
565
-
575
-
572
-

567±
8,3

Catatan : pengukuran dengan skala Vickers ;
TiO2 :0,1%(berat) ;
Atmosfir argon terkungkung
Suhu sinter :1400°C ;
Waktu sinter : 3 jam
Laju pemanasan dan laju pendinginan : 150 °C

| | memanjang : melintang

Pelet mentah hasil kompaksi 3 ton/cm

2. Struktur Mikro

Gambar 7 merupakan gambar struktur
mikro pelet hasil sinter dalam atmosfir argon
terkungkung pada suhu 1400 °C dengan
soaking time (waktu sinter) 3 jam.

Perbesaran gambar hasil foto Scanning
Electron Microscope (SEM) sebesar 2400 x
untuk Gambar7.a. Disisi lain Gambar 7.b,
7.c, dan 7.d mempunyai perbesaran 1200 x.

Catatan:
Penambahan TiO2 = 0,1 % (berat) ; Atmosfir argon terkungkung; Suhu sinter: 1400 °C ;Waktu sinter: 3 jam;
Laju pemanasan dan laju pendinginan : 150 "C/jam; Pelet mentah hasil kompaksi: 3 ton/cm2

Gambar 7: Pengaruh penambahan U3Oe terhadap struktur mikro pelet UO2

a. Penambahan U3O8 = 2,5 % b. Penambahan U3O3 = 7,5 %
c. Penambahan U3O8 = 10 % d. Penambahan U3O8=12,5%

161



Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

ISSN 1410-1998

2.1. Ukuran pori-pori

Terlihat dari Gambar 7.a, 7.b, 7.c dan 7.d
jumlah pori-pori makin banyak. Gejala ini
akibat penambahan U3O8 yang semakin
banyak. Adanya penambahan U3O8 yang
semakin banyak karena proses presinter
reduksi atom O2+ semakin banyak, akibatnya
kekosongan meningkat. Kekosongan itu
akan mengumpul menjadi satu saat
pertumbuhan butir mulai terjadi. Proses
pembulatan pori-pori terjadinya seperti
pertumbuhan leher pada titik kontak antar
butir yaitu akibat adanya perbedaan tekanan.
Berdasarkan pengukuran dengan metoda
Hyen, pori-pori yang bentuknya bulat dan
relatif besar mempunyai ukuran 1- 1,3 j.im
walaupun masih ada ukuran pori-pori yang
bentuknya bulat < 1|im. Dari kajian pori-pori
secara keseluruhan pelet UO2 hasil penelitian
ini belum memenuhi syarat karena pori-pori
terbuka (yaitu pori-pori yang terletak dekat
batas butir) belum sempurna pem-
bentukannya. Selain hal itu batas butir masih
terlihat kurang mampat. Kekurangan tersebut
diduga kompaksi pelet mentah kurang besar
penekanannya. Jadi pembuatan pelet
mentah disarankan dengan tekanan
> 3 ton/cm2. Pada proses sinter dengan
aliran gas atmosfir yang bergerak, peristiwa
blocking di titik tertentu pada pelet relatif tidak
ada. Sebaliknya, untuk pelet yang
pembuatannya pada atmosfer yang
terkungkung maka kelebihan atom oksigen
tersebut kemungkinan terperangkap pada
titik-titik tertentu saja sehingga terjadi
peristiwa blocking. Akibat hal tersebut maka
hal ini berpengaruh pada bentuk pori-pori
tertutup. Bentuk pori-pori tersebut didukung
dengan data gambar struktur mikronya.

2.2. Ukuran butir

Pada Gambar 7.a. terlihat bahwa besar
butir lebih kecil dibandingkan dengan besar
butir pada Gambar7.b; 7.c dan 7.d. Secara
berturut-turut hasil pengukuran dengan
metoda Hyen, besar butir untuk Gambar7.a,
7.b, 7.c dan 7.d adalah 5,3 \xm, 9,6 urn,
9,9 urn dan 10,02 |am. Perbedaan ukuran
tersebut akibat pengaruh potensial oksigen
yang mungkin terjebak pada pori-pori akibat
perubahan U3O8 menjadi UO2. Adanya O2+

yang banyak menyebabkan difusi atom U4+

semakin besar. Menurut KINGERY 19] ,
adanya O/U > 2,1 maka koefisien difusi U4+

lebih besar 2 kali dibandingkan dengan
O/U = 2. Jadi semakin besar penambahan

U3Oe , pertumbuhan butir akan lebih cepat
terjadi. Untuk mendukung kebenaran
pernyataan tersebut diatas, penelitian ini
mempunyai data perbandingan O/U pelet
mentah rata-rata 2,507 ; perbandingan O/U
pelet hasil presinter =2,14 (penambahan
U3O8 =2,5%) dan O/U pelet hasil sinter =
2.07 (penambahan U3O8 = 2,5 %), O/U =
2.08 (penambahan U3O8 = 5%) dan 2,1
(penambahan U3O8 = 7,5%).

3. Struktur kristal.

Identifikasi struktur kristal dengan
menggunakan difraktometer sinar X
mempunyai data dukung perbandingan O/U
diidentifikasi untuk mengetahui perkiraan
bentuk senyawa uranium oksida. Dari harga
perbandingan O/U ini dapat juga untuk
memperkirakan struktur kristal uranium
oksida. Metoda yang dilakukan untuk me-
nentukan perbandingan O/U adalah gravi-
metri menggunakan pemanasan biasa dan
sebagai pembanding digunakan alat TGA
{Thermal Gravimetry Analyzer). Rumus
yang digunakan adalah O/U = 17,54156 (a/b)
- 14,87489 dengan anggapan bahwa setelah
serpihan pelet dianalisa seberat a gram
semua menjadi U3O8 dengan memberikan
data seberat b gram

Perbandingan O/U untuk pelet yang
belum disinter adalah 2,5 sedangkan pelet
yang telah di presinter bervariasi dari 2,14.
Ini menunjukan bahwa masih ada sebagian
atom oksigen yang terdapat dalam pelet hasil
presinter, namun demikian struktur kristalnya
telah menjadi kubus pusat muka. Hal ini
terbukti dari hasil identifikasi menggunakan
difraksi sinar X ( Gambar 8). Berdasarkan
identifikasi index Miller pada Gambar 8a,
terlihat jelas ada 2 puncak 200 yang satu
merupakan puncaknya U3O8 pada
29 = 26,5 ° dan yang satu lagi merupakan
puncaknya UO2 dengan index Miller 200
pada 29 = 32,85°. Identifikasi kurva difraksi
Gambar8a menunjukkan bahwa pelet yang
belum dipanaskan merupakan campuran
UO2 dan U3O8 sedangakan TiO2 tidak
terdeteksi karena terlalu sedikit kompo-
sisinya. Pada Gambar 8a teriihat jelas
bahwa yang mendominasi adalah struktur
kristal ortorombik (U3O8), hal ini karena
parameter kisi U3O8 lebih besar dibandingkan
parameter kisi UO2. Ini sesuai dengan
pernyataan BRADFORD112' bahwa per-
ubahan U3O8 akan terjadi penyusutan
parameter kisi karena perubahan struktur
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kristal uranium oksida. Oleh karena
parameter kisi ortorombik, U3O3 lebih besar
maka kebnyakan puncak-puncak kurva
difraksi struktur kristal UO2 tidak nampak
atau terhalangi oleh puncak-puncak index
Miller kepunyaan U3OB.

Gambar 8.b merupakan kurva
difraksi pelet hasil sinter dengan atmosfir

argon pada suhu 1400 °C dengan
perbandingan O/U = 2,08. Ini sama dengan
kurva difraksi pelet hasil presinter.
Berdasarkan kurva tersebut dan hasil
identifikasi index Miller maka pelet hasil sinter
mempunyai struktur kristal kubus pusat
muka (FCC) secara keseluruhan.

a
o
X

T
3a 35 4 0 45 50

-> 29 s n g i e (<)e

a. Kurva difraksi sinar x untuk pelet campuran UO2, U3Oa dan TiO2 sebelum dipanaskan.

\
I

b. Kurva difraksi pelet hasil sinter 1400 °C dalam atmosfer argon

Gambar 8. Kurva difraksi pelet uranium oksida
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SIMPULAN

Penelitian pengaruh penambahan U3O8

pada pembuatan pelet U02 dapat disimpul-
kan sebagai berikut:

1. Densitas pelet U02 yang ditambah
dengan U3O8 5 % adalah 95,17 % dari
densitas teoritis. Ini memenuhi syarat
sebagai bahan bakar reaktor daya.

2. Kekerasan pelet U02 dengan
penambahan U3O3 5 % (berat) adalah
584,6 ± 6,57 VH. Data tersebut hampir
memenuhi syarat sebagai bahan bakar
reaktor daya.

3. Dari kajian struktur mikro pelet UO2

dengan penambahan U3O8 tidak me-
menuhi syarat sebagai bahan bakar
reaktor daya, terutama untuk pori-pori
terbuka. Namun demikian pelet tersebut
mempunyai ukuran butir 10,02 \im dan
pori-pori tertutup ada yang berukuran
1,3 fam.

4. Dari identifikasi struktur kristal pelet hasil
sinter mempunyai struktur kristal kubus
pusat muka dengan perbandingan
O/U = 2,08 untuk pelet dengan pe-
nambahan 5 % (berat).
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TANYA JAWAB

Tri Yulianto
• Penambahan TiO2 sebanyak 0,1% pada

penelitian ini apakah sudah optimum
yang pernah dilakukan atau dari suatu
acuan ?

Tunjung Indrati Y.
• Penambahan TiO2 sebanyak 0,1 % berat

dipilih berdasakan acuan, dimana TiO2 =
0,1% berat akan memberikan densitas
paling tinggi dan ukuran butir paling
besar.

Widjaksana
• Jelaskan pengertian densitas teoritis ?
• Agar ditinjau kembali penggunaan proses

NIKUSI ?
• Pori terbuka tidak diinginkan dalam pelet.
• Data homogenitas pencampuran U3O8

• Data rasio O/U perlu ditampilkan
• Bagaimana apabila digunakan gas

oksidatif untuk menurunkan temperatur
sinter ?

Tunjung Indrati Y.

• Densitas teoritis diperoleh dengan cara
menghitung hunian atom pada satu
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satuan luas struktur kristal sehingga
diperoleh berat atom per unit volume
struktur kristal. Pada proses NIKUSI,
atmosfir yang digunakan adalah CO2.
Pemanfaatan atom 0 pada proses
NIKUSI berasal dari CO2. Pada penelitian
ini memanfaatkan O yang berasal dari
senyawa U3O8 akibat proses reduksi
yang disertai dengan proses termal.
Atom O sebagian dapat hilang
terbawa gas H2 tetapi sebagian
terjebak pada pori-pori dan berperan
aktif dengan fenomena difusinya

Pori-pori terbuka tidak diinginkan dalam
pembuatan pelet UO2 karena pori -pori
terbuka tidak dapat menampung produk
fisi pada saat pelet digunakan sebagai
bahan bakar nuklir.

Data homogenitas pencampuran serbuk
UO2 dengan U3O8 diperoleh dari
pengukuran difraksi sinar-x terhadap
serbuk campuran atau pelet mentah dan
pelet hasil sinter. Dari hasil data yang di-
peroleh menunjukkan bahwa TiO2 tidak
nampak . Hal ini disebabkan TiO2sangat
sedikit.
Rasio O/U pelet hasil sinter akan
ditampilkan dalam lampiran makalah.
Metoda yang digunakan adalah
gravimetri secara konvensional
(pemanasan biasa) dan gravimetri
menggunakan STA {Simultan Thermal
Analysis).
Sinter oksidasi merupakan suatu
pemikiran yang bagus untuk me-
nurunkan temperatur sinter. Hal ini
mengingat pemanfaatan oksigen secara
potensial dalam proses sinter. Sinter

oksidasi belum dapat diaplikasikan
karena konstruksi tungku sinter yang
ada terbuat dari Molybdenum.

Sugondo
• Senyawa apa yang terbentuk apabila UO2

dan U3O6 dicampur kemudian dipanaskan
pada temperatur 1400° C ?

Tunjung Indrati Y.
• Senyawa yang terbentuk adalah UO2

karena U3O8 tereduksi menjadi UO2

pada saat proses presinter reduksi.
Atom O2" masih berperan dalam proses
presinter karena sebagian terjebak pada
pori-pori atau masih berupa senyawa
UO2+X dengan harga x relatif besar untuk
pelet presinter. Pelet hasil sinter
mempunyai senyawa UO2+X dengan
harga x relatif kecil.

Meniek Rachmawati
• Kenapa penambahan U3O8 akan

menurunkan kekerasan pelet UO2 ?
Mengingat hasil penelitian sebelum-nya
menunjukkan bahwa penambah-an U3O8

akan memperbaiki kekuatan mekanik
pelet UO2.

Tunjung Indrati Y.
• Harga kekerasan pelet UO2 merupakan

hasil pengukuran mikromekanik yang
belum tentu mewakili sifat makro-
mekaniknya. Pada umumnya pengukuran
makromekanik berupa uji kekuatan.
Namun demikian untuk penelitian
berikutnya perlu dilakukan uji makro-
mekanik terhadap pelet UO2 agar data
yang diperoleh lebih akurat
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STUDf PENDAHULUAN PENENTUAN UKURAN BUTIR UO2

DENGAN METODE DIFRAKSI SINAR-X

Tatang Mulyana, Guntur D. Sambodo, Deni Juanda, Fatchatul B.
Pusat Penelitian Teknik Nuklir - BATAN

ABSTRAK

STUDI PENDAHULUAN PENENTUAN UKURAN BUTIR UO2 DENGAN METODE DIFRAKSI
SINAR-X. Telah dilakukan penentuan ukuran butir UO2 dengan metode difraksi sinar-x. Serbuk
UO2 yang diukur diperoleh dari proses sol-gel. Peralatan yang dipergunakan dalam percobaan ini
adalah difraktometer sinar-x dengan target tembaga yang memberikan panjang gelombang
karakteristik CuKcc sebesar 1,54433 Angstrom. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa harga
rata-rata ukuran butir UO2 presinter (temperatur 800°C) adalah 456,8500 Angstrom dan UO2

sinter (temperatur 1700°C) adalah 651,4934 Angstrom.

ABSTRACT

PRELIMINARY STUDY OF DETERMINATION OF UO7 GRAIN SIZE USING X-RAY
DIFFRACTION METHOD. The determination of UO2 grain size has accomplished using x-ray
diffraction method. The UO2 powder is obtained from sol-gel process. A copper target as radiation
source in the x-ray diffractometer was used in this experiment with CuKa characteristic
wavelength of 1.54433 Angstrom. The result indicate that the UO2 mean grain size on presintered
(temperature 800 °C) has the value 456.8500 Angstrom and the UO2 mean grain size on sintered
(temperature 1700°C) has the value 651.4934 Angstrom.

PENDAHULUAN

Pada umumnya bahan-bahan material
yang dipakai dalam industri, baik logam
maupun keramik dibuat dalam bentuk
agregasi polikristalin yang terdiri atas
kumpulan kristalit berukuran mikroskopis.
Bahan dengan ukuran butir yang halus
bersifat lebih keras dan kuat dibandingkan
dengan bahan yang berbutir kasar pada suhu
kamar !1] . Sifat ketergantungan bahan dan
ukuran butir merupakan faktor yang sangat
penting dalam proses pembuatan logam dan
keramik.

Serbuk UO2 dalam bentuk pelet banyak
dipergunakan pada reaktor daya sebagai
bahan bakar reaktor. Serbuk UO2 tersebut
kemudian diubah bentuknya menjadi pelet
mentah dalam mesin pres dan selanjutnya
disinter dalam tungku sinter. Beberapa sifat
fisis dan mekanis UO2 yang berperan dalam
pengendalian mutu sebagai bahan bakar
reaktor antara lain rapat massa, ukuran butir,
luas permukaan, regangan maupun tegangan
yang terdapat dalam bahan tersebut .
Ukuran butir merupakan salah satu
karakteristik bahan yang sangat penting,
karena hal ini dapat mempengaruhi
kekuatan, kekerasan, luas permukaan
maupun rapat massa bahan [1'2i3A '.

Penelitian Fisika dan Metalurgi di Pusat
Penelitian Teknik Nuklir - BATAN meliputi
penelitian pembuatan bahan bakar dari UO2

diperkaya 3%, pembuatan bahan bakar dari
UO2 dengan butiran bulat, dan pembuatan
bahan struktur. Pada penelitian pembuatan
bahan bakar nuklir dengan butiran bulat,
pembuatan butiran bulat dilakukan dengan
teknik sol-gel. Dalam teknik ini, terdapat
beberapa proses kimia dan fisika. Proses
tersebut meliputi pelarutan dan polimerisasi,
pembuatan sol, pembuatan gel butiran bulat,
dan pengubahan gel menjadi serbuk UO2

butiran bulat. Serbuk UO2 butiran bulat yang
diperoleh dari hasil proses sol-gel tersebut
kemudian dilakukan pengepresan dan
penyinteran. Dari hasil sinter kemudian
dilakukan pemeriksaan sifat fisik dan
mekaniknya, dan salah satu sifat fisis
tersebut adalah ukuran butir.

Penentuan ukuran butir tergantung pada
teknik pengukuran, parameter yang diukur,
dan bentuk butir. Biasanya ukuran butir
ditentukan dengan menetapkan dimensi
linear, dan untuk butir berbentuk bulat (bola)
parameternya hanya satu, yaitu diameter.
Apabila butir berbentuk lebih komplek, maka
ukuran butir tidak mungkin ditentukan dengan
hanya satu parameter saja. Untuk butir
berbentuk cakram misalnya, ada dua
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parameter paling sedikit yang diperlukan,
yaitu diameter dan tebalnya. Makin tidak
teratur bentuk butir, makin banyak parameter
yang mungkin, dan makin sukar dalam
menentukan ukuran tunggal.

Pola difraksi yang ditimbulkan oleh suatu
bahan tertentu merupakan hamburan dari
sejumlah kristalit-kristalit atom bahan yang
saling berinteraksi. Intensitas terintegrasi
yang dihasilkan oleh bahan tersebut untuk
suatu posisi adalah konstan. Untuk
menentukan ukuran butir suatu bahan,
diperlukan pola difraksi bahan dan dengan
menggunakan persamaan Scherrer dapat
ditentukan ukuran butir pada posisi puncak
difraksi tertentu. Pada penelitian pembuatan
serbuk UO2 butiran bulat melalui teknik
sol-gel merupakan studi pendahuluan dalam
penentuan ukuran butir menggunakan
metode difraksi sinar-x. Peralatan yang
digunakan dalam penentuan ukuran butir ini
adalah difraktometer sinar-x dengan logam
sasaran tembaga yang memberikan panjang
gelombang karakteristik CuKa sebesar
1,54433 Angstrom.

METODE

Metode yang digunakan untuk
menentukan ukuran butir suatu bahan, dalam
hal ini serbuk UO2 butiran bulat adalah
persamaan Scherrer sebagai berikut '4|:

f =
BxCos

(1)

dengan,
t = ukuran butir serbuk UO2 butiran bulat

(Angstom)
p = panjang gelombang sinar-x (Angstrom)
B = lebar dari setengah puncak pola difraksi

serbuk UO2 butiran bulat (radian)
9 = posisi puncak pola difraksi serbuk UO2

butiran bulat (derajat sudut)

Besaran B, 8, dan p dalam persamaan
(1) diperoleh dari hasil kurva difraksi sinar-x.
Besaran B dari kurva difraksi sinar-x
merupakan gabungan dari efek ukuran
butiran, efek peralatan dan efek regangan.
Efek regangan dapat diabaikan apabila
cuplikan yang digunakan mempunyai ukuran
cukup besar, yaitu 1000 - 10000 Angstrom,
sedangkan efek peralatan ditentukan dengan
menggunakan cuplikan standar11'2'31.

BAHAN, ALAT DAN TATA KERJA .

Bahan :
Serbuk UO2, Heksametilen tetramin

(HMTA), Urea, HNO3, NH4OH 7%.

Alat :
Difraktometer sinar-x, Tungku

panggang, Tungku sinter, Alat proses sol-gel.

Diagram alir untuk menghasilkan serbuk UO2

butiran bulat ditunjukkan pada Gambar 1.

Serbuk UO2 Butiran Tidak Beraturan

Pelarutan dan Polimerisasi

Sol UO2

Pengubahan Sol-Gel

Gel UO2 Butiran Bulat Basah

Pengeringan

Gel UO2 Butiran Bulat Kering

Oksidasi 800°C

Presinter H2 800°C

Sinter H21700°C

Serbuk UO2 Butiran Bulat

Gambar 1. Diagram alir teknik sol-gel untuk
menghasilkan serbuk UO2 butiran
bulat.

Dari Gambar 1, secara singkat dapat
diterangkan pembuatan serbuk UO2 butiran
bulat sebagai berikut : Serbuk UO2 butiran
tidak beraturan dilarutkan dengan HNO3

sambil dipanaskan, dan UO2(NO3)2 yang
terbentuk diubah menjadi polimer UO2 yang
berjembatan hidroksil agar dapat membentuk
koloid sol dengan cara penambahan Urea
sambil dilakukan pendinginan hingga
temperatur 10°C dan penambahan HMTA
sambil dilakukan pengocokan, yang nantinya
dapat berubah menjadi gel oleh pengaruh
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temperatur. Untuk mendapatkan butiran
bulat, koloid sol Uranium diteteskan ke dalam
parafin panas bertemperatur 90°C pada
sebuah kolom gelas yang dialiri air panas
bertemperatur 95°C. Gel Uranium butiran
bulat yang terbentuk distabilkan dengan cara
direndam dalam larutan NH4OH 7% kurang
lebih 8 - 1 2 jam. Gel Uranium butiran bulat
yang stabil dikeringkan pada temperatur
80°C, kemudian dipanggang (oksidasi) pada
temperatur 800°C. Hasil oksidasi dipresinter
pada temperatur 800°C dalam aliran gas
Hidrogen sehingga terjadi proses reduksi
U3O8 menjadi UO2. Hasil presinter
disempumakan sifat fisik dan kimianya
dengan cara disinter pada temperatur
1700°C dalam aliran gas Hidrogen [6|7].

Selanjutnya, ukuran butir serbuk UO2

ditentukan dengan menggunakan metode
difraksi sinar-x. Serbuk UO2 butiran bulat
hasil presinter dan sinter diambil secukupnya
untuk didifraksi dengan sinar-x, dan
pencacahari data intensitas dilakukan untuk
keseluruhan daerah puncak difraksi. Dari
pola difraksi yang diperoleh dilakukan
identifikasi dengan bantuan Tabel Hanawalt
untuk senyawa Uranium Oksida yang
mungkin terbentuk. Kemudian dari identifikasi
ini diukur lebar setengah puncak, dan dengan
menggunakan persamaan Scherrer dapat
dihitung ukuran butir masing-masing posisi
puncak dari masing-masing senyawa
Uranium Oksida.

L/ to \ i | < \ \

LJJIiil...jii
40 60 BO 100 120 140 160

2telha (sudul hamburan)

Gambar 2. Pola difraksi serbuk UO2

hasil presinter

0 20 40 60 80 100 120 140 160
2tetha (sudut hamburan)

Gambar 3. Pola difraksi serbuk UO2

hasil sinter

HASIL DAN BAHASAN

Pola difraksi yang diperoleh untuk
serbuk UO2 hasil presinter ditunjukkan pada
Gambar 2 dan hasil sinter ditunjukkan pada
Gambar 3. Dari Gambar 2 dan Gambar 3
berdasarkan Tabel Hanawalt dapat
diidentifikasi bahwa pada hasil presinter
terdapat UO2, U8O19, (UO2)I, (U3O7)a dan
(U3O7)p, dan pada hasil sinter terdapat UO2,
U8O19 dan (UO2)I. Hasil identifikasi tersebut
ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Sedangkan data hasil perhitungan
ukuran butir serbuk UO2 hasil presinter
ditunjukkan pada Tabel 3 dan hasil sinter
ditunjukkan pada Tabel 4.

Dalam Tabel 3 dan Tabel 4 ukuran butir
serbuk UO2 yang dihitung berdasarkan data
pola difraksi UO2 yang tidak tercampur
dengan senyawa lain (U8O19, (UO2)I, U3O7).
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut
diperoleh ukuran butir rata-rata serbuk UO2
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hasil presinter pada temperatur 800°C adalah
456,8500 Angstrom dan hasil sinter pada
temperatur 1700°C adalah 651,4934 A0.
Kenaikan ukuran butir yang terjadi ini
diakibatkan oleh pengaruh temperatur dan
kenaikan temperatur menyebabkan
terjadinya pertumbuhan butir.

Dari data yang terdapat dalam Tabel 3
dan Tabel 4 dapat dibuat kurva ukuran butir
terhadap posisi puncak (9) dan hasilnya
ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5.
Dari Gambar 4 dan Gambar 5 terlihat bahwa
harga ukuran butir berfluktuasi terhadap
posisi puncak. Hal ini terjadi kemungkinan
adanya variasi ukuran butir yang terdapat
pada serbuk UO2.

500

490

480

T470
S
1.460

:f\z/ \ -r V"
:::::yK /

\ /
"Ik

:
i

!

f~I—*

40 50 60
Posisi Puncak (Iheta)

Gambar 4. Kurva ukuran butir terhadap posisi
puncak UO2 pada presinter.

terjadinya kenaikan ukuran butir 'rata-rata
pada serbuk U02 butiran bulat dari hasil
presinter ke hasil sinter diakibatkan adanya
pertumbuhan butir. Sedangkan pertumbuhan
butir disebabkan adanya kenaikan
temperatur.

SARAN

Dari identifikasi pola difraksi hasil sinter
ternyata diketahui adanya senyawa lain
selain U02l yaitu UeO19 dan (UO2)I. Hal ini
menunjukkan bahwa teknik sol-gel untuk
menghasilkan serbuk U02 butiran bulat perlu
dilakukan penyempurnaan.

Penelitian ini merupakan studi
pendahuluan dalam penentuan ukuran butir
serbuk U02 butiran bulat sehingga harga
yang diperolehnya merupakan harga rata-
ratanya. Penelitian selanjutnya disarankan
untuk memvariasikan ukuran serbuk UO2

butiran bulat. Selanjutnya, hasil penentuan
ukuran butir dengan metode difraksi sinar-x
tersebut dibandingkan dengan hasil
penentuan ukuran butir dengan metode lain,
misalnya metode mikroskop elektron (SEM
dan TEM). Di samping itu, dalam perhitungan
besaran B harus dilakukan perhitungan efek
peralatan dan efek regangan.

PUSTAKA
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Gambar 5. Kurva ukuran butir terhadap posisi
puncak UO2 pada sinter

SIMPULAN

Harga ukuran butir berfluktuasi terhadap
posisi puncak pada serbuk UO2 butiran bulat.
Hal ini menunjukkan adanya variasi ukuran
butir pada serbuk UO2 butiran bulat dan
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TANYA JAWAB

Widjaksana
• Jelaskan skema pengukuran 6 dan Vz

lebar puncak ?
• Mengapa kesalahan dan atau

penyimpangan pengukuran tidak
ditampilkan ?

• Fluktuasi kesalahan terjadi akibat ukuran
butir atau bentuk butir ?

Tatang Mulyana
• Pengukuran 9 dan 1/2 lebar puncak

diperoleh dari data pola difraksi bahan
yang terdifraksi. Harga 9 puncak
ditentukan dari harga intensitas tertinggi.
Harga Vz lebar puncak ditentukan
posisinya pada pertengahan antara
intensitas terendah dan intensitas
tertinggi.

• Pada penelitian ini pengukuran pola
difraksi hanya dilakukan 1 kali, maka
kesalahan dan atau penyimpangan
pengukuran tidak dihitung.

• Fluktuasi ukuran butir UO2 dalam
penelitian ini terjadi apabila perhitungan
ukuran butir dilakukan pada posisi

puncak. Posisi puncak menyatakan
posisi bidang dimana butir UO2 berada
sehingga dapat diduga adanya fluktuasi
perhitungan ukuran butir yang
menunjukkan variasi ukuran butir UO2.
Dalam penelitian ini diasumsikan bentuk
butir UO2 adalah bulat sehingga
parameter yang terukur hanya satu yaitu
diameter butir.

Sugondo
• Pelebaran puncak suatu spektrum sinar-

x disebabkan oleh beberapa parameter
seperti tegangan sisa, sub grain, dan
ukuran butir. Mohon dijelaskan koreksi
pelebaran puncak tersebut untuk
tujuan pengukuran butir?

Tatang Mulyana
• Pelebaran puncak disebabkan oleh

ukuran butir, tegangan sisa, dan koreksi
alat pengukur. Faktor tegangan sisa
dapat diatasi dengan menggunakan
bahan yang mempunyai kemurnian
tinggi. Koreksi alat tidak dilakukan
karena pada penelitian ini pengukuran
dihitung pada bahan yang sama untuk
setiap posisi puncak. Meskipun
demikian, koreksi alat dapat ditentukan
dengan cara melakukan pengukuran
minimal 8 kali pada bahan yang sama.
Pada penelitian ini hanya dilakukan
pengukuran 1 kali karena keterbatasan
bahan.
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Tabel 1 : Identifikasi pola difraksi hasil presinter

uo2
29

28,28

32,78

47,15

55,85

58,52

68,72

75,95

78,30

87,50

94,20

106,05

113,35

115,85

126,55

135,65

139,00

l/lo(%)
100

48

49

47

13

9

18

15

13

15

6

15

8

9

7

7

u 8o 1 9
29

28,28

28,65

32,80

46,18

55,80

56,35

l/lo(%)
30

100

25

10

30

10

(UO2)I
29

28,65

47,25

56,72

70,00

76,24

77,30

87,10

l/lo(%)
100

100

80

10

30

55,98

10

(U3O7)a
29

28,45

32,95

33,25

47,25

47,47

20

l/lo(%)
100

30

20

20

25

(U3O7)P
29

28,55

55,90

76,35 .

77,70

l/lo(%)
100

20

16

10

Tabel 2 : Identifikasi pola difraksi hasil sinter

uo2
29

28,28

32,78

47,15

55,85

58,52

68,72

75,95

78,30

87,50

94,20

106,05

113,35

115,85

126,55

135,65

139,00

l/lo(%)

100

48

49

47

13

9

18

15

13

15

6

15

8

9

7

7

u Bo 1 9
29

28,28

28,65

32,80

55,80

l/lo(%)

30

100

25

30

(UO2)I

29

28,65

47,25

56,72

70,00

76,24

l/lo(%)

100

100

80

10

30
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Tabel 3. Data dan ukuran butir serbuk U02 hasil presinter

Posisi Puncak (0)

(derajat sudut)

29,260

34,360

37,975

39,150

43,750

47,100

53,025

56,675

57,975

63,275

67,825

69,500

Cos9

(tanpa satuan)

0,8724

0,8255

0,7883

0,7755

0,7224

0,6807

0,6015

0,5494

0,5303

0,4497

0,3774

0,3502

Lebar 1/2 Puncak (B)
(radian)

0,0035

0,0035

0,0040

0,0040

0,0045

0,0045

0,0050

0,0055

0,0055

0,0065

0,0080

0,0090

Ukuran Butir (t)

(Angstrom)

455,1975

481,0591

440,7903

448,3548

427,5563

453,7486

462,1446

459,9729

476,5399

475,4965

460,3537

440,9861

Tabel 4. Data dan ukuran butir serbuk UO2 hasil sinter

Posisi Puncak (0)
(derajat sudut)

29,260

34,360

37,975

39,150

43,750

47,100

53,025

56,675

57,975

63,275

67,825

69,500

Cos0
(tanpa satuan)

0,8724

0,8255

0,7883

0,7755

0,7224

0,6807

0,6015

0,5494

0,5303

0,4497

0,3774

0,3502

Lebar 1/2 Puncak (B)
(radian)

0,0026

0,0026

0,0028

0,0028

0,0030

0,0030

0,0035

0,0040

0,0040

0,0045

0,0055

0,0060

Ukuran Butir (t)
(Angstrom)

612,7658

647,5795

629,7004

640,0939

641,3344

680,6229

660,2066

632,4627

655,2423

686,8283

669,6054

661,4792

173



ISSN 1410-1998

[D0100169

Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

KARAKTERISASI SERBUK U02 (CAMECO) UNTUK FABRIKASI PELET UO2

TIPE CANDU

Meniek Rachmawati
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

Penelitian karakterisasi serbuk UO2 untuk fabrikasi pelet UO2 tipe Candu dilaporkan dalam
makalah ini. Penelitian dilakukan dengan mengkarakterisasi mampu sinter, mampu kompak, dan
mampu tekan dari serbuk UO2 (Cameco) tanpa pengompakan awal dan serbuk UO2 hasil
pengompakan awal. Pengompakan awal serbuk UO2 dilakukan untuk mendapatkan ukuran
partikel serbuk UO2 lebih kecil 150 \im, (150-800) urn, dan lebih besar 800 urn serta
memvariasikan distribusinya. Mampu sinter (sinterability) dari masing-masing kelompok serbuk
UO2 tersebut dianalisis menggunakan Thermogravimetri-Differential Thermal Analysis (TG-DTA).
Setelah itu dilakukan pengompakan dengan tekanan pengompakan dari 1 MP sampai 4MP
untuk mendapatkan tekanan optimum dengan mengukur kerapatan dan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2. Kedua pengukuran tersebut berturut-turut dilakukan menggunakan mikrometer dan
Universal Testing Machine. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok campuran serbuk
UO2 tanpa pengompakan awal dengan ukuran partikel lebih kecil 150 nm dengan distribusi 60%
dan (150-800) urn dengan distribusi 40 % memberikan pelet sinter UO2 dengan harga kerapatan
dan kekuatan mekanik pelet sinter UO2 yang memenuhi persyaratan.

Kata kunci: Distribusi ukuran dan ukuran partikel, serbuk UO2, pelet UO2l Universal Testing
Machine, Kekuatan mekanik, TG - DTA, mampu sinter, kerapatan pelet UO2,
peletisasi.

ABSTRACT

A characterization research of of UO2 powder for UOi pellet fabrication of Candu type is reported
in this paper. The research has been conducted by characterizing sinterability, compactibility,
and compressibility of UO2 (Cameco) without a pre-compacting and UO2 powder the result of a
pre-compacting. The pre-compacting UO2 powder has been done to have particle size of less
than 150 /MV, (150 - 800) pm, and more than 800 jum with distribution varied. Sinterability of each
group of particle sizes is analyzed using Thermogravimetri-Differential Thermal Analysis (TG-
DTA). Then the final compacting to the powder is done using compaction pressure varied from
1 MP to 4 MP to the all groups of the particle sizes to find the optimum pressure by measuring
the density and mechanical strength of the UO2 green pellet. Both measurements are performed
using Micrometer and Universal Testing Machine respectively. The result of this investigation
shows that the group of UO2 powder with no pre-compacting with particle size of less than
150 fjm with 60% distribution and (150 - 800) pm size with 40% distribution are the UO2 pellets
which are eligible in tenvs of their density and mechanical strength.

Key words: Particle size and size distribution, UO2 powder, UO2 pellet, Universal Testing
Machine, Mechanical strength, TG - DTA, sinterability, UO2 pellet density,
pelletisation.

PENDAHULUAN

Seperti telah diketahui bahwa
kualitas pelet UO2 akan sangat ditentukan
oleh karakteristik serbuk UO2 yang
digunakan[1l2l3! dan proses fabrikasinya'4'5'61.
Oleh karena itu, pemahaman yang kritis dari
karakteristik serbuk UO2 tersebut dan
kaitannya terhadap proses fabrikasi
dirasakan semakin penting dengan

meningkatnya kapasitas produksi suatu
pabrik bahan bakar nuklir. Hal ini untuk
menghindari atau mengurangi kegagalan
pelet UO2 sehingga dapat mengurangi biaya
fabrikasi pelet UO2. Hal-hal tersebut yang
mendorong dilakukannya penelitian ini.
Karakterisasi ekstrinsik (dalam hal ini
distribusi ukuran dan ukuran partikel) dan
intrinsik (dalam hal ini kekerasan partikel)
adalah merupakan faktor penting tersebut.
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Pada fabrikasi pelet U02 (Gambar 1),
distribusi ukuran dan ukuran serta kekerasan
partikel serbuk akan sangat mempengaruhi
mampu tekan (compressibility), dinyatakan
dalam kerapatan kompakan {green density)
dan mampu kompak {compactibility),
dinyatakan dalam kekuatan mekanik {green
strength), di dalam proses pengompakan
(Gambar 2,3)'3'6'. Kerapatan dan kekuatan
mekanik pelet mentah ini akan mempunyai
pola yang sama dengan kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet sinter17'81. Kerapatan
dan kekuatan mekanik pelet mentah yang
tinggi akan memberikan kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet sinter yang tinggi
pula. Pada proses sintering, distribusi ukuran
dan ukuran partikel serbuk akan
mempengaruhi kerapatan dan kekuatan
mekanik pelet UO2 (Tabel 1)I9I,serta mampu
sinternya (sinterability), dinyatakan dalam
activeness[ \

Granulating and Sieving I

Final Pressing

Sintering

Grinding

Perakitan Pin

Gambar 1. Diagram alir proses fabrikasi pelet
UO2.

GREEN

DENSITY 5

1 1 1 \ 1
2IIOO 31)0» 4000 5000 r.000 7000 8(>00

COMPACTION PRESSURE (BAR)

Gambar 2. Mampu tekan (compressibility)[4]

MECHANICAL
STRENGTH
(diN)

4000 5000 ««0 7000

COMPACTION PRESSURE (I!AR)

Gambar 3. Mampu kompak {compactibility)w

Tabel 1. Kerapatan dan kekuatan mekanik
pelet U02 yang disinter pada suhu
1750°C|9).

Material
Powder

Treatment

As received
Sieved
through 325
mesh
Dry milled

Average
particle

size (u.m)
25
9

5

Bulk density
(g/cm3)

9,1
9,3

10,2

Fracture
Strength

(psi)
5.400
6.090

2.320

Pada proses pengompakan,
distribusi ukuran dan ukuran partikel rata-rata
yang semakin halus akan mempunyai jumlah
dan luasan kontak antar partikel yang
semakin besar. Deformasi lokal dan cold
welding terjadi di daerah tersebut yang mana
hal ini akan berkontribusi pada kekuatan
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mekanik kompakan yang dihasilkan. Serbuk
dengan distribusi ukuran dan ukuran partikel
rata-rata yang sangat halus tidak diinginkan
karena adanya friksi antar partikel yang
cukup besar[1'61 dan mampu alir yang tidak
baik1 . Hal ini akan menurunkan mampu
tekan dan mampu kompak serta reproducible
die fill dari serbuk.

Pada proses sintering serbuk yang
tersusun dari partikel agak lunak {fairly soft
particles) dengan ukuran partikel yang sangat
halus dan mempunyai luas permukaan
partikel besar akan mempunyai mampu
sinter yang baik[111. Mampu sinter juga
ditentukan oleh ukuran dan tingkat
kesempurnaan baik internal maupun
permukaan dari suatu kristal penyusun
serbuk1111. Mampu sinter atau keaktifan
(activeness) direfleksikan dengan kecepatan
dan temperatur dimana serbuk bereaksi
dengan udara. Apabila serbuk dipanaskan di
dalam udara dengan kecepatan tetap, pada
temperatur dimana kecepatan maksimum
oksidasi UO2-»U3O7->U3O8 terjadi akan
memberikan karakteristik berbeda untuk
serbuk yang berbeda. Mampu sinter serbuk
UO2 yang bagus akan mempunyai pola
Thermogravimetri - Differential Thermal
Analysis yang menunjukkan temperatur
dimana kecepatan oksidasi maksimum
ditandai dengan adanya puncak U3O7

antara 155 °C sampai 180 °C!31. Apabila
temperatur puncak tersebut lebih tinggi dari
180°C maka mampu sinter serbuk tersebut
semakin menurun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas,
jelas terlihat peran distribusi ukuran dan
ukuran partikel serbuk UO2 pada proses
pengompakan dan sintering pelet UO2. Pada
proses pengompakan, serbuk UO2 yang
terlalu halus tidak diinginkan; sedangkan
serbuk UO2 yang semakin halus akan
mempunyai mampu sinter semakin baik.
Berdasarkan kepentingan kedua proses
tersebut, diduga ada kondisi optimum serbuk
UO2 yang akan memberikan kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet sinter UO2 yang
memenuhi persyaratan. Permasalahannya
adalah bagaimana hal tersebut dapat
digunakan untuk kuantifikasi dan identifikasi
sehingga pengambilan keputusan pemilihan
serbuk UO2 dan parameter proses fabrikasi
yang optimum dapat dilakukan. Di dalam
penelitian ini dilakukan upaya tersebut
dengan melakukan karakterisasi mampu
sinter, mampu kompak dan mampu tekan
dari serbuk awal UO2 dan serbuk hasil

pengompakan awal
optimasi harga-harga
kepentingan proses
sintering.

serta melaKukan
tersebut dilihat dari
pengompakan dan

PROSEDUR PENELITIAN

A. Persiapan Sampel.
1. Penyiapan Serbuk UO2.
1.1 Penentuan distribusi ukuran dan

ukuran partikel serbuk UO2 (Cameco)
tanpa pengompakan awal. Dilakukan
proses pengayakan (sieving) terhadap
serbuk UO2 yang sebelumnya telah
dicampur dengan Zn-Stearat 0,3%.
Frekuensi pengayakan 40 Hertz
selama 30 menit. Hasilnya ditampilkan
dalam Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk UO2 dari Cameco.

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ukuran Partikel

(M-m)

>710
600 - 700
500 - 600

425 - 500
355 - 425
300 - 355

212-300

150-212

<150

Distribusi
Ukuran

Partikel (%)
0,3
0,48

0,87
3,12

7,5
12,62
10,77

30,52
33,80

Tabel 3. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk UO2 (Cameco) dengan
distribusi ukuran partikel halus yang
lebih besar.

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ukuran Partikel

(U-m)

>710
600 - 700
500 - 600
425 - 500
355 - 425
300 - 355
212-300
150-212

<150

Distribusi
Ukuran

Partikel (%)
0,25
0,25
0,5
1
1
3
4
30
60

1.2 Dilakukan pengompakan awal serbuk
tersebut dengan tekanan 2MP dan
3MP. Setelah itu dilakukan granulasi
dan pengayakan (sieving) untuk
memperbaiki mampu alir serbuk UO2

dan mendapatkan serbuk dengan
distribusi ukuran partikel lebih kecil
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150 jam, (150 - 800) u,m, dan lebih
besar 800 urn Komposisi dari ketiga
kelompok ukuran partikel tersebut
divariasikan serta ditambah dengan Zn-
Stearat untuk masing-masing
komposisi sebanyak 4% berat dan
ditampilkan dalam Tabel 4.

2. Pengujian mampu sinter serbuk UO2

dari masing-masing distribusi ukuran
partikel tersebut menggunakan
Differential Thermal Analysis (TG-
DTA). Serbuk UO2 dipanasi dari 30°C
sampai 900°C di dalam atmosfir udara
dengan kecepatan pemanasan
10°C/menit.

3. Pengompakan akhir.
Dilakukan pengompakan akhir dengan
variasi tekanan 1 MP - 4 MP untuk
mendapatkan tekanan pengompakan
optimum.

Tabel 4. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk UO2

No.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Ukuran Partike! (U.m)

(150-800), P=2MP.

(150-800) + 10%>800,
P=2MP.

(150-800) + 30%>800,
P=2MP.

(150-800) +40% < 150,
P=3MP

100% < 150, P=3MP
Serbuk awal UO2 Cameco

(Tabel 2), tanpa pre-
compacting.

Serbuk UO2 tanpa pre-
compacting dengan

distribusi ukuran partikel
halus lebih besar (Tabel 3).

Nama
Kelompok

(150-800)(2)

10 K (2)

30 K (2)

40 H (3)

100 H (3)

T2(0)

T3(0)

B. Pengukuran kerapatan dan pengujian
kekuatan mekanik pelet UO2.
Kerapatan pelet UO2 diukur
menggunakan mikrometer dan kekuatan
mekaniknya (fracture strength) diuji

menggunakan Universal Testing-Machine
dengan metoda diametral compression
strength dengan kecepatan loading
0,1 mm/menit.

C. Penyinteran pelet UO2 hasil
pengompakan dengan suhu sintering
1750°C dengan kecepatan pemanasan
250°C/jam.

D. Pengukuran kerapatan dan kekuatan
mekanik pelet sinter UO2 seperti pada B.

E. Penyiapan sampel untuk pengamatan
struktur mikro menggunakan mikroskop
optik dan SEM.

HASIL DAN BAHASAN.

1. Distribusi ukuran dan ukuran serta
kekerasan partikel dengan mampu sinter
serbuk UO2.

Hasil analisis mampu sinter
memperlihat-kan bahwa mampu sinter
serbuk UO2 akan semakin bagus untuk
serbuk dengan ukuran partikel yang
semakin halus (Tabel 5, no. 1,2,3).
Penambahan serbuk kasar akan
menaikkan suhu puncak U3O7.
Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa
pengompakan awal (pre-compacting)
akan nnempengaruhi mampu sinter
serbuk UO2 disamping distribusi ukuran
dan ukuran partikelnya. Hal ini terlihat
dari temperatur puncak dari serbuk halus
UO2 (100% < 150 |am, Tabel 5, no. 5)
yang lebih tinggi dari temperatur puncak
U3O7 dari serbuk awal tanpa
pengompakan awal yang mempunyai
ukuran partikel yang lebih kasar (Tabel 5,
no.6). Berdasarkan penelitian mengenai
mampu sinter serbuk sebelumnya, yang
menyatakan bahwa serbuk yang cukup
lunak (soft agglomerate) akan
mempunyai mampu sinter yang baik'111,
maka proses pre-compacting akan
menambah kekerasan dari serbuk
sehingga mengurangi mampu sinternya.
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Tabel 5. Hasil analisis mampu sinter dari masing-masing kelompok serbuk UO£

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ukuran Partikel (u.m)

(150-800), P=2MP.
(150 - 800) + 10%>800, P=2MP.
(150 - 800) + 30%>800, P=2MP.
(150 - 800) + 40% < 150, P=3MP

100%<150,P=3MP
Serbuk UO2 Cameco (Tabel 1), tanpa pre-

compacting.

Suhu puncak U3O7

294°C
297°C
299°C
350°C
307°C
180°C

50

30

2 0

10

.5 -10
uj

z
X -20

40

30

.20

10

-10

- 2 0

UNO.ASSIFIE0
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Gambar 4. Pola karakteristik Thermo Gravimetri-Differential Thermal Analysis (TG-DTA) yang
menunjukkan puncak U3O7 sebagai indikator dari mampu sinter serbuk U02

|111.
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Gambar 5. Pola karakteristik Differential Thermal Analysis (DTA) dari serbuk U02

( P pengompakan awal 2MP), ukuran partikel (150 - 800) (J.m.
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Gambar 6. Pola karakteristik Differential Thermal Analysis (DTA) dari serbuk UO2 (tanpa
pengompakan awal), dengan distribusi ukuran dan ukuran partikel seperti
pada Tabel 3.
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Tabel 6. Kerapatan pelet mentah U02 (g/cm3) pada berbagai tekanan pengompakan dan
distribusi ukuran partikel.

P(MP)

2

3

4

T-3(0)

5,3573

5,6031

5,8479

T-2(0)

5,2198

5,5162

5,7890

100H(3)

4,9733

5,3436

5,6899

40H(3)

4,9187

5,1206

5,5513

(150-800)(2)

5,0847

5,4392

5,5885

10K(2)

5,9153

5,1748

5,5171

30K

4,8940

5,1187

5,4042

Tabel 7. Kekuatan mekanik pelet mentah UO2 (psi) pada berbagai tekanan pengompakan dan
distribusi ukuran partikel.

P(MP)

2

3

4

T2(0)

498

1001

1998

100H(3)

409

793

1691

40H(3)

441

853

1712

(150-800)(2)

546

901

1673

10K(2)

361

780

1401

30K(2)

303

583

841

Distribusi ukuran
partikel serbuk UO2

Kerapatan pelet
sinter (g/cm3)

Kekuatan mekanik
pelet sinter (psi)

T-2(0)

10,3372

4205.71

100H(3)

10,085

3766,4

40H(3)

10,0513

3804,75

(150-800)(2)

10,0415

3513,3

10K(2)

9,9082

3012,15

30K(2)

9,7633

1892,3

Gambar 7. Seramografy Optik dari pelet sinter UO2 dengan distribusi ukuran partikel
(150-800) urn + 30% lebih besar 150 urn (a), dan 100 % (150-800)nm. (200x).
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Gambar 8. Mikrograf SEM dari pori besar, ke-
dalaman dan takik yang tajam dari
pori besar dapat diamati pada
pertemuan butir yang dapat
berfungsi sebagai crack initiation
akibat stress concentration pada
saat fracture stress. (900x).

2. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk dengan kerapatan pelet mentah
UO2.

Pengaruh komposisi ukuran partikel
terhadap harga kerapatan pelet mentah UO2

hasil pengompakan terlihat pada Tabel 6.
Pada setiap harga tekanan pengompakan,
kerapatan pelet mentah UO2 semakin besar
dengan ukuran partikel rata-rata yang
semakin halus (kelompok serbuk UO2: (150-
800)(2), 10K(2), 30K(2)). Hal ini akibat
persentase porositas yang lebih besar
didapatkan pada kompakan dengan distribusi
ukuran partikel yang lebih besar. Disamping
itu, besarnya tekanan pengompakan awal
juga akan mempengaruhi kerapatan
kompakan (Tabel 6). Pada Tabel 6, kelompok
serbuk dengan distribusi ukuran partikel yang
lebih halus (100H(3)) mempunyai harga
kerapatan yang lebih rendah dibandingkan
dengan harga kerapatan dari kelompok
serbuk distribusi ukuran partikel yang lebih
besar ((150-800)(2)). Hal ini akibat
penggunaan besar tekanan pre-pressing
yang lebih tinggi pada (100H(3) sehingga
kekerasan partikel serbuk akan bertambah.
Kekerasan partikel yang tinggi akan
menurunkan kerapatan kompakan akibat
friksi antar partikel yang tinggi sehingga
diperlukan gaya tekan yang lebih besar untuk
mengatasi friksi antar partikel yang semakin
besai43'7. Hal ini mengakibatkan tekanan
pengompakan yang dibutuhkan terlalu tinggi
untuk mendapatkan kerapatan yang
dipersyaratkan. Kondisi ini tidak diinginkan
karena akan menaikkan ejection force
sehingga akan terjadi keretakan/delaminasi.

Keretakan tersebut disebabkan .adanya
perbedaan stress dan strain sepanjang
kompakan131.

3. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk UO2 dengan kekuatan mekanik
pelet mentah UO2.

Harga kekuatan mekanik pelet UO2

menurun dengan semakin besarnya
komposisi ukuran partikel lebih besar 800 jam
yang ditambahkan ke dalam serbuk dengan
ukuran partikel (150 - 800) urn (Tabel 7).
Fenomena ini akan dibahas dari aspek
struktur mikro dari pelet tersinternya.

Pada spesimen yang menggunakan
serbuk dengan ukuran partikel yang lebih
besar akan memberikan pelet tersinter
dengan distribusi ukuran partikel yang lebih
besar (Gambar 7a.), demikian pula
sebaliknya (Gambar 7b). Hasil penelitian
sebelumnya10i12'13' telah didapatkan bahwa
kekuatan mekanik akan menurun dengan
bertambahnya ukuran partikel serbuk. Hal ini
disebabkan luas kontak antar partikel yang
lebih besar pada partikel yang lebih halus,
yang mana pada daerah tersebut deformasi
lokal dan cold welding terjadi. Daerah ini
berkontribusi terhadap naiknya kekuatan
mekanik dan berperan sebagai crack
stoppers. Dalam hal ini, serbuk yang
semakin halus akan memberikan kekuatan
mekanik kompakan yang semakin rendah
(Tabel 7, bandingkan kolom 3 dan 4). Hal ini
disebabkan oleh friksi antar partikel yang
relatif besar pada partikel yang lebih halus,
sehingga akan terjadi distribusi kerapatan
sepanjang kompakan. Kondisi ini terjadi
akibat adanya variasi besarnya tekanan
pengompakan sepanjang kompakan. Dengan
demikian structural integrity kompakan akan
turun yang mengakibatkan turunnya kekuatan
mekanik kompakan. Kekerasan serbuk
merupakan faktor yang juga memberikan
pengaruh yang sama (Tabel 7, bandingkan
harga kekuatan mekanik pada kolom 4 dan
5). Disamping itu serbuk yang sangat halus
akan menurunkan mampu alir (free flowing)
dari serbuk UO2 sehingga akan mengakibat-
kan pengisian die yang tidak reproducible
[unreproducible volumetric die fill) '3l?l. Pada
proses pengompakan, hal ini sangat
diperlukan untuk kendali ukuran/dimensi
kompakan.

Kekuatan mekanik dari keramik UO2

yang rapuh ini juga tergantung pada jumlah
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pori [12J, ukuran pori I14J5) dan bentuk
pori!H16'171. Pada spesimen dengan distribusi
ukuran partikel yang lebih halus (Gambar 7b)
banyak terdapat pori kecil berbentuk bulat
(spherical) yang terdispersi hampir homogen
di dalam matrik. Sedangkan pada spesimen
dengan distribusi ukuran partikel yang lebih
besar, pori kecil hampir tidak ada pada
interior partikel (Gambar 7a). Sebagai
gantinya yaitu pori besar berbentuk elipsoidal
yang terdapat pada batas butir. Kekuatan
mekanik pada pelet UO2 dengan pori besar
ini akan rendah, karena pada saat fracture
test terjadi stress concentration pada pori
besar dan pori ini akan berlaku sebagai crack
initiation menghasilkan keretakan didekatnya
dan memudahkan penyebaran keretakan
dibandingkan dengan pori halus yang
tersebar hampir homogen pada matriks.

Pori berbentuk elipsoidal akan lebih
berkontribusi terhadap turunnya kekuatan
mekanik dibandingkan dengan pori berbentuk
sferis/bulat akibat adanya efek takik (notch
effect).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa terjadi kontradiksi
di dalam kriteria pemilihan karakteristik
serbuk UO2 dilihat dari kepentingan proses
pengompakan dan penyinteran. Mampu
sinter akan semakin baik pada serbuk UO2

yang semakin lunak (soft agglomerate) yang
mempunyai ukuran partikel rata-rata yang
semakin halus. Jadi apabila dilihat dari
karakteristik mampu sinter atau kepentingan
proses sintering maka serbuk UO2 dengan
ukuran partikel rata-rata yang semakin halus
dan lunak akan lebih diinginkan. Hal ini
mengingat driving force dari proses sintering
adalah energi aktivasi permukaan yang akan
bertambah besar pada serbuk dengan ukuran
partikel semakin halus. Pada proses
pengompakan, kondisi tersebut tidak
diinginkan mengingat serbuk dengan ukuran
partikel rata-rata semakin halus dan iunak
akan mempunyai mampu kompak yang tidak
baik. Disamping itu, serbuk yang sangat
halus dan lunak akan menurunkan mampu
alir (free flowing) dari serbuk UO2 sehingga
akan mengakibatkan pengisian die yang tidak
reproducible (unreproducible volumetric die
fill) '3|71. Pada proses pengompakan, hal ini
sangat diperlukan untuk kendali ukuran/
dimensi kompakan. Oleh karena itu perlu
dilakukan optimasi di dalam pemilihan

karakteristik serbuk. Kondisi optimum serbuk
diberikan oleh kelompok serbuk T-3(O)
(Tabel 3). Kondisi tersebut memberikan pelet
sinter dengan kerapatan 10,34 g/cm3 dan
kekuatan mekanik 6300 psi.

Disarankan untuk melakukan
penelitian untuk karakterisasi sifat-sifat
mikromekanik (hardness, fracture toughness)
dan teknik pengukuran densitas lokal
sepanjang kompakan untuk pembuktian
identifikasi struktur mikro terlemah yang
berkontribusi terhadap turunnya kekuatan
mekanik (fracture strength) di dalam
penelitian ini. Sedangkan untuk penentuan
kondisi operasi proses selanjutnya (sintering),
dilakukan sintering pelet mentah UO2 terpilih
menggunakan dilatometer.
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TANYA JAWAB

Sugondo
• Mohon dijelaskan, mengapa pada

temperatur 175°C serbuk UO2

mempunyai mampu sinter yang baik ?

Meniek Rachmawati
• Karakterisasi serbuk UO2 diiakukan pada

temperatur kamar sampai dengan 900°C.
Menurut standar ASTM (referensi 9),
serbuk UO2 akan mempunyai mampu
sinter yang baik apabila puncak
spektrum DTG-DTA untuk U3O7 terjadi
pada rentang temperatur 155 - 180°C.
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ABSTRAK

KARAKTERISASI AIMgSi SEBAGAl BAHAN STRUKTUR REAKTOR RISET. Telah dipelajari
karakterisasi bahan struktur reaktor riset khususnya AIMgSi. Bahan struktur tersebut dipanaskan
pada suhu 85 - 500 °C di dalam tungku selama waktu 3 - 1 2 jam. Setelah proses pemanasan
selesai, bahan didinginkan dalam media pendingin yang berbeda-beda yaitu pencelupan cepat ke
dalam air, pendinginan dalam udara dan pendinginan dalam pasir. Bahan kemudian diuji
kekerasan, densitas dan mikrostruktur. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemanasan sampai
300 °C untuk ke tiga proses pendinginan di atas menyebabkan penurunan kekerasan dari
76,2 kg/mm2 menjadi masing-masing 34,4 kg/mm2, 34 kg/mm2 dan 33,7 kg/mm2, untuk lama
pemanasan 3 jam, untuk 6 jam masing-masing 32,9 kg/mnr, 32,5 kg/mm dan 31,8 kg/mm2, dan
untuk 12 jam masing-masing 34,4 kg/mm2, 33,1 kg/mm2 dan 31,1 kg/mm2. Struktur mikro AIMgSi
mengalami perubahan karena pemanasan. Pada pemanasan dari 85 °C sampai 300 °C bentuk
butirnya semakin besar yaitu dari 0,225 mm menjadi 0,24 mm, sedangkan pada 500 °C ukuran
butir lebih kecil yaitu 0,18 mm. Hasil pengukuran densitas AIMgSi yang mengalami berbagai
proses perlakuan tidak memberikan perubahan yang berarti.

ABSTRACT

CHARACTERIZATION OF AIMgSi AS STRUCTURE MATERIAL OF RESEARCH REACTOR.
Characterization of mechanical characteristic especially hardness, density and microstructure of
aluminium alloy, AIMgSi, after heating process at the temperature of 85 - 500 °C and heating
time between 3 -12 hours following by three cooling processes of different cooling rate i.e. : water
quenching, cooling in air or in sands has been carried out. The hardness, density and
microstrurture than were determined. The experiments showed that the heating up to 300 °C for
the three cooling process caused the decreasing a/ AIMgSi hardness from 76.2 kg/mm2 to
34.4 kg/mm2, 34 kg/mm2 dan 33.7 kg/mm2 respectively for 3 hours heating, to 32.9 kg/mm2,
32.5 kg/mm2 dan 31.8 kg/mm2 respectively for 6 hours hetaing and to 34.4 kg/mm2, 33.1 kg/mm
dan 31.1 kg/mm2 respectively for 12 hours heating. The heating caused also the change of
AIMgSi of microstructure. At the heating of 85 °C to 300 °C the grains coarsed from 0.225 mm to
0.24 mm, while at 500 °C the grains size were 0.18 mm. Heat treatment and cooling process
which were carried out gave no significant change of AIMgSi density.

PENDAHULUAN

Aluminium adalah logam yang lunak,
mudah didapat dan murah, namun memiliki
sifat-sifat yang menguntungkan seperti
kekuatan mekanik memadai, konduktivitas
tinggi, tahan terhadap korosi dan mudah
difabrikasi. Di bidang nuklir, aluminium dan
paduannya digunakan sebagai bahan
struktur/kelongsong pada pelat elemen bakar
reaktor riser'2'. RSG-GAS menggunakan
paduan AIMg2 dan AIMgSi sebagai bahan
struktur reaktornya. Kelongsong berfungsi
untuk membungkus bahan bakar dispersi
U3O8 agar tidak bersentuhan langsung
dengan pendingin reaktor. Selain itu juga
untuk mengungkung gas hasil fisi supaya
tidak keluar ke lingkungan.

Aluminium yang dipadu dengan unsur
lain akan menambah kekuatan dan
memperbaiki sifat mekaniknya'2'3'. Unsur
pemadu Mg dalam paduan aluminium
berfungsi untuk menaikkan daya ketahanan
korosi pada saat logam mengalami
pemanasan serta memperbaiki
kekerasannya. Unsur pemadu Si berfungsi
agar logam paduan mempunyai koefisien
muai panas yang rendah dan untuk
menghindari kegetasan panas'4'. Kekuatan
mekanik, fisik dan kekerasan sangat
dipengaruhi suhu. Pada kondisi suhu yang
makin tinggi dan waktu yang lama, kekuatan
tarik akan menurun, sedangkan keuletannya
meningkat'5'. Unsur-unsur lain yang biasa
dipadukan dengan aluminium untuk
memperbaiki karakteristiknya adalah Zn, Cu
dan Mn[6i. Aluminium dalam keadaan murni
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mempunyai kekuatan yang lebih rendah
dibandingkan dengan paduannya. Semakin
tinggi tingkat kemurnian akan menyebabkan
kekuatan menurun. Demikian juga diameter
butir sangat berpengaruh pada paduan
aluminium, yaitu makin halus butir kekerasan
dan kekuatan meningkat[7).

Fenomena perubahan struktur mikro
paduan aluminium pada umumnya
mempengaruhi karakteristik mekaniknya .
Ukuran butir yang relatif besar, terdiri dari
senyawa intermetalik berukuran 0,5-10 jam,
misalnya a-AI(Fe,Mn)Si, (Mn,Fe)AI6l

AI7Cu2Fe dan FeAI3 yang tidak larut serta
CuAI2, Mg2Si dan AI2CuMg yang larut sedikit.
Partikel-partikel yang lebih halus
mengandung unsur-unsur logam transisi Cu
dan Mn atau Zr sebagai contoh AI20Cu2Mn3,
AI12Mg2Cr dan ZrAI3. Adanya butiran sangat
halus tersebut menyebabkan terhalanginya
rekristalisasi dan pertumbuhan butir dalam
paduan aluminium. Selain itu endapan halus
yang terbentuk selama proses pengerasan
sepuh (age hardening) dapat memberikan
efek kekuatan yang bertambah besar151. Pada
paduan aluminium yang dapat
dilakupanaskan (heat treatable alloy)
endapan-endapan halus yang terdispersi
secara merata dapat menaikkan kekuatan
tarik dan luluh'71, sedangkan paduan yang
tidak dapat dilakupanaskan (non heat
treatable alloy) efek peningkatan kekuatan
diperoleh berdasarkan dislokasi yang
terbentuk pada waktu proses pengerjaan
dingin berlangsung.

Proses perlakuan panas dari suatu
logam paduan mempunyai tujuan guna
memperoleh sifat-sifat logam sesuai dengan
yang dikehendaki misalnya ketangguhan,
ketahanan korosi, struktur mikro dan sifat
mekanik

Di dalam reaktor, bahan struktur
mengalami berbagai perubahan kondisi
seperti panas, fluktuasi neutron, suhu dan
media air dalam kurun waktu yang lama18'9'.
Berbagai perubahan kondisi tersebut
kemungkinan dapat mempengaruhi karak-
teristik paduan aluminium. Sehubungan
dengan itu perlu dipelajari karakteristik
paduan aluminium khususnya AIMgSi yang
digunakan sebagai bahan struktur elemen
bakar RSG-GAS sehubungan dengan unjuk
kerjanya di dalam reaktor. Secara teoritis
AIMgSi yang mengalami pemanasan dan
pendinginan akan berubah karakteristiknya

khususnya sifat mekanik (kekerasan),
densitas dan mikrostruktur. Dalam penelitian
ini pemanasan dilakukan pada suhu 85 -
500 °C, walaupun kenyataannya di dalam
reaktor suhunya tidak sampai setinggi itu,
namun untuk mencari informasi dan
memperoleh data lebih banyak maka perlu
dilakukan percobaan-percobaan lebih
lengkap. Setelah pemanasan dilakukan
pendinginan dalam air, udara dan pasir
dengan maksud untuk memperoleh informasi
pengaruh laju pendinginan yang berbeda-
beda terhadap karakteristik AIMgSi.

TATA KERJA

Bahan

Bahan yang dipakai adalah AIMgSi yang
merupakan sisa pembuatan elemen bakar
reaktor riset di IPEBRR PEBN. Bahan lain
adalah tetrakhloroeten - (C2CI4) yang
digunakan untuk pembersihan dari kotoran
berupa lemak dan minyak, sedangkan untuk
keperluan metalografi dipakai amplas, pasta
diamond, epoksi-resin, bahan etsa yaitu
larutan pulton berupa campuran HCI, HNO3,
HF dan H2O masing-masing 20; 15; dan
2,5 ml ditambah dengan HNO3 25 ml dan
Cr2O3 konsentrasi 0,3 g/ml sebanyak 40 ml.
Air, pasir dan udara digunakan sebagai
media pendingin.

Alat

Peralatan yang digunakan adalah
tungku pemanas sampai 1350°C yang
dilengkapi dengan pengatur suhu dan waktu.
Alat ini digunakan untuk proses perlakuan
panas cuplikan AIMgSi. Untuk memperoleh
cuplikan dengan ukuran tertentu digunakan
alat potong logam Accutom. Mikroskop optik
digunakan untuk mengamati struktur mikro
AIMgSi setelah mengalami perlakuan-
perlakuan. Alat uji kekerasan dipakai untuk
menentukan kekerasan, sedangkan
piknometer dan timbangan analitis untuk
mengukur densitas.

Cara Kerja

Pada mulanya bahan dipotong,
dibersihkan dari kotoran, dicuci lalu dikenai
proses degreasing dengan C2CI4. Proses
perlakuan panas dilaksanakan di dalam
tungku pada suhu yang bervariasi dari
85-500 °C dan waktu 3-12 jam. Setelah
dilakukan pemanasan cuplikan langsung
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didinginkan dalam media air, pasir atau
udara. Sebagian dari cuplikan diuji kekerasan
dan densitasnya, sedangkan yang lain
digunakan untuk pengamatan struktur mikro.
Pengujian kekerasan dilakukan dengan
metoda Brinell dengan 8 titik pengamatan,
kemudian hasilnya dirata-rata. Penentuan
densitas tiap cuplikan dilakukan 5 kali,
hasilnya kemudian dirata-rata. Pengukuran
densitas ini dikerjakan dengan menggunakan
piknometer.

Penyiapan cuplikan untuk pengamatan
struktur mikro dilakukan secara teknik uji
metalografi yaitu mounting dengan
menggunakan epoksi-resin, penghalusan
permukaan dengan amplas dari berbagai
ukuran (grade) yaitu 500, 800, 1000, 1500
dan 2000 serta pengetsaan dengan
menggunakan larutan pulton. Pengamatan
struktur mikro dilakukan dengan mikroskop
optik, kemudian dibuat foto hasil metalografi.
Foto hasil metalografi ini diamati serta
dievaluasi mikrostruktur dan ukuran butirnya.

HASIL DAN BAHASAN

a. Kekerasan dan struktur mikro

Sifat mekanik merupakan salah satu
karakteristik penting dari suatu logam
paduan. Sifat tersebut dapat mengalami
perubahan karena adanya pengaruh dari luar
seperti perlakuan panas yang diteruskan
dengan proses pendinginan khususnya untuk
bahan kelongsong elemen bakar. Adanya
proses perlakuan panas tersebut dapat
mengakibatkan perubahan kekuatan tarik,
perpanjangan dan kekerasan dari AIMg2|101.

Salah satu sifat mekanik yang penting
adalah kekerasan yang merupakan ukuran
ketahanan terhadap deformasi plastik.
Pengaruh parameter proses yaitu suhu dari
85 - 500 °C dan waktu pemanasan antara 3 -
12 jam terhadap kekerasan AIMgSi dapat
dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1a-c.

Tabel 1. Kekerasan AIMgSi setelah proses pemanasan dan pendinginan dengan
parameter waktu. (Kekerasan AIMgSi sebelum perlakuan 76,2 kg/mm2).

Waktu
pemanasan,

jam

3

6

12

Jenis
pendingin

Air
Udara
Pasir
Air
Udara
Pasir
Air
Udara
Pasir

Suhu pemanasan, °C

85
63,8
63

61,8
66,8
65,9
62
67

65,6
64

200
63

62,1
60,1
58,7
56,4
56,1
60,5
60,5
57,5

300
34,4
34

33,7
32,9
32,5
31,8
34,4
33,1
31,1

400

37,7
37,6

500
68,8
64,9
62,5
51,9
53

50,1
56,8
53,4
50,5

Sebelum mengalami perlakuan panas,
AIMgSi mempunyai kekerasan sebesar
76,2 kg/mm2. Bahan AIMgSi yang digunakan
adalah AIMgSi sisa pembuatan elemen bakar
RSG-GAS yang mengalami perolan 44 %.
Setelah pemanasan pada suhu 85 - 300 °C
terjadi penurunan kekerasan baik
pendinginan dilakukan dengan air, udara
maupun pasir yang mencapai harga masing-
masing 34 4 kg/mm2, 34 kg/mm2 dan
33,7 kg/mm untuk lama pemanasan 3 jam.
Kekerasan spesimen yang diperoleh dengan
pendinginan air lebih besar bila digunakan
media pendingin pasir maupun udara. Pada
pendinginan dengan air berarti bahan

mengalami pendinginan sangat cepat
sehingga butir-butir tidak sempat mengalami
keadaan pemulihan. Pada pendingin dengan
pasir atau udara bahan mengalami
pendinginan perlahan-lahan sehingga butir-
butir sempat mengalami pemulihan sehingga
kekerasannya lebih rendah dibandingkan
pada pendinginan dengan air.

Berdasarkan pengamatan grafik terlihat
tidak adanya perbedaan yang berarti dari
pengaruh media pendingin terhadap
kekerasan. Penurunan kekerasan serupa
terjadi pula pada pemanasan paduan
aluminium yang digunakan sebagai bahan
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struktur reaktor riset RSG-GAS yaitu pipa
primer, bahan tangki dan kelongsong151.

Jika dilihat struktur mikronya yang
ditunjukkan pada Gambar 2, cuplikan belum
mengalami perlakuan panas, tampak butir-
butir dengan batas butir cukup jelas. Setelah
pemanasan selama 3 jam pada suhu 85 °C
(Gambar 3a) dan 300 °C (Gambar 3b)
dengan pendinginan dalam udara
menunjukkan adanya perubahan struktur
mikro AIMgSi di mana diameter butirnya
tampak lebih besar namun akibatnya
ketahanan deformasinya rendah sehingga
kekerasannya lebih kecil (Tabel 2). Hal ini
mungkin disebabkan energi panas yang
diperoieh bahan dapat menyebabkan
terjadinya beberapa proses terutama
pembesaran butir. Jika dibandingkan dengan
struktur mikro paduan aluminium lain yaitu
AIMg2, maka butiran-butiran AIMgSi lebih
besar.

Apabila suhu pemanasan dinaikkan dari
300 °C sampai 500 °C, maka kekerasan
mengalami kenaikan seperti tampak pada
Tabel 1 dan Gambar 1a-c. Jika dilihat pada
struktur mikronya tampak butir-butir dengan
ukuran lebih kecil (Gambar 3c) yang
kemungkinan hal ini terjadi karena adanya
proses rekristalisasi. Secara teoritis
rekristalisasi terjadi pada atau di atas suhu
Tr = (0,4-0,5)xT,eIeh ( T dalam K). Pada
penelitian ini, rekristalisasi terjadi di atas
suhu tersebut. Hal ini mungkin disebabkan
bahan mengandung impuritas dan telah
mengalami perlakuan lain pada saat
pembuatan elemen bakar.

Pengaruh waktu (lama) pemanasan
terhadap kekerasan AIMgSi pada berbagai
suhu pemanasan dapat dilihat pada
Gambar 4a-c.

Dalam media pendingin udara, air,
maupun pasir akan memberikan bentuk
kurva yang mirip satu dengan lainnya. Pada
suhu 85 - 300 °C, ternyata lama pemanasan
sampai 3 jam menyebabkan penurunan
kekerasan. Hal ini terjadi karena selama
waktu tersebut bahan menerima energi
panas yang dapat mengakibatkan perubahan
karakteristik mekanik seperti kekerasan.
Pada pemanasan lebih dari 3 jam, penurunan
kekerasan relatif kecil karena energi yang
diperlukan untuk perubahan tersebut sudah
tercukupi selama 3 jam. Pada pemanasan
dengan suhu 500 °C dan lama pemanasan

6 jam maka kekerasan spesimen relatif
konstan.

0 100 200 300 400 500 S00

Suhu, °C

100 200 300 400 500

Suhu, °C

<<=)

100 200 300 400 500

Suhu, oC

Gambar 1a-c. Pengaruh suhu pemanasan
terhadap kekerasan AIMgSi
pada pendinginan air, udara,
pasir dengan waktu
pemanasan : (a) 3 jam,
(b)6jam, (c) 12 jam.

Tabel 2. Diameter butir AIMgSi pada
berbagai perlakuan

Suhu pemanasan, °C

85

300

500

Tanpa perlakuan

Diameter butir, mm

0,225

0,24

0,18

0,15
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Gambar 2. Struktur mikro AIMgSi sebelum mengalami perlakuan panas, pembesaran 50 x.

Gambar 3a. Struktur mikro AIMgSi setelah perlakuan panas 3 jam pada suhu 85°C, pendinginan di
dalam udara, pembesaran 50 x
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Gambar 3b. Struktur mikro AIMgSi setelah perlakuan panas 3 jam pada suhu 300 °C,
pendinginan di dalam udara, pembesaran 50 x.

Gambar 3c. Struktur mikro AIMgSi setelah perlakuan panas 3 jam pada suhu 500 °C,
pendinginan di dalam udara, pembesaran 50 x.
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Gambar 4a-c. Pengaruh waktu pemanasan
terhadap kekerasan AIMgSi
pada berbagai suhu, jenis
pendingin (a) air, (b) udara,
(c) pasir.

b. Densitas

Hasil pengukuran densitas AIMgSi yang
mengalami pemanasan dari 85 - 500 °C
ditunjukkan pada Tabel 3 serta Gambar 5
dan 6. Dibandingkan dengan bahan yang
belum mengalami perlakuan, perubahan

densitas karena pemanasan pada sufiu yang
berlainan dan pendinginan yang berbeda
tidak terlalu besar. Demikian juga jika waktu
pemanasan diperpanjang, densitas tidak
berubah banyak.

Gambaran struktur mikro dari AIMgSi
setelah mengalami pemanasan pada suhu
85 °C selama 3 jam lalu didinginkan di dalam
udara dapat dilihat pada Gambar 3a,
sedangkan pemanasan selama 6 jam dan
12 jam masing-masing pada Gambar 7a dan
7b. Sebagai perbandingan, pada Gambar 8a
dan 8b ditampilkan struktur mikro AIMgSi
setelah pemanasan 6 jam pada 85 °C
dengan media pendingin masing-masing air
dan pasir. Pada suhu relatif rendah ini,
walaupun waktu pemanasan diperlama
bahkan sampai 12 jam, struktur mikro tidak
mengalami perubahan yang cukup berarti.
Hal ini mungkin disebabkan pada suhu relatif
rendah, tenaga yang diperlukan untuk
menyebabkan suatu perubahan struktur
mikro belum cukup besar, sehingga
walaupun waktu pemanasan diperpanjang
belum menampakkan perubahan yang jelas.

Tabel 3. Densitas AIMgSi setelah perlakuan
panas dan pendinginan
(p awal = 2,8 g/cm3)

Waktu
pema-
nasan,

jam
3

6

12

Jenis
Pendi-
ngin

Udara

Air
Udara
Pasir

Udara

Suhu pemanasan, °C

85

2,778

2,791
2,73
2,787

2,723

300

2,771
2,776
2,751

500

2,721
2,728
2,725
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Gambar 5. Pengaruh suhu terhadap densitas AIMgSi pada pemanasan 6 jam untuk jenis
pendinginan dengan air, udara dan pasir.

IB

5
V)
c
01

Q

Waktu, jam

Gambar 6. Pengaruh waktu terhadap densitas AIMgSi, suhu pemanasan 85 °C pada pendinginan
dengan udara.

192



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

(a)

(b)

fcv

Gambar 7a-b. Struktur mikro AIMgSi pada pemanasan 85 °C selama : (a). 6 jam; (b) 12 jam,
pada pendinginan dengan udara, pembesaran 50 x.
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(a)

(b)

Gambar 8a-b. Struktur mikro AIMgSi pada pemanasan 85 °C selama 6 jam; media pendingin
a) air, b) pasir, pembesaran 50 x.
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SIMPULAN

1. Makin tinggi suhu pemanasan, kekerasan
AIMgSi mengalami penurunan. Sampai
dengan suhu 300 °C, kekerasan AIMgSi
menurun dari keadaan awal 76,2 kg/mm2

baik pendinginan dilakukan dengan air,
udara maupun pasir yang mencapai harga
masing-masing 34,4 kg/mm2, 34 kg/mm2

dan 33,7 kg/mm2 untuk lama pemanasan
3 jam, untuk 6 jam masing-masing
32,9 kg/mm2, 32,5 kg/mm2 dan
31,8 kg/mm2, dan untuk 12 jam masing-
masing 34,4 kg/mm2, 33,1 kg/mm2 dan
31,1 kg/mm2.

2. Perlakuan panas pada suhu 85 °C, 200 °C
dan 300 °C selama 3 jam mengakibatkan
penurunan kekerasan yang cukup besar
dan setelah itu relatif tetap.

3. Perlakuan panas terhadap AIMgSi
menyebabkan perubahan struktur mikro
AIMgSi. Pemanasan dari 85 °C sampai
300 °C bentuk butirnya semakin besar
yaitu dari 0,225 mm menjadi 0,24 mm,
sedangkan pada 500 °C ukuran butir lebih
kecil yaitu 0,18 mm.

4. Suhu dan waktu pemanasan tidak
memberikan perubahan yang besar
terhadap densitas AIMgSi.
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TANYA JAWAB

Didin S. Winatapura
• Apa pengaruh pendinginan di dalam air,

udara dan pasir terhadap sampel AIMgSi
yang diamati

Sigit
• Pendinginan dengan air, udara dan pasir

dimaksudkan untuk mengetahui
pengaruh laju pendinginan yaitu cepat,
lambat dan intermediate. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa pengaruh laju
pendinginan terhadap kekerasan AIMgSi
tidak nampak.

Amil Mardha
• Apakah ada pengaruh pada teras reaktor

dengan diameter butir yang diperoleh
dari hasil penelitian ini ?

• Berapa batas nilai keselamatan pada
diameter butir dan nilai kekerasan ?

Sigit
Pada pemakaian di dalam reaktor, bahan
struktur mengalami berbagai kondisi
seperti perubahan panas, fluks neutron,
dan sebagainya. Berdasarkan karakteri-
sasi yang dilakukan menunjukkan bahwa
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perlakuan panas dapat menyebabkan
perubahan sifat mekanik dan ukuran
butir sehingga berpengaruh terhadap
bahan struktur (AIMgSi) tersebut.

• Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui karakteristik AIMgSi. Pada
pemakaian di dalam reaktor, bahan
tersebut cukup handal. Data sebelum
perlakuan yaitu d = 0,15 mm dan
kekerasan 76,2 kg/mm2 cukup aman.

Mochamad Rochili
• Kekerasan yang diperoleh menggunakan

satuan kg/mm , kenapa tidak menggu-
nakan satuan kekerasan seperti Vickers
atau Brinnel agar tidak rancu dengan
kekuatan tarik ?

• Berapa persen silika dalam media pasir
yang digunakan dalam penelitian ini ?

Sigit
• Kekerasan dapat dinyatakan dengan

BHV (Brinnel Hardness Number).
Kekerasan juga dapat dinyatakan dalam
satuan kg/mm2.

• Persentase silika dalam pasir tidak
dianalisis.

Bambang Herutomo
• Data uji mekanik seperti kekuatan tarik

atau kekuatan luluh sebaiknya
dilengkapi.

• Mengapa kekerasan sampel pada
pemanasan 6 jam lebin rendah
dibandingkan dengan kekerasan sampel
pada pemanasan 3 jam dan 12 jam ?

Sigit
• Data uji mekanik AIMgSi seperti kekuatan

tarik belum dilakukan.
• Pada pemanasan sampel sampai

dengan 6 jam, bahan menerima energi
panas yang dapat menurunkan sifat
kekerasan, setelah itu naik atau lebih
besar sedikit. Hal ini mungkin disebabkan
adanya perubahan ukuran butir.

Suwardi
• Istilah efek pemanasan sebaiknya akan

lebih tepat dengan perlakuan panas.
• Proses apa yang mempengaruhi

perubahan diameter butir dan terjadi
pada temperatur berapa ?

Sigit
Saran diterima.
Pada pemanasan sampai 300°C
diameter butir naik karena ketahanan
deformasinya rendah akibat adanya
perlakuan panas. Pada temperatur lebih
tinggi dari 300°C, diameter butir turun
kemungkinan disebabkan proses rekris-
talisasi yang dimulai setelah temperatur
300°C.
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PADUAN AIMgSil SEBAGAI MATERIAL CLADDING
BAHAN BAKAR REAKTOR RISET ALTERNATIF

Masrukan
Pusat Elemen Bahan Bakar Nuklir-BATAN

ABSTRAK

PADUAN AIMgSM SEBAGAI MATERIAL CLADDING BAHAN BAKAR REAKTOR RISET
ALTERNATIF. Penelitian kemungkinan penggunaan paduan AIMgSil yang diperoleh dari
produksi dalam negeri (PT.AIkasa) sebagai material cladding bahan bakar alternatif telah
dilakukan . Sebagai perbandingan dilakukan pula pengujian terhadap material dari Argonne
National Laboratory (ANL). Paduan AIMgSil dipilih sebagai material cladding alternatif karena
material tersebut mempunyai kekerasan dan ketahanan korosi yang lebih baik . Mula-mula
sampel dipanaskan pada suhu 400°C selama 3 jam , kemudian dilakukan pengujian komposisi
kimia , sifat fisik, mekanik dan sifat neutronik. Dari hasil pengujian komposisi kimia terhadap
spesimen dari Alkasa dengan alat Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ternyata kandungan
unsur yang ada masih memenuhi persyaratan paduan aluminium sebagai material cladding
bahan bakar kecuali unsur B. Unsur B yang ada sebesar 233 ppm melebihi persyaratan paduan
aluminium sebagai material cladding bahan bakar yaitu kurang dari 1 ppm. Untuk spesimen dari
ANL didapat unsur B yang ada sebesar 0.85 ppm yang telah memenuhi persyaratan paduan
aluminium sebagai material cladding bahan bakar .Sementara itu hasil pengujian sifat mekanik
dalam hal ini kekuatan tarik (cru) , kekuatan luluh ((ay), dan perpanjangan (e) dan sifat-sifat (titik
lebur, panas jenis, dan koefisien muai linier) yang ada baik spesimen dari Alkasa maupun ANL
telah memenuhi persyaratan paduan aluminium sebagai material cladding bahan bakar. Hasil
pengujian sifat mekanik terdiri dari kekuatan tarik .kekuatan luluh, dan perpanjangan untuk
spesimen dari alkasa didapat harga masing-masing 125,4 MPa, 95,2 MPa, dan 29%. Untuk
spesimen dari ANL didapat hasil kekuatan tarik , dan perpanjangan masing-masing sebesar
131,43 MPa, 101 MPa, dan 29%. Hasil pengujian sifat fisik yang terdiri atas titik lebur, panas
jenis, dan koefisien muai panjang untuk spesimen dari Alkasa masing-masing sebesar 617,14 —
632,84°C, 0,231 kal/g.°C ,dan 24,23 x 10"6 /°C. Untuk spesimen dari ANL didapat hasil titik lebur,
panas jenis, dan koefisien muai panjang masing-masing 637 - 652,9°C , 0,231 kal/g.°C dan
24,23 x 10~6 /°C. Hasil perhitungan tampang lintang serapan neutron makroskopik (Za) paduan
didapat harga untuk spesimen dari Alkasa dan ANL adalah sebesar 4,197853 dan 1,8444 cm"1'
Sementara spesifikasi paduan aluminium untuk material cladding bahan bakar adalah sebagai
berikut:
a). Kandungan unsur B lebih kecil dari 1 ppm
b). Sifat mekanik yang terdiri atas kekuatan tarik, kekuatan luluh dan perpanjangan berturut-

turut 124 MPa, 54 MPa, dan 25%.
c). Sifat fisik yang terdiri atas titik lebur, panas jenis, dan koefisien muai panjang berturut-turut

632-650°C, 0,23 kal/g °C dan 0,24 x 10~6/ °C
d). Sifat neutronik (Za) lebih kecil dari 2,21 cm"1

ABSTRACT

THE AIMgSH ALLOY AN ALTERNATIVE FUEL CLADDING MATERIALS FOR RESEARCH
REACTORS. The examination of the possibility to use AIMgSH alloy received from PT.AIkasa as
an alternative fuel cladding materials have been perfomed . As comporation to this examination,
the examination to materials that received from Argonne National Laboratory (ANL) have been
perfomed too. The AIMgSH alloy was choised as an alternative fuels cladding material becouse
it material have better hardness and corrosion resistance . The sample was heated at 400 °C for
3 hours prior to be checked such as chemical composition , phisical, mecanical, and neutronic
properties. The results testing chemical composition with Atomic Absoption Spectroscopy (AAS)
instrument, actually the chemical composition all of the test meet the specification for aluminium
alloys as fuel cladding materials except B contents. The B contents were 233 ppm that the
specification for aluminium alloys as fuel cladding material (< 1 ppm). For speciment from ANL
the B content were 0.85 ppm that meet specification as fuel cladding materials. While, the result
of mechanical testing such as a tensile strength ( cru), yield strength ( ay), elongation (e) , and
phisical properties (melting point , heat capacity, and linier expancion coefisien) in both
speciments Alkasa and ANL meet the specification as fuels cladding materials. The mechanical
test such as tensile strenght, yeild and elongation for speciment from Alkasa are 125.4 MPa,
95.2 MPa, and 31% respectively. For speciment from ANL , the mechanical test such as tensile
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strenght, yield strength ,and are 131.43 MPa, 95 MPa, and 29% respectively. Whilst the physical
tests consisting of melting point, heat capacity, and the linier expancion coeficient for speciments
from Alkasa are 617.14 - 632.84 °C, 0.21 cal/g.°C, and 24 x 10~6/ °C respectively. For
speciment from ANL the physical testing consisting of melting point, heat capacity and the linier
expancion coeficien are 632-652°C, 0.23 cal/g.°C, and 24.24 x 10~*/ °C, respectively. The
neutronic properties (£a ) calculated from the chemical composition and the microscopic
absorbtion cross section of respective elements in the AIMgSH alloy received from Alkasa and
ANL were 4.197853 and 1.844 cm'1 respectively. While , the specification aluminium as fuels
cladding materials are:
a). The B contents must more little than 1 ppm,
bj. The mechanical properties consisting of tensile strength, yield strength, and elongation are

larger than 124 MPa , 54 MPa, and 25%,
c). Physical properties consisting of melting point, heat capacity, and linier expancion coefisien

are 632-650 °C, 0.23,cal/g.°C, and 0.24 x 10~'7°C,
d). Neutronic properties (Za) is more little than 2.21 cm'1'

The results inspection of microstructure with optical microscope, SEM, and TEM are Mg2Si
and MgsAI8.

PENDAHULUAN

Cladding bahan bakar berfungsi
sebagai wadah dan pelindung antara bahan
bakar dengan lingkungan, tetapi neutron
masih dapat mengadakan reaksi inti dengan
bahan bakar. Pemiiihan material untuk
cladding bahan bakar didasarkan atas jenis
reaktor, bahan bakar dan suhu operasinya.
Paduan aluminium cukup baik dipakai
sebagai material cladding bahan bakar
mengingat sifat-sifat aluminium yang sesuai
untuk material cladding bahan bakar reaktor
riset yang beroperasi pada suhu rendah.
Sifat-sifat aluminium yang sesuai untuk
material cladding bahan bakar antara lain :
tampang lintang serapan neutron rendah,
stabil terhadap iradiasi, stabil pada suhu
tinggi, hantaran panasnya tinggi, tahan
terhadap korosi, mudah difabrikasi, dan
mudah didapat|1].

Bahan bakar reaktor riset dapat
berupa oksida uranium atau paduan logam
uranium yang biasanya berbentuk pelat. Di
dalam reaktor, cladding bahan bakar secara
tetap akan terkena tegangan internal akibat
swelling bahan bakar, hasil fisi yang
terbentuk dan panas hasil fisi. Untuk
mengimbangi keadaan tersebut, maka
material cladding harus mempunyai kekuatan
dan keuletan yang optimal, dalam hal ini
kekuatan dan keuletan lebih besar dari
persyaratan untuk material cladding bahan
bakar reaktor riset agar mampu menahan
tegangan internal tersebut. Sebagai contoh
pada jenis reaktor High Flux Beam Reactor
mempunyai kekuatan tarik sebesar 124 MPa
dan perpanjangan 25 % [ l ].

Pusat Elemen Bakar Nuklir (PEBN),
BATAN, sampai saat ini secara rutin
memproduksi elemen bakar nuklir jenis pelat
yanig berisi bahan bakar oksida uranium
dalam bentuk U30a .menggunakan AIMg2
sebagai cladding, Sedangkan elemen bakar
berisi bahan bakar uranium silisida (UxSiy)
masih dalam taraf pengembangan. Selain
dari jenis AIMg2 , ternyata paduan darl jenis
AIMgSil telah terbukti memiliki unjuk kerja
cukup baik dan telah digunakan sebagai
material cladding seperti pada jenis reaktor
High Flux Isotop Reactor dan Advanced Test
Reactor. Percobaan lain yatig menghasilkan
unjuk kerja cukup memuaskan adalah di
Argonne National Laboratory (ANL) di
Amerika dengan isi bahan bakar U3O8

maupun U3Si2 Percobaan di laboratorium
ANL U3Si2 dengan tingkat muat 8 g U/cm3,
dirol pada suhu 500 °C dan total reduksi pada
perolan panas mencapai 85%.

Mengacu kepada keberhasilan dari
beberapa reaktor di USA menggunakan
paduan AIMgSil sebagai material cladding
bahan bakar, maka pada penelitian ini akan
dilakukan pengujian terhadap paduan
AIMgSil yang diperoleh dari produksi dalam
negeri meliputi antara lain : Komposisi kimia,
sifat mekanik, sifat fisik dan sifat neutronik.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
membantu memecahkan masalah
ketergantungan pemakaian bahan baku
untuk material cladding baik jenis maupun
asal material.
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TEORI

1. Paduan AIMgSil

Paduan AIMgSil termasuk dalam
kelompok seri 6xxx yang dapat dikeraskan
dengan perlakuan panas {heat treatable),
dan secara luas digunakan untuk material
struktur berkekuatan menengah. Keuntungan
lain yang diperoleh adalah mampu lasnya
baik dan tahan terhadap korosil41.

Di dalam industri, paduan AIMgSil
dibuat dengan cara melebur Al ingot, AIMg,
AISi, AlCu dalam tungku pada suhu 700 °C
yang dikenal dengan proses semi continues
casting. Hasil yang keluar dari tungku
peleburan dicetak sambil ditambahkan TiB2.
Hasil yang keluar dalam bentuk billet
kemudian dibuat dalam bentuk profile dengan
cara ekstrusi. Proses ekstrusi dilakukan
pada suhu 500 °C . Hasil ekstrusi didinginkan
dengan menyemprotkan kabut air,
selanjutnya diluruskan dengan cara
stretching.

Bila dilihat pada diagram fasa terner
seperti pada Gambar 1 maka unsur Mg dan
Si akan berbentuk fasa kedua Mg2Si,
sedangkan unsur Mg dengan Ai akan
membentuk Mg5AI8. Fasa kedua Mg2Si
terbentuk karena adanya unsur Mg dan Si
dengan perbandingan 1,73 : 1. Sementara itu
fasa kedua MgsAla terbentuk pada saat
pendinginan cepat.

2. Karakteristik Paduan AIMgSil Sebagai
Material Cladding Bahan Bakar

2.1 Komposisi Kimia

Komposisi kimia dalam paduan akan
menentukan sifat-sifat yanig dimiliki oleh
paduan tersebut. Khusus dalam bidang

nuklir, maka diperlukan sifat khusus yaitu
sifat neutronik.

Bila dilihat dari komposisi kimia yang
ada dalam paduan AIMgSil maka unsur Mg
dan Si mempunyai peranan yang utama
karena unsur-unsur tersebut akan
membentuk senyawa Mg2Si yang akan
menentukan kekuatan paduan. Unsur B
yang ditambahkan bersama Ti ke dalam
paduan akan memperhalus butir yang
berakibat menaikkan kekuatan paduan.
Namun, unsur B tersebut mempunyai
pengaruh yang kurang menguntungkan
dalam industri nuklir karena unsur B tersebut
mempunyai serapan neutron tinggi. Unsur
lain seperti Mn dan Cr akan menghambat
pertumbuhan butir pada proses rekristalisasi
sehingga kekuatan paduan tidak turun.

2.2 Sifat Mekanik.

Sifat mekanik untuk material cladding
antara lain : kekuatan tarik (au), kekuatan
luluh(ay) dan perpanjangan (e). Mengingat
fungsi cladding adalah sebagai penghalang
antara bahan bakar dengan pendingin, maka
material untuk cladding harus mempuyai
kekuatan yang optimal, dalam hal ini
kekuatan lebih besar dari persyaratan untuk
material cladding tetapi tidak getas agar
dapat menyesuaikan perubahan tegangan
dan regangan selama elemen bakar di dalam
reaktor tanpa mengalami patah.

2.3 Sifat Fisik

Sifat fisik yang berpengaruh terhadap
material cladding antara lain : titik lebur,
panas jenis dan muai panjang. Aluminium
termasuk logam yang mempunyai titik lebur
rendah berkisar 660°C untuk aluminium
murni, sedangkan dalam bentuk paduan

Gambar 1. Diagram Fasa Al-Mg-Si 15]
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titik leburnya lebih rendah. Penggunaan
aluminium yang mempunyai titik lebur rendah
sebagai material cladding bahan bakar
reaktor riset masih dimungkinkan karena
reaktor riset bekerja pada suhu operasi yang
rendah.

Panas jenis suatu material akan
menentukan kenaikan suhu yang disebabkan
oleh adanya penambahan panas tersebut.
Pada suatu sistim reaktor, panas yang timbul
karena reaksi inti harus segera dilepaskan ke
lingkungan melalui cladding bahan bakar.
Oleh karena itu diperlukan material cladding
yang dapat melepaskan panas dengan cepat.
Material yang mempunyai panas jenis tinggi
akan mudah melepaskan panas dibanding
material yang lebih rendah panas jenisnya.

Sifat fisik yang lain yaitu muai
panjang, dimana sifat tersebut merupakan
perubahan akibat pengaruh panas dan
biasanya dinyatakan dengan harga koefisien
muai panjang (a). Harga koefisien muai
panjang diusahakan serendah mungkin agar
tidak terjadi pemanjangan secara berlebihan.
Pada kondisi operasi yang berlangsung pada
suhu rendah maka pengaruh panas terhadap
muai panjang sangat kecil.

2.4. Sifat Neutronik

Sifat neutronik yang penting pada
reaktor nuklir adalah serapan neutron,
tangkapan neutron, dan hamburan [2l Untuk
ekonomi neutron, material cladding harus
mempunyai tampang lintang serapan neutron
makroskopik serendah mungkin agar
keadaan kritis reaktor dapat tercapai. Dalam
bentuk matematik dirumuskan sebagai
berikut '2l:
Tampang lintang serapan neutron
makroskopik, Za = crax Ni
dimana:

Bx fxNo

2a = tampang lintang serapan neutron
mikroskopik, barn = 10'24cm2/inti

N = Jumlah atom target, inti/ cm3

No = Bilangan Avogadro
B = Persentase berat unsur
f = Berat jenis, g/cm3

M = Berat atom

3 Spesifikasi Paduan Aluminium
Sebagai Material Cladding Bahan
Bakar.

Tabe! 2.1 Spesifikasi Sifat mekanik, Sifat
Neutronik, Sifat Fisik, dan
Komposisi Kimia Paduan
Aluminium Untuk Material
Cladding Bahan Bakar |5l

1

2

3

4

Sifat Mekanik

Kondisi Anil (o)

Kekuatan tarik(cTu),

Kekuatan luluh (cry)

MPa

MPa

Perpanjangan (e), %

Sifat neutronik: (2a)

Sifat fisik

Titik lebur, °C

, cm"1

Panas jenis (Cp), kal/g. °C

Koef. muai panjang

Komposisi kimia *'

** lanjutan

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unsur

Mg

Si

Fe

Cu

Zn

Cr

Mn

Ti

B

Ai

(a) ,/°C

>

>

>

<

632

0

0,24

Kadar

0,8-1,2%
0,4 - 0,8 %

< 0,7 %

0,15-0,4%

< 0,25 %

< 0,25 %

<0,15%

<200 ppm

< 1 ppm

Balance

124

95

25

2,21

- 6 5 0

,23

X10"6

TATA KERJA

Dalam penelitian ini dilakukan
percobaan untuk mengetahui karakteristik
AIMgSil yang berkaitan dengan sifat-sifat
sebagai material cladding bahan bakar untuk
Reaktor Riset. Pengamatan meliputi kompo-
sisi kimia, sifat mekanik, sifat fisik, dan sifat
neutronik. Diagram alir penelitian seperti
Gambar 1.
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Material awal dalam bentuk pelat dengan
ketebalan 3,55 mm dipotong - potong,
sebagian dilakuikan pengujian komposisi
kimia dengan alat Atomic Absorbtion
Spectroscopy (AAS) dan sebagian yang lain
dianil dalam tungku pada suhu 400°C selama
3 jam (anil). Maksud pemanasan adalah
untuk mendekatkan kondisi pemakaian
material sebagai cladding bahan bakar.

Selanjutnya dilakukan pengujian sifat
mekanik dan sifat fisik. Pengujian sifat
mekanik menggunakan alat uji tarik. Untuk
pengujian sifat fisik yang terdiri dari titik lebur,
panas jenis, dan koefisien muai panjang
masing-masing digunakan alat Differential
Thermal Analysis (DTA), Differential
Scanning Calorimetric (DSC) dan Dilatometri
(DLM).

Material Awal

( Profile AlMgSil)

Sifat Mekanik

Uji Tarik

Sifat Fisik

DTA, DSC,
DLM

Str. Mikro

MO, SEM, TEM

Sifat Netronik

Perhitungan

Komp. Kimia

AAS

EDS

Analisa Data

Kesimpulan

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN BAHASAN

Data hasil pengujian komposisi kimia
disajikan pada Tabel 2, sifat mekanik
disajikan pada Tabel 3, dan sifat fisik pada
Tabel 4.

1. Komposisi Kimia

Dari Tabel 2 yang memuat komposisi
kimia dan bila dibandingkan dengan
spesifikasi paduan aluminium untuk material
cladding pada Tabel 1 dapat dltunjukkan
bahwa kandungan unsur-unsur di dalam
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paduan pada spesimen dari Aikasa umumnya
masih dalam batas menurut spesifikasi
material cladding bahan bakar, kecuali unsur
B, sedangkan untuk spesimen dari ANL
semua unsur telah memenuhi termasuk
unsur B. Unsur B yang ada didalam spesimen
dari Aikasa sebesar 233 ppm sedangkaii
spesifikasi yang diijinkan lebih kecil dari
1 ppm. Untuk spesimen dari ANL hanya
terdapat unsur B sebesar 0,85 ppm.

Unsur Mg dan Si di dalam paduan
aluminium baik spesimen dari Aikasa
maupun dari ANL seperti pada Tabel 2 akan
membentuk Mg2Si yang berperan menaikkan
kekuatan.

Unsur B ditambahkan ke dalam paduan
bersama unsur Ti dalam bentuk senyawa
TiB2 mempunyai fungsi menghaluskan butir
yang secara tidak langsung akan menaikkan
kekuatan. Namun, unsur B tersebut akan
menyerap neutron dalam jumlah besar
sehingga jumlah unsur B yang ada hams
diusahakan serendah mungkin. Berdasarkan
hasil pengujian terhadap spesimen dari
Aikasa didapat unsur B yang lebih besar dari
persyaratan untuk material cladding bahan
bakar yaitu seperti diatas, maka spesimen
dari Aikasa ditinjau dari komposisi kimianya
tidak dapat digunakan untuk material
cladding bahan bakar. Sementara itu,
spesimen dari ANL dengan kandungan unsur
B yang lebih kecil dari 1 ppm tersebut telah
memenuhi persyaratan. Perlu diingat bahwa
unsur B yang ditambahkan ke dalam paduan
dalam bentuk TiB2 berfungsi untuk
memperhalus butir karena dengan butir yang
lebih halus maka paduan akan lebih kuat.
Agar paduan aluminium dari Aikasa dapat
digunakan sebagai material cladding maka
unsur B harus dihilangkan atau dikurangi.
Pengurangan unsur B akan berakibat
menurunnya kekuatan paduan. Oleh karena
itu harus dicari cara agar kekuatan paduan
tidak turun. Cara yang dilakukan yaitu
dengan cara regang anil. Dalam cara
tersebut, paduan diberi deformasi yang cukup
besar kemudian dianil. Pada cara tersebut
paduan yang telah mengalami deformasi
yang cukup besar dengan cara dirol dingin
selanjutnya dianil. Di tempat yang menerima
deformasi cukup besar tersebut merupakan
tempat yang mempunyai energi cukup besar,
dan akan menjadi tempat tumbuhnya inti. Inti
akan tumbuh membentuk butir bila dilakukan
pemanasan (anil). Agar pertumbuhan butir
tidak berlangsung secara berlebihan pada
saat dianil yang dapat menurunkan kekuatan
paduan maka perlu adanya unsur yang dapat

menghambat pertumbuhan butir. Unsur-unsur
yang dapat menghambat pertumbuhan butir
tersebut adalah Mn.Cr dan Zr, karena unsur-
unsur tersebut akan membentuk senyawa
masing-masing Ai2oCu2Mn3, AI12Mg2Cr, dan
ZrAI3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap
spesimen dari Aikasa ternyata didapatkan
unsur Mn dan Cr masing-masing sebesar
335 ppm dan 587 ppm, sedangkan spesimen
dari ANL unsur Mn dan Cr masing-masing
sebesar 700 ppm dan 0,17 %. Unsur-unsur
tersebut akan mampu menghambat per-
tumbuhan butir selama proses anil.

2. Sifat Mekanik.

Sifat mekanik untuk material cladding
adalah pada kondisi anil yang terdiri dari
kekuatan tarik (CJU), kekuatan luluh (ay), dan
perpanjangan (e) seperti ditampilkan pada
Tabel 3. Material cladding diharapkan mampu
menahan beban Internal berupa tegangan
akibat hasil fisi. Dari hasil pengujian dan bila
dibandingkan dengan spesifikasi paduan
aluminium untuk material cladding pada
Tabel 1, dapat dilihat bahwa pada kondisi anil
spesimen dari Aikasa mempunyai kekuatan
tarik (au), kekuatan luluh (ay ), dan
perpanjangan sebesar 125,4 MPa; 95,2 MPa
dan 31 %, sedangkan untuk spesimen dari
ANL masing-masing sebesar 131 MPa,
kekuatan luluh = 101 MPa, dan per-
panjangan = 29 %. Hasil tersebut masih
memenuhi persyaratan paduan aluminium
untuk material cladding bahan bakar.

3. Sifat Fisik

Hasil pengujian titik lebur, panas jenis,
dan koefisien muai panjang untuk spesimen
dari Aikasa berturut-turut adalah 617,14 -
632,84 °C; 0,21 kal/g.°C dan 24,2 mm/°C .
Untuk spesimen dari ANL didapatkan hasil
titik lebur, panas jenis dan koefisien muai
panjang masing-masing sebesar 637-652 °C,
0,23 kal / g . °C ( pada 100 °C ), dan
24,24 x 1CT mm/°C (pada 100°C ). Hasil
tersebut masih memenuhi persyaratan untuk
paduan aluminium sebagai material cladding
bahan bakar, masing-masing untuk titik lebur,
panas jenis, dan koefisien muai panjang
sebesar 682,2 - 651°C; 0,23 kal/g.°C dan
23,4 x10"6 mm/°C.

4. Sifat Neutronik

Sifat neutronik untuk material cladding
adalah tampang lintang serapan neutron
makroskopik (Za.) yang dihitung berdasarkan
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komposisi dan besarnya tampang Iintang
serapan netron mikroskopik (aa). Dengan
menggunakan perhitungan seperti yang
diuraikan pada 2.2.4. Untuk spesimen dari
Alkasa didapatkan hasil sebesar
4,1978553 cm'1, sedangkan spesimen dari
ANL sebesar 1,8444 cm"1. Dilihat dari harga
tampang lintang serapan neutron
makroskopiknya (Ea), untuk spesimen dari
Alkasa melampaui batas yang diijinkan
sebagai material cladding sehingga spesimen
dari Alkasa tidak dapat digunakan sebagai
material cladding bahan bakar. Sementara
itu untuk spesimen dari ANL dapat
digunakan. Spesifikasi nuklir tampang
lintang neutron makroskopik (Sa), untuk
paduan aluminium sebagai material cladding
bahan bakar adalah < 2,217 cm "1l

SIMPULAN

Paduan AIMgSil yang diperoleh di
pasaran ( dari PT Alkasa ) mempunyal sifat
mekanik dan fisik yang telah memenuhi
persyaratan sebagai material cladding bahan
bakar, narnun dari sifat neutroniknya tidak
memenuhi. Hal ini disebabkan adanya
kandungan unsur B yang besar dan berakibat
terhadap sifat neutroniknya (tampang lintang
serapan neutron makroskopik ) tinggi. Unsur
B sebesar 233 ppm melampaui persyaratan
yang diijinkan untuk paduan aluminium
sebagai material cladding bahan bakar
( < I ppm). Berbeda dengan spesimen dari
Alkasa, untuk spesimen dari ANL ditinjau dari

komposisi kimia, sifat mekanik, fisik maupun
neutroniknya telah memenuhi persyaratan
untuk paduan aluminium sebagai material
cladding bahan bakar.

Tabel 2. Hasil Uji Komposisi Kimia.

No

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Mg
Si
Fe
Mn
Ti
Zn

Co
Cu
Cr
Ni
Sn
B
Al

A s a I
ALKASA

0,8197 %
0,6098 %
0,2260 %
335 ppm
207 ppm
13 ppm

21 ppm
0,2574 %
587 ppm
49 ppm
6,5 ppm
233 ppm
Balance

ANL
0,93 %
0,583 %
0,495 %
700 ppm
60 ppm
10 ppm

22 ppm
220 ppm
0,17 %
-
-
0,85 ppm
Balance

Tabel 3. Hasil Uji Mekanik.

No

1

2

3

Sifat Mekanik
Kondisi anil (O)
Kekuatan tarik
(au ) , Mpa
Kekuatan tarik
(av),MPa
Perpanjangan
(e), %

ALKASA

125,2

95,2

31

ANL

131,43

101

29

Tabel 4. Hasil Pengujian Sifat Fisik.

Asal

Alkasa

ANL

Titik lebur (°C)

617,14-632,84

637-652,9

Panasjenis, kal/g. °C

(pada 100 °C)

0,21

0,231

Koef. muai panjang (a)

X10"6 (pada100°C)

24,20

24,23
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SARAN

Agar paduan AIMgSil yang diperoleh
dari Alkasa dapat digunakan sebagai material
cladding bahan bakar, maka unsur B hams
dikurangi /dihilangkan. Pengurangan unsur B
dilakukan pada saat peleburan dengan tidak
memberikan unsur B yang biasanya dalam
bentuk TiB2. Sebagai pengganti unsur B
tersebut dilakukan dengan cara regang anil.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
untuk menentukan parameter yang tepat
pada proses regang anil.
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TANYA JAWAB

Harini Sosiati
• Bagaimana perbandingan AIMgSil

domestik dengan AIMgSil ANL dari segi
mikrostruktur serta korelasinya terhadap
pemanfaatan material sebagai kelong-
song elemen bakar alternatif ?

• Mohon penjelasan cara mengurangi
kandungan B dalam AIMgSil domestik
guna memenuhi persyaratan material
kelongsong elemen bakar ?

Masrukan
• Mikrostruktur AIMgSil domestik sama

dengan mikrostruktur AIMgSil ANL.
Perbedaan utama antara kedua bahan
tersebut adalah kandungan unsur Boron
(B).

• Kandungan unsur B dapat dikurangi
pada saat peleburan AIMgSil hingga
kurang dari 1 ppm.
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KARAKTERISTIK TERMAL KELONGSONG AIMg2 DAN PELAT ELEMEN
BAKAR U3Si2-AI VARIASI TINGKAT MUAT URANIUM

Aslina Br. Ginting, Suparjo, Dian Anggraini, Hasbullah Nasution
Pusat Elemen Bakar Nuklir- BATAN

ABSTRAK

KARAKTERISTIK TERMAL KELONGSONG AIMg2 DAN PELAT ELEMEN BAKAR U3Si2-AI
VARIASI TINGKAT MUAT URANIUM. Karakteristik termal yang dianalisis mencakup nilai
pertambahan panjang , koefisien muai panjang dan enthalphy dari bahan kelongsong dan bahan
bakar U3SJ2-A1. Bahan kelongsong AIMg2 segar (tanpa perlakuan), AIMg2 rol yang dianiling pada
suhu 425°C selama 1 jam dan PEB U3SJ2-AI dengan variasi Tingkat Muat Uranium (TM U) 3,6;
4,2; 4,8 dan 5,2 g/cm3 dianalisis pertambahan panjangnya (AL) dan koefisien muai panjangnya
(a) menggunakan alat Dilatometer. Sedangkan besaran enthalphy (AH) AIMg2 segar, AIMg2 rol,
Inti Elemen Bakar (IEB) dan Pelat Elemen bakar (PEB) U3Si2-AI dengan variasi TM U 2,9; 3,6;
4,2; 4,8; 5,2 g/cm3 dianalisis menggunakan alat DTA (Differential Thermal Analysis). Analisis
pertambahan panjang dan koefisien muai panjang dilakukan untuk mengetahui besarnya
perubahan dimensi kelongsong bahan bakar dan PEB U3Si2-AI selama di dalam teras reaktor
sedangkan penentuan enthalphy dilakukan untuk memperkirakan besarnya panas yang
dibutuhkan atau dilepaskan IEB U3Si2-AI ke air pendingin melalui kelongsong AIMg2. Hasil
analisis diperoleh bahwa A!Mg2 segar, AIMg2 rol dan PEB U3S12-AI mempunyai nilai
pertambahan panjang dan koefisien muai panjang yang bertambah besar dengan naiknya
temperatur. Makin besar TM U dalam PEB U3SJ2-AI menghasilkan nilai pertambahan panjang
dan koefisien muai panjang makin besar. Dari hasil pengukuran enthalphy dengan DTA
diperoleh bahwa nilai enthalphy AIMg2 segar lebih kecil dibanding nilai enthalphy AIMg2 rol
tetapi suhu lebur AIMg2 segar lebih besar dari AIMg2 rol. Sedangkan dalam penentuan
enthalphy IEB UsSi2-AI dan PEB U3S12-AI dengan variasi TM U diperoleh hasil bahwa nilai
entalphy IEB U3Si2-AI lebih kecil dibanding PEB U3Si2-AI. Bahan IEB U3Si2-AI maupun PEB
U3Si2-AI mempunyai nilai enthalphy bertambah kecil dengan naiknya TM U. Hal ini dapat
dinyatakan bahwa IEB U3Si2-AI lebih reaktif daripada PEB

Kata Kunci : Kelongsong AIMg2, Inti Elemen Bakar, Pelat Elemen Bakar U3Si2-AI dan Analisis
Termal

ABSTRACT

THERMAL CHARACTERISTIC OF AIMg2 CLADDING AND FUEL PLATES OF UsSii-AI WITH
VARIOUS URANIUM LOADING. Thermal characteristic analyzed in this paper included linear
expansion value, coefficient expansion, and enthalphy of cladding material and fuel core and fuel
plate of L/3S/2-A/. Before analyzing, the fresh cladding ofAIMg2 (without treatment) and the rolled
AIMg2 were anealed at temperature of 42&C for 1 hour, and the fuel plates of U3Si2-AI was
prepared for various uranium loading of 2.9 - 3.6 - 4.2 - 4.8 and 5.2 g/cm3. Linear expansion
nominal value and expansion coefficient were analyzed by using Dilatometer whereas enthalphy
determination used Differential Thermal Analysis (DTA). The linear expansion and expansion
cofficient analysis was performed to study the dimension of nominal cladding and of fuel plates
during their stay in the reactor core, whereas the determination of enthalphy was carried out to
estimate the energy absorbed and released by fuel meat of U3Si2-Al to the cooling water through
AIMg2 as a cladding. The result showed that the linear expansion and expansion coefficient of
fresh AIMg2 cladding, rolled AIMg2 and fuel plates of U3SirAl are increased with the increase of
temperature as well as the increase of uranium loading. The enthalphy measure showed that the
enthaiphy of fresh AIMg2 is smaller than that of rolled AIMg2 but melting temperature of fresh
AIMg2 is greater than that of rolled AIMg2. The enthalphy of fuel meat of L/3S/2-/W is less than
that of plates of U3Si2-AI. The enthalphy of fuel plates and meat of U3Si2-AI decrease with the
increase of uranium loading. It is concluded that the fuel meat is more reactive than fuel plates
of U3Si2-AI.

Key Words : AIMg2 Cladding, Fuel Meat, Fuel Plates, and Thermal Analysis.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pusat Elemen Bakar Nuklir (PEBN)
merencanakan penggunaan bahan bakar
uranium silisida (LJ3Si2-AI) sebagai pengganti
bahan bakar oksida (U3O8-AI). Uranium yang
digunakan untuk bahan bakar tersebut
adalah uranium yang diperkaya ± 20%
dengan variasi Tingkat Muat Uranium (TM U)
mulai dari 2,9; 3,6; 4,2; 4,8 dan 5,2 g/cm3.
Uranium silisida merupakan paduan logam
uranium yang mempunyai densitas tinggi
sekitar 12,5 g/cm3 dengan TM U paling tinggi
dibanding bahan bakar tipe lainnya. Di
samping itu, proses fabrikasi bahan bakar
uranium silisida juga tidak jauh berbeda
dengan fabrikasi bahan bakar tipe pelat
U3O8-AI yang ada di IPEBRR-PEBN saat
ini.Oleh karena itu, bagi PEBN khususnya
bidang fabrikasi bahan bakar reaktor riset
tidak terlalu sulit untuk mengganti bahan
bakar jenis oksida menjadi bahan bakar jenis
silisida. Dalam pembuatan dan penggunaan
bahan bakar U3Si2-AI dengan variasi TM U,
penelitian untuk pemahaman sifat termal dari
komponen penyusun bahan bakar reaktor
riset RSG-GAS perlu dilakukan terhadap
kelongsong AIMg2, serbuk U3Si2-AI sebagai
Inti Elemen Bakar (IEB) serta Pelat Elemen
Bakar (PEB) U3Si2-AI. Karakteristik termal
yang dianalisis mencakup nilai pertambahan
panjang (AL = mm), koefisien muai panjang
(a) dan besaran enthalphy (AH= J/g). Sifat
termal tersebut merupakan persyaratan awal
yang harus diketahui dalam mendisain bahan
bakar untuk menunjang keselamatan operasi
reaktor terutama dalam hal perhitungan
perpindahan panas di dalam teras reaktor.
Karena begitu pentingnya sifat termal ini,
maka dipandang perlu untuk melakukan
karakterisasi nilai muai panjang, koefisien
muai panjang serta nilai enthalphy dari
bahan bakar kelongsong AIMg2, serbuk IEB
U3Si2-AI dan PEB U3Si2-AI dengan TM U
bervariasi.

Pengukuran nilai muai panjang dan
koefisien muai panjang dilakukan untuk
mengetahui besarnya pertambahan panjang
atau perubahan dimensi bahan bakar
tersebut selama di dalam teras reaktor.
Sedangkan penentuan nilai enthalphy
bertujuan untuk memperkirakan besarnya
panas yang dibutuhkan atau yang dilepaskan
IEB U3Si2-AI ke air pendingin melalui
kelongsong AIMg2. Bahan kelongsong AIMg2
dan PEB U3Si2-AI diduga akan mengalami

perubahan pertambahan panjang semakin
besar dengan naiknya temperatur,
sedangkan IEB U3Si2-AI dan PEB U3Si2-AI
diduga akan mempunyai nilai enthalphy yang
berbeda dengan naiknya variasi TM U.

Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
sejauh mana perubahan pertambahan
panjang (AL), koefisien muai panjang (a) dari
bahan AIMg2 segar, AIMg2 rol dan PEB
U3Si2-AI. Sedangkan pengukuran enthalphy
(AH) dilakukan terhadap bahan kelongsong
AIMg2 segar, AIMg2 rol, serbuk IEB U3Si2-AI,
dan PEB U3Si2-AI dengan variasi TM U yang
semuanya dianalisis sebagai fungsi suhu.

PERCOBAAN

Bahan yang digunakan :

1. Keiongsong AIMg2 segar
Kelongsong AIMg2 Rol yang dikenakan
proses anil pada suhu 425°C selama
1jam.

2. Serbuk U3Si2-AI dengan TM U 2,9; 3,6;
4,2; 4,8 dan 5,2 g/cm3

3. PEB U3Si2 - Al pada TM U 2,9; 3,6; 4,2;
4,8 dan 5,2 g/cm

4. Gas Argon UHP 99,999 % ( Media Inert).

Peralatan yang digunakan :
1. DTA '92 (Diferential Thermal Analysis)

merk SETARAM
2. DILATOMETER Tipe 801, Merk Bahr

Geratebau GmbH

CARA KERJA

A. Penentuan Pertambahan Panjang (AL)
Dan Koefisien Muai Panjang (a)

Bahan kelongsong AIMg2 segar,
AIMg2 rol dikenakan proses perolan 4 tahap
yang diikuti proses aniling pada suhu 425°C
selama 1 jam dan PEB U3Si2-AI dengan
variasi TM U dipotong menjadi cuplikan
berukuran 50 x 10 mm. Data kalibrasi dari
sampel standar Saphir disiapkan terlebih
dahulu dengan kondisi pengukuran AL dan a
yang sama dengan sampel uji. Sampel AIMg2
segar, AIMg2 rol dan PEB U3Si2-AI dengan
variasi TM U dimasukkan ke dalam tungku
Dilatometer, lalu bilik tungku divakumkan
sampai tekanan 10'2 bar. Setelah tercapai
tekanan vakum, bilik Diiatometer dialiri gas
Argon secara kontinyu selama pengukuran
berlangsung. Pengoperasian Dilatometer
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dilakukan pada temperatur terprogram 30°C
hingga 450°C dengan kecepatan pemanasan
dan pendinginan 5°C/menit serta waktu tunda
selama 1 jam. Hasil pengukuran Dilatometer
diperoleh nilai pertambahan panjang (AL) dan
nilai koefisien muai panjang (a) dari masing-
masing sampel uji sebagai fungsi temperatur.

B. Penentuan Enthalphy (AH)

Bahan kelongsong AIMg2 segar,
AIMg2 rol, serbuk IEB U3Si2-AI dan PEB
U3Si2-AI dengan variasi TM U dipotong
menjadi cuplikan dengan berat ± 60 mg. Dua
buah cawan alumina kosong disiapkan.
Masing-masing cawan digunakan sebagai
wadah sampel cuplikan AIMg2, A!Mg2 rol,
serbuk IEB U3Si2-AI dan PEB U3Si2-AI
sedangkan cawan yang lain digunakan
sebagai pembanding (blanko). Kedua cawan
tersebut dimasukkan ke dalam tungku
pemanas DTA dan divakumkan sampai
tekanan pirani gauge 10"1 mbar. Setelah
tercapai kondisi vakum tersebut, tungku
pemanas DTA dialiri gas argon dengan
tekanan sekitar 2,5 mbar. Kondisi
pengoperasian dilakukan pada suhu 30°C
hingga. 700°C dengan kecepatan pemanasan
5 °C/menit di dalam media gas Argon. Dari
evaluasi hasil pengukuran dapat diketahui
suhu reaksi (°C) dan besarnya panas reaksi
(AH = J/g) dari kelongsong AIMg2, serbuk
IEB U3Si2-AI dan PEB U3Si2-AI dari masing
masing TM U.

HASIL DAN BAHASAN

1. Analisis Pertambahan Panjang dan
Koefisien Muai panjang

Dari Tabel 1 dan Gambar 1, 2
diperoleh data bahwa bahan kelongsong
AIMg2 segar dan AIMg2 rol mempunyai nilai
pertambahan panjang dan koefisien muai
panjang yang bertambah besar dengan
naiknya temperatur. Hal ini disebabkan
karena bahan AIMg2 yang dipanaskan
cenderung mengalami pemuaian yang
disebabkan oleh semakin besarnya jarak
rata-rata antar atom. Bahan AlMg2 rol
mempunyai AL dan a lebih besar dibanding
dengan AL dan a AIMg2 segar. Hal ini terjadi
karena di dalam bahan AIMg2 yang telah
dikenakan proses perofan (4 tahap yang
diikuti proses aniling) masih terdapat
tegangan sisa dan energi dalam yang lebih
besar, sehingga dengan suhu pemanasan
yang lebih rendah atau dengan jumiah energi

yang sedikit saja proses getaran (vibrasi)
antar atom di dalam bahan terjadi lebih
cepat'11. Getaran antar atom menyebabkan
pergeseran kedudukan atom-atom lebih
cepat sehingga proses pemuaian (AL) yang
dihasilkan juga akan lebih besar.

Dari Gambar 1 juga dapat diketahui
bahwa proses pemanasan bahan AIMg2
segar menghasilkan a dan_AL yang berimpit
dengan nilai a dan AL pada proses
pendinginan. Hal ini ditunjukkan oleh
perlakuan panas terhadap AIMg2 segar
sampai suhu 450°C yang dilanjutkan dengan
proses pendinginan yang merupakan proses
bolak-balik dan tidak merubah sifat termal
bahan AIMg2 tersebut. Namun, pada bahan
AIMg2 rol, nilai a dan AL pada proses
pemanasan dan pendinginan mengalami
kenaikan dibanding bahan AIMg2 segar. Hal
ini disebabkan karena bahan AIMg2 yang
mengalami perolan telah terjadi deformasi
plastis dengan energi tertentu yang
menyebabkan proses rekristalisasi dan
proses pemuaian terjadi lebih cepat,
sehingga nilai AL dan a juga akan lebih
besar.

Pada proses pendinginan, nilai AL
dan a AIMg2 rol mengalami kenaikan
dibanding nilai AL dan a AIMg2 rol pada saat
pemanasan.. Hal ini disebabkan -karena
bahan AIMg2 rol telah mengalami deformasi
plastis. Terjadinya deformasi plastis dalam
bahan AIMg2 rol akan menyebabkan jarak
rata-rata antar atom bertambah besar. Atom-
atom tersebut telah bergeser menempati
kedudukan baru yang lebih stabil. Artinya
meskipun beban perolan dihilangkan, atom-
atom tersebut tetap berada pada kedudukan
yang baru. Secara mikro dapat dikatakan
bahwa posisi atom-atom tersebut telah
bergeser melewati batas ukuran jarak rata-
rata antar atom bahan AIMg2, sehingga pada
saat bahan tersebut didinginkan nilai
pertambahan panjangnya tidak pulih seperti
semula.

Pengukuran AL dan a juga dilakukan
terhadap PEB U3Si2-AI variasi TM U 3,6; 4,2;
4,8 dan 5,2 g/cm3. PEB U3Si2-AI mempunyai
AL dan a yang semakin besar dengan
naiknya temperatur seperti yang ditunjukkan
pada Tabel 1 dan Gambar 3 dan 4. Nilai AL
dan a PEB U3Si2-AI bertambah besar dengan
naiknya TM U. Hal ini terjadi karena semakin
tinggi TM U semakin besar kandungan IEB
U3Si2-AI dalam PEB tersebut. IEB U3Si2-AI
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sangat reaktif, sehingga dengan pemanasan
akan terjadi interaksi partikel U3Si2 dengan
logam Al l2] sehingga menyebabkan reaksi
eksotermik dan mengeluarkan sejumlah
panas. Adanya panas dan interaksi dalam
PEB U3Si2-AI menyebabkan terjadinya
pemuaian dan pertambahan panjang yang
lebih besar.

2. PENENTUAN ENTHALPHY (AH = J/g)

Hasi! analisis termal yang dilakukan
terhadap bahan AIMg2 segar diperoleh
perubahan aliran panas pada suhu 651,7°C
yaitu satu puncak endotermik yang
menyatakan terjadinya peristiwa peleburan
bahan AIMg2 segar dengan panas peleburan
(enthalphy) sebesar 272,12 J/g seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 5. Sedangkan
analisis termal dengan DTA terhadap bahan
AIMg2 rol diperoleh puncak endotermik pada
suhu 628,40°C dengan panas peleburan
sebesar 366,30 J/g. Nilai enthalphy AIMg2
segar lebih kecil dibanding nilai enthalphy
AIMg2 roi. Hal ini disebabkan bahan AIMg2
segar mempunyai kedudukan atom-atom
yang lebih stabil dibanding pada AIMg2 rol.
Ketidakstabilan susunan atom pada bahan
AlMg2 rol disebabkan karena bahan AIMg2
yang dikenakan proses perolan yang diikuti
proses aniling pada suhu 425°C selama
1 jam telah mengalami deformasi dengan
energi dalam tertentu yang menyebabkan
jarak kisi-kisi atom menjadi berubah. Dalam
pengukuran enthalphy, bahan AIMg2 yang
mengalami deformasi dengan tegangan sisa
tertentu (AIMg2 rol) dipanaskan dalam tungku
DTA pada suhu 700°C atau di atas suhu
rekristalisasi bahan AIMg2 rol tersebut,
sehingga menyebabkan terjadinya pengintian
yang diikuti pertumbuhan butir111.
Pertumbuhan butir baru akan memperbanyak
batas butir dan kekosongan di batas butir
yang menyebabkan aliran panas di dalam
bahan menjadi terhambat sehingga bahan
AIMg2 rol membutuhkan panas atau
menyerap panas lebih besar untuk
melakukan proses peleburan tersebut.

Analisis termal terhadap IEB U3Si2-AI
diperoleh suatu termogram DTA dari cuplikan
serbuk IEB U3Si2-AI pada pemanasan dengan
suhu terprogram 30°C hingga 700°C dengan
kecepatan pemanasan 5 °C / menit dari
masing-masing TM U. Dari termogram DTA
pada suhu 647,47-651,37 °C diperoleh suatu
puncak endotermik yang diikuti puncak
eksotermik. Puncak endotermik menyatakan
terjadinya peristiwa leburan matrik Al

sedangkan puncak eksotermik menyatakan
terjadinya reaksi ikatan U3Si2 oleh lelehan
matrik Al. Leburan tersebut bertambah kecil
dengan naiknya TM U sedangkan reaksi
ikatan U3Si2 oleh lelehan matrik Al semakin
besar dengan naiknya TM U seperti yang
ditunjukkan pada kurva DTA (Gambar 6). Hal
ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi TM
U semakin sedikit kandungan matrik Al
sehingga peristiwa leburan akan semakin
kecil tetapi, semakin tinggi TM U kandungan
U3Si2 semakin besar sehingga reaksi ikatan
U3Si2 oleh lelehan matrik Al juga semakin
besar. Hal ini dapat dinyatakan bahwa
semakin tinggi TM U IEB U3Si2-AI semakin
reaktif. Pengikatan U3Si2 oleh matrik Al akan
membentuk senyawa U(AI,Si)x|3'4' dengan
tahapan reaksi sbb:

U3Si2 + 6 Al -> 3 UAI2 + 2 Si I 5 !

U3Si2 + 9 Al -> 3 U Al3 + 2 Si
U3Si2 +12AI -H> 3UAI4 + 2 Si

Untuk mendukung analisis DTA dan
membuktikan terjadinya pengikatan U3Si2
oleh lelehan matrik Al, maka dilakukan
analisis komposisi dengan menggunakan
EDAX[6]. Analisis komposisi hanya dilakukan
terhadap cuplikan IEB U3Si2-AI dengan TM U
3,6 g/cm3 sebagai hasil pemanasan pada
suhu 700°C dalam tungku DTA dan diperoleh
perbandingan atom U = 25,77%, Al = 52,99%
dan Si = 21,24% atau U : Al : Si = i : 2 :1
yang menunjukkan kemungkinan terjadi
pembentukan senyawa UAI2,Si.

Analisis termal lebih lanjut telah
dilakukan terhadap PEB U3Si2-AI dalam
media gas Argon. Dari termogram DTA
tersebut diperoleh adanya perubahan aliran
panas membentuk puncak endotermik yang
terjadi pada suhu 624,1-630,47°C. Puncak
endotermik tersebut menunjukkan adanya
peristiwa peleburan matrik Al dan kelongsong
AIMg2 dari PEB U3Si2-AI. Nilai panas lebur
(AH= J/g) matrik Al dan kelongsong AIMg2
berkurang dengan naiknya TM U seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 2. Hal ini sesuai
dengan perkiraan semula bahwa semakin
tinggi TM U maka semakin kecil kandungan
matrik Al di dalam PEB U3Si2-AI sehingga
panas lebumya juga semakin kecil dengan
naiknya TM U.

Jika dibandingkan hasil pengukuran
enthalphy IEB U3Si2-AI dan PEB U3Si2-AI
dengan variasi TM U diperoleh hasil bahwa
panas reaksi (AH = J/g) IEB U3Si2-AI lebih
kecil dibanding dengan panas reaksi PEB
U3Si2-AI. Hal ini disebabkan karena (1)
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kandungan logam Al dalam IEB U3Si2-AI lebih
kecil dibanding dengan PEB U3Si2-AI, (2) di
dalam PEB U3Si2-AI tersebut selain ada
kandungan matrik Al dengan jumlah tertentu
masih ada lagi kandungan logam Al dari
kelongsong AIMg2. Kandungan Al selain
mempengaruh nilai enthalphy juga mem-
pengaruhi pembentukan senyawa U(AI,Si)x.
Pembentukan senyawa ini terjadi lebih besar
pada PEB U3Si2-AI dibanding IEB U3Si2-AI.
Hal ini didukung oleh analisis komposisi
menggunakan EDAX16' terhadap PEB U3Si2-
Al TM 3,6 g/cm3 yang diperoleh hasil
perbandingan atom sebagai berikut :
U = 6,35% , Al = 84,26 %, Si = 7,79 % dan
Mg = 1,6 % atau U : A l : Si = 1 : 13 : 1 .

SIMPULAN/SARAN

Karakterisasi termal yang mencakup
pertambahan panjang (AL= urn), koefisien
muai panjang (cc= 1x10"6/°C) dan enthalphy
(AH=J/g) dilakukan terhadap kelongsong
AIMg2 dan bahan bakar uranium silisida
variasi TM U. Bahan AIMg2 segar, AIMg2 rol
dan PEB U3Si2-AI mempunyai nilai
pertambahan panjang dan koefisien muai
panjang bertambah besar dengan naiknya
temperatur. AIMg2 rol mempunyai nilai
pertambahan panjang, koefisien muai
panjang dan enthalphy lebih besar dari AIMg2
segar. Sedangkan PEB U3Si2-AI mempunyai
nilai pertambahan panjang dan koefisien
muai panjang bertambah besar dengan
naiknya TM U. PEB U3Si2-AI mempunyai nilai
enthalphy lebih besar dari IEB U3Si2-AI. Baik
IEB U3Si2-AI maupun PEB U3Si2-AI mem-
punyai nilai enthalphy bertambah kecil
dengan naiknya TM U. Hal ini dapat
dinyatakan bahwa IEB U3Si2-AI lebih reaktif
dibanding PEB U3Si2-AI.

TINDAK LANJUT

Dalam upaya penyempurnaan tulisan
ini maka pada penelitian selanjutnya akan
dilengkapi dengan data pengukuran
pertambahan panjang dan koefisien muai
panjang dari IEB U3Si2-AI dengan variasi
TM U.
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TANYA JAWAB

Bambang Herutomo
• Berapa koefisien muai panjang AIMg2

dari PEB U3Si2 - Al yang aman untuk
reaktor ?

Aslina Br. Ginting
• Reaktor beroperasi normal dan aman

pada kondisi temperatur kelongsong
= 140°C dengan koefisien muai panjang
(a) = 22 x 10"6/°C sedangkan temperatur
bahan bakar U3Si2-AI = 170°C dengan

6

Suwardi
• Mengapa pada kurva dilatometer muai

termal bahan kelongsong konstan
terhadap temperatur sedangkan pada
abstrak muai termalnya naik terhadap
temperatur ?

Aslina Br. Ginting
• Pada kurva dilatometer sepintas terlihat

muai panjang PEB U3Si2 -Al konstan
terhadap temperatur, tetapi apabila dilihat
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dari tabel jelas terlihat bahwa muai
panjang bahan bakar bertambah besar
terhadap temperatur.

Harini Sosiati
• Mohon dijelaskan korelasi variasi tingkat

muat U pada pelat U3Si2-AI terhadap
persyaratan pemanfaatan bahan sebagai
pelat EB ( U3Si2-AI) ?

• Ditinjau dari segi sifat termalnya, variasi
tingkat muat U mana yang paling
menguntungkan ?

Aslina Br. Ginting
• Tingkat muat U pada pelat U3Si2-AI

berkaitan erat dengan kerapatan bahan.

Kerapatan tersebut menentukan
konduktivitas panas, sifat mekanik, dan
sifat metalurgi bahan.
Tingkat muat U yang paling
menguntungkan digunakan sebagai
bahan bakar adatah PEB U3Si2 dengan
tingkat muat U tinggi yaitu 5,2 g/cm3. Hal
ini disebabkan PEB yang mempunyai
kandungan uranium tinggi akan
mempunyai kandungan panas tinggi
sehingga fraksi bakarnya tinggi. Hal ini
akan mengakibatkan penggantian bahan
bakar (refuelling) lebih lama dan secara
ekonomi bahan bakar akan lebih efisien.
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LAMP I RAN

Tabel 1. Nilai Koefisien Muai Panjang dan Pertambahan Panjang Bahan AIMg2 Segar,
AIMg2 Rol dan PEB U3Si2-AI.

Bahan

AIMg2

Scgar

AlMg2

Rol

I'liB UjSiz-Al

TM U 5,2 g/cm3

S u I in

(oC)

100

150

200

250

300

350

400

100

150

200

250

300

350

400

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Pemanasan 30-450°C

AL (\im)

80

143

206

276

343

413

493

91

157

228

294

365

440

520

83

154

214

273

333

416

476

535

595

678

a(lxlO"6/°C)

20,85

22,33

23,03

23,83

24,33

25,33

25,83

23,57

24,57

25,28

25,71

26,0

26,57

27,42

22,8

24,2

24,3

24,9

25,3

25,5

25,7

25,9

26,2

26,6

Pendinginan 450-30°C

AL (urn)

80

143

206

276

343

413

493

105

174

242

314

382

454

520

1514

1535

1595

1666

1738

1797

1857

1916

1940

1869

a(lxlO-6/°C)

20,85

22,33

23,03

23,83

24,33

25,33

25,83

26,57

26,71

26,85

27,0

27,42

27,57

27,42

-

220

177,1

144,2

122,8

107,5

97,1

88,5

80,0

71,4
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Gambar 6 . Termogram DTA Serbuk U3Si2-Al dan PEB U3Si2-AI Daiam Media Gas Argon.
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Tabel 2. Data Enthalphy (AH = J/g) AlMg2 segar, AlMg2 Rol, IEB U3SirAl dan PEB U3Si2-AI dengan
Variasi TM U.

Bahan

AlMg2 Segar

AIMg2 Rol

IEB U3Si2-Al

TM U 2,9 g/cm3

3,6

4,2

4,8

5,2

PEB U3Si2-Al

TM U 2,9 g/cm3

3,6

4,2

4,8

5,2

Suhu Reaksi
(°C) •
651,7

628,40

647,47

651,37

648,21

652,60

650,72

625,8

630,33

627,8

589,8

624,1

Enthahphy (A H)
J/g

272,12

366,30

52,7

49,37

48,63

45,44

41,82

200,6

170,1

157,5

126,8

121,9
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DISTRIBUSI PERTUMBUHAN PRESIPITAT ZIRCALOY-4
PADA TEMPERATUR 700 - 900°C

Harini Sosiati, Sungkono
Pusat Elemen Bakar Nuklir- BATAN

ABSTRAK

DISTRIBUSI PERTUMBUHAN PRESIPITAT ZIRCALOY-4 PADA TEMPERATUR 700 - 900°C.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis distribusi pertumbuhan presipitat zircaloy-4 pada
temperatur 700 - 900°C selama 5 -25 jam. Data hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar
perhitungan kinetika pertumbuhan presipitat dan untuk menginterpretasi laju pertumbuhan
oksida. Pelat zircaloy-4 standar dianil dalam tungku inert argon pada temperatur 700, 800 dan
900°C selama masing-masing 5, 10, 20 dan 25 jam dan selanjutnya didinginkan di dalam tungku
dengan laju pendinginan sekitar 50°C/detik. Uji metalografi untuk analisis presipitat secara
kuantitatif dilakukan dengan TEM (Transmission Electron Microscope) JEM-1200EXII. Pada
temperatur 700°C, rentang diameter presipitat minimum adalah (0,01 - 0,05) urn dan maksimum
adalah (0,31 - 0,35) urn. Pada temperatur 800°C, rentang diameter presipitat minimum adalah
(0,01 - 0,05) jim dan maksimum adalah (0,51 - 0,55) urn. Pada temperatur 900°C, rentang
diameter presipitat minimum adalah (0,01 - 0,05) urn dan maksimum adalah (0,66 - 0,7) urn.
Semua zircaloy-4 yang dianil pada temperatur 700°C dan 800cC selama 5 dan 10 jam dapat
diklasifikasikan sebagai material dengan laju pertumbuhan oksida rendah.

ABSTRACT

THE PRECIPITATE GROWTH DISTRIBUTION OF ZIRCALOY-4 AT TEMPERATURE OF 700 -
90Q°C. The aim of the work is to analyze the precipitate growth distribution of zircaloy-4 at
temperature from 700 to 900°C for 5 to 25 hours. The analysis results will be used as a basic
evaluation for the kinetics of the precipitate growth and to interprete the oxide growth rate.
Zircaloy-4 plates were annealed in the Argon inert furnace at 700, 800 and 900 "C for 5, 10, 20
and 25 hours, respectively, then cooled at about 50°C/s. The precipitates formed in zircaloy-4
specimens were observed and analyzed with a TEM (Transmission Electron Microscope) JEM-
1200EXII. At 700°C the minimum diameter of precipitate is between (0.01-0.05) fim and the
maximum diameter is between (0.31-0.35) pm. At 800 °C the minimum diameter of precipitate is
between (0.0 -0.05) pm and the maximum diameter is between (0.5-0.55) /im. At 900°C the
minimum diameter of precipitate is between (0.01-0.05) pm and the maximum diameter is
between (0.66-0.7) /.im. All zircaloy-4 annealed at 700°C and 800°C for 5 and 10 hours have the
average precipitate diameter of less than 0.1 fjm. They can be classified as materials being low in
oxide growth rate.

PENDAHULUAN

Penelitian tentang karakterisasi
mikrostruktur zircaloy-4 akibat perlakuan
panas serta pengaruhnya terhadap sifat
korosi telah dilakukan oleh para peneliti luar
negeri11'2'31. Di Indonesia, karakterisasi
presipitat zircaloy yang telah dilakukan oleh
peneliti BATAN adalah karakterisasi
presipitat menggunakan mikroskop optik'4'.
Mengingat mikroskop optik mempunyai
resolusi yang jauh lebih besar dibandingkan
dengan mikroskop elektron transmisi, maka
hasil karakterisasi presipitat menggunakan
mikroskop optik belum dapat dipertanggung-
jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu
pada penelitian ini karakterisasi presipitat

zircaloy-4 dianalisis dengan mikroskop
elektron transmisi (TEM). Karakterisasi
mikrostruktur zircaloy-4 dengan TEM relatif
belum banyak dilakukan, mengingat
penyiapan sampel dan teknik pengoperasian
TEM memerlukan keahlian khusus. Data
hasil analisis karakterisasi zircaloy-4
menggunakan TEM sangat diperlukan untuk
menunjang program penelitian
pengembangan elemen bakar nuklir,
khususnya pada proses fabrikasi elemen
bakar di Pusat Elemen Bakar Nuklir, sesuai
dengan program jangka panjang BATAN.

Pada penelitian ini karakterisasi
mikrostruktur zircaloy-4 difokuskan pada
karakterisasi presipitat setelah aniling, karena
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ukuran dan distribusi pertumbuhan presipitat
sangat bergantung pada perubahan kondisi
anil selama daur pemrosesan. Hubungan
numerik antara diameter presipitat dengan
kondisi anil dinyatakan dengan persamaan
sebagai berikut,

D = f (t, T ) •(1)

dengan D adalah diameter karakteristik
presipitat, t adalah waktu anil dan T adalah
temperatur anil.

Selama reaktor beroperasi, zircaloy
yang digunakan sebagai material kelongsong
akan selalu bersinggungan langsung dengan
media pendingin, sehingga terjadinya
oksidasi pada zircaloy tidak dapat dihindari.
Dalam hal ini distribusi pertumbuhan
presipitat mempunyai peran yang sangat
penting dalam mengendalikan laju
pertumbuhan oksida pada zircaloy. Semakin
tinggi laju pertumbuhan presipitat, laju
pertumbuhan oksida juga akan semakin
tinggi. Laju pertumbuhan presip'rtat tinggi
akan menyebabkan jarak antar partikel
menjadi relatif besar, sehingga akan
memudahkan ion hidrogen berdifusi ke dalam
matriks melalui lapisan oksida. Hal ini dapat
meningkatkan akumulasi H2 di sekitar
presipitat, sehingga tekanan gas H2

bertambah tinggi. Apabila tekanan gas H2

melebihi tekanan yang dapat menahan
lapisan oksida, maka akan terjadi patahan
lapisan oksida, sehingga reaksi langsung
antara H2O dengan matriks akan semakin
tidak terkendali dan laju korosi semakin
tinggi'51.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis distribusi pertumbuhan
presipitat zircaloy-4 pada temperatur 700-
900°C selama 5-25 jam. Pada temperatur
anil tersebut diperkirakan presipitat zircaloy
telah memasuki fase pertumbuhan, sehingga
distribusi pertumbuhan presipitat dapat
dianalisis. Data hasil analisis tersebut
diharapkan dapat digunakan sebagai dasar
perhitungan kinetika pertumbuhan presipitat
dan untuk menginterpretasi laju pertumbuhan
oksida pada zircaloy-4.

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan pada
penelitian ini adalah pelat zircaloy-4 standar.
Pelat dipotong menjadi 12 sampel dengan
dimensi panjang (p)= (10 ± 0,1 ) mm, lebar(!)

adalah (5+0,1) mm, dan tebal' (t) adalah
(2±0,1) mm. Sampel dianil dalam tungku inert
argon pada temperatur 700, 800 dan 900°C
selama masing-masing 5, 10, 20 dan 25 jam
dan selanjutnya didinginkan di dalam tungku
dengan laju pendinginan sekitar 50°C/detik.

Uji metalografi untuk analisis
presipitat secara kuantitatif dilakukan dengan
TEM (Transmission Electron Microscope)
JEM-1200EXII. Sampel TEM dipersiapkan
dengan twin jet-thinning electropolisher
menggunakan larutan elektrolit 10% volum
asam perklorat (60%) dan 90% volum
metanol (99,8%).

HASIL DAN BAHASAN

1. Karakterisasi presipitat

Hasil karakterisasi presipitat pada
sampel zircaloy-4 ditunjukkan pada mikrograf
TEM (Gambar 1). Karakterisasi mikrostruktur-
nya memperlihatkan terbentuknya partikel
hitam yang tersebar di seluruh lokasi sampel,
yang diidentifikasi sebagai presipitat.
Terjadinya presipitat zircaloy-4 pada
penelitian ini dikendalikan oleh proses difusi
selama pendinginan. Pada saat sampel dianil
pada suhu 700, 800 dan 90Q°C terjadilah
homogenisasi unsur dan difusi dari atom-
atom unsur logam paduan. Perubahan fase
hanya terjadi pada sampel yang dianil pada
suhu 900°C yaitu dari fase-a menjadi fase
(a+P). Selama proses pendinginan, atom-
atom unsur paduan tersebut berpresipitasi
membentuk fase kedua yang lazim disebut
dengan presipitat. Untuk pendinginan dalam
tungku dengan laju pendinginan yang relatif
rendah, maka waktu yang dimiliki oleh atom-
atom unsur paduan untuk menata diri,
berdifusi dan berpresipitasi juga relatif lama.

Mikrograf TEM dari seluruh sampel
zircaloy-4 yang dianil (Gambar 1)
menampilkan kecenderungan distribusi
presipitat yang merata baik pada butir
maupun di batas butir. Selain itu juga
memperlihatkan adanya kecenderungan
bahwa presipitat besar berada di batas butir
dan sebagian bergerak ke arah batas butir,
sedangkan presipitat kecil tetap tersebar
pada butir dengan jarak antar partikel yang
semakin besar dengan naiknya temperatur
anil. Hal ini merupakan akibat dari laju
pendinginan yang relatif rendah. Adanya
konsentrasi kekosongan yang relatif tinggi di
batas butir, akan menjadi tempat terjadinya
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proses pengintian yang dilanjutkan dengan
proses pertumbuhan presipitat. Selama
proses pertumbuhan presipitat, presipitat
yang berdiameter lebih besar dari diameter
kritis akan menjadi semakin besar,
sedangkan presipitat yang berdiameter lebih
kecil dari diameter kritis akan semakin kecil
dan seterusnya hilang. Tampilan seperti ini
ditunjukkan dengan jelas pada zircaloy-4
yang dianil pada suhu 900°C (Gambar 1).

Laju pertumbuhan presipitat
dikendalikan oleh proses pengintian yang
dilanjutkan dengan proses pertumbuhan
presipitat. Pada proses pengintian presipitat,
zat terlarut berdifusi dari matriks di
sekitarnya. Selama periode ini, volume
presipitat naik dan kandungan zat terlarut
dari matriks menurun. Setelah konsentrasi
zat terlarut dari matriks berada dalam
keadaan setimbang, maka mikrostruktur
menjadi statis|6). Berdasarkan hal ini,
kandungan zat terlarut yang setimbang
dengan presipitat yang berukuran lebih kecil
akan menjadi lebih besar, dibandingkan
kesetimbangan dengan presipitat yang
berukuran lebih besar. Selama proses
pertumbuhan presipitat, sistem cenderung
meminimalkan energi bebasnya dengan
mengurangi luas antar muka total antara
presipitat dengan matriks. Hal ini dapat
dicapai dengan pelarutan partikel kecil dan
pertumbuhan partikel besar, karena daya
larut dari atom terlarut pada presipitat besar
menjadi paling rendah, sedangkan pada
presipitat kecil menjadi lebih t i ngg i .

Di samping itu, morfologi presipitat
juga dapat mengkontribusi efek korosi dan
kekuatan bahan. Morfologi presipitat yang
berbeda akan memberikan distribusi unsur
yang berlainan, sehingga perbandingan
Fe/Cr akan berubah171. Morfologi presipitat
pada zircaloy-4 hasil penelitian ini ada yang
berbentuk bulat, bulat panjang dan persegi
panjang, tetapi sebagian besar presipitat
berbentuk persegi panjang. Dalam hal ini,
morfologi presipitat tidak bergantung pada
waktu dan temperatur anil sehingga
kontribusi morfologi presipitat pada sifat
zircaloy-4 tidak dapat diinterpretasikan.
Adapun jenis presipitat yang terbentuk
diidentifikasi sebagai presipitat tipe
{Zr(Fe,Cr)2}

18' 9|.

2. Analisis pertumbuhan presipitat

Distribusi pertumbuhan presipitat
zircaloy-4 yang dianil pada temperatur 700,
800 dan 900°C, masing-masing ditampilkan
pada Gambar 2, 3 dan 4. Pada temperatur
700°C, rentang diameter presipitat minimum
adalah (0,01-0,05) jam dan maksimum adalah
(0,31-0,35) urn. Pada temperatur 800°C,
rentang diameter presipitat minimum adalah
(0,01-0,05) urn dan maksimum adalah
(0,51-0,55) \xm. Pada temperatur 900°C,
rentang diameter presipitat minimum adalah
(0,01-0,05) urn dan maksimum adalah
(0,66-0,7) urn.

Dari tampilan Gambar 2, 3 dan 4
tampak bahwa jumlah presipitat semakin
menurun dengan bertambahnya waktu dan
temperatur anil, demikian juga diameter
presipitatnya. Akan tetapi, efek terhadap laju
pertumbuhan presipitat akibat kenaikan
temperatur anil cenderung lebih dominan
dibandingkan akibat bertambahnya waktu
anil. Dari hasil distribusi pertumbuhan
presipitat ini dapat pula ditentukan diameter
modus dari masing-masing perlakuan, yang
dihitung menurut persamaan berikut:

dM=b + p\
bl+b2

(2)

dengan dM adalah diameter modus, b adalah
batas bawah kelas modal, p adalah panjang
kelas modal, b^ adalah frekuensi kelas modal
dikurangi frekuensi kelas interval dengan
tanda kelas yang lebih kecil dari sebelum
tanda kelas modal, dan b2 adalah frekuensi
kelas modal dikurangi kelas interval dengan
tanda kelas yang lebih besar dari sesudah
tanda kelas modal. Hasil perhitungan
diameter modus (dM) ditunjukkan pada
Tabel 1. Dengan ditentukannya diameter
modus, maka dapat ditentukan diameter
presipitat terbesar, diameter presipitat terkecil
dan diameter kritis, yang dapat digunakan
sebagai dasar perhitungan kinetika per-
tumbuhan presipitat.

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dipublikasikan151, zircaloy yang mem-
punyai laju pertumbuhan oksida rendah
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adalah zircaloy yang mempunyai diameter
presipitat rata-rata (dr) < 0,1 urn dengan jarak
antar partikel sekitar 0,05 ^m. Ditinjau dari
distribusi pertumbuhan presipitat pada
seluruh sampel zircaloy-4 yang telah
dilakukan pada penelitian ini, tampak bahwa
seluruh sampel zircaloy-4 yang dianil pada
suhu 700°C, dan zircaloy-4 yang dianil pada
800°C selama 5 jam dan 10 jam, dapat
memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Akan tetapi, apabila hasil penelitian ini
dibandingkan dengan hasil penelitian
terdahulu1101, yang membahas tentang
distribusi ukuran presipitat zircaloy-2 dengan
pendinginan cepat, maka diameter presipitat
yang dihasilkan pada penelitian ini jauh lebih
besar. Oleh karena itu, laju pendinginan juga
mempunyai peran yang relatif dominan
dalam menentukan sifat bahan.

SIMPULAN

Dari hasil analisis distribusi
pertumbuhan presipitat zircaloy-4 yang dianil
pada temperatur 700, 800 dan 900°C selama
masing-masing 5, 10, 20 dan 25 jam, dapat
ditarik kesimpulan bahwa zircaloy-4 yang
dianil pada temperatur 700°C selama 5, 10,
20 dan 25 jam dan 800°C selama 5 dan
10 jam mempunyai diameter presipitat rata-
rata (dr) < 0,1 \xm, sehingga dapat
dikatagorikan material dengan laju
pertumbuhan oksida rendah.
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TANYA JAWAB

Budi Briyatmoko
• Bagaimana fungsi laju pendinginan

pada diameter presipitat? Mengingat
korelasi D = f(t,T), apakah perlu ditambah
satu parameter lagi yaitu laju
pendinginan ?

Harini Sosiati
• Laju pendinginan akan mempengaruhi

distribusi presipitat. Pada laju
pendinginan yang relatif sangat tinggi
(lebih besar dari 100°C/detik),
distribusi presipitat cenderung
homogen. Pada laju pendinginan
yang relatif sangat rendah ( lebih
kecil dari 0,05°C/detik ) akan mem-
berikan kecenderungan distribusi
presipitat di batas butir. Oleh karena
ukuran presipitat hanya dipengaruhi
temperatur dan waktu anil dengan laju
pendinginan tetap.

Taufik Usman
• Bagaimana

terhadap
zircaloy-4 ?

pengaruh
mekanisme

temperatur
presipitasi

Harini Sosiati
• Temperatur anil akan mempengaruhi

pengintian dan pertumbuhan presipitat.
Pada proses pengintian zat terlarut
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berdifusi dari matriks disekitarnya.
Selama periode ini, volume presipitat
naik dan kandungan zat terlarut dari
matriks menurun hingga mendekati
kesetimbangan dan mikrostruktur akan
menjadi statis. Selama proses
pertumbuhan presipitat, sistem
cenderung meminimalkan energi
bebasnya dengan mengurangi luas antar
muka total antara presipitat dan matriks.
Hal ini terjadi oleh adanya difusi zat
terlarut dari presipitat kecil ke presipitat
besar yang mengakibatkan pelarutan
presipitat kecil dan pertumbuhan
presipitat besar. Dengan naiknya
temperatur anil, ukuran presipitat menjadi
semakin besar dengan jumlah yang
semakin menurun.

Sigit
• Apakah benar bintik-bintik hitam tersebut

presipitat ? Dimana letak presipitat ?
Faktor apa yang mempengaruhi bentuk
presipitat ?

• Bagaimana cara menentukan zona
pengintian dan pertumbuhan presipitat ?

• Berapa ukuran presipitat dari zircaloy-4
yang diperbolehkan ?

Harini Sosiati
• Bintik-bintik hitam merupakan presipitat

telah dibuktikan dengan TEM
menggunakan teknik difraksi elektron.

• Ukuran presipitat zircaloy-4 yang diper-
kenankan berkaitan dengan efek
terhadap laju korosi adalah kurang dari
0,1 ^m dengan jarak antar partikel
kurang dari 0,05 \im.

• Zona pengintian presipitat pada
umumnya terjadi pada tempat-tempat
yang mempunyai konsentrasi
kekosongan tinggi yaitu di daerah batas
butir dan daerah yang mengandung
dislokasi. Sedangkan zona pertumbuhan
presipitat dapat diidentifikasi pada
daerah atau tempat-tempat yang
mengandung presipitat yang berukuran
relatif besar dan relatif kecil.

Sugondo
• Mohon penjelasan, apakah tidak

terbentuk presipitat selain Zr(Fe,Cr)2?

Harini Sosiati
• Hasil identifikasi presipitat dari zircaloy-4

yang telah dilakukan oleh para peneliti
sebelumnya bahwa presipitat yang
terbentuk pada zircaloy-4 adalah
Zr(Fe,Cr)2. Hal ini disebabkan komposisi
zircaloy-4 terdiri dari Zr, Sn, Fe, dan Cr
dengan Sn larut ke dalam matriks Zr.
Dalam penelitian ini identifikasi presipitat
tidak dibuktikan karena aperture yang
terkecil pada SAD tidak berfungsi
sehingga penentuan jenis presipitat
mengacu pada penelitian sebelumnya.

Widjaksana
• Apakah judul yang sesuai dengan

penelitian tersebut Distribusi Pertum-
buhan atau Distribusi Presipitat atau
Distribusi Ukuran Presipitat ?

• Bagaimana mekanisme oksidasi dari
zircaloy-4 dengan H2O ?

Harini Sosiati:
• Judul Distribusi Pertumbuhan Presipitat

lebih ditekankan karena kejadian per-
tumbuhan presipitat tidak sama antara
lokasi satu dengan lokasi lainnya pada
kondisi temperatur dan waktu anil yang
sama.

• Pada tahap awal oksidasi terjadi
pertumbuhan aktif dari lapisan oksida
disertai dengan penyerapan hidrogen
yang intensif. Setelah terbentuk lapisan
oksida protektif, proses oksidasi ber-
langsung stabil dan laju penyerapan
hidrogen menurun. Lapisan oksida yang
telah mencapai tebal kritisnya dapat
rontok sehingga akan mengurangi sifat
protektif dari lapisan oksida. Hal ini dapat
menyebabkan laju penyerapan hidrogen
bertambah tinggi. Selama proses
oksidasi zircaloy-4 dengan air akan
terjadi persaingan antara pertumbuhan
dan pengelupasan oksida.
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Tabel 1. Diameter Modus (DM)

Temperatur anil (°C)

700

700

700

700

800

800

800

800

900

900

900

900

Waktu anil (jam)

5

10

20

25

5

10

20

25

5

10

20

25

Diameter Modus (|J.m)

0,0167

0,0165

0,0360

0,0862

0,0168

0,0328

0,1369

0,2355

0,0291

0,0612

0,1855

0,3355
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Gambar 1.a. Mikrograf TEM dari presipitat zircaloy-4 yang dianil pada suhu 700°C.
A (5 jam) B (10 jam) C (20 jam) D (25 jam)
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Gambar 1 .b. Mikrograf TEM dari presipitat zircaloy-4 yang dianil pada suhu 800°C.
A (5 jam) B (10 jam) C (20 jam) D (25 jam)
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Gambar I.e. Mikrograf TEM dari presipitat zircaloy-4 yang dianil pada suhu 900°C.
A (5 jam) B (10 jam) C (20 jam) D (25 jam)
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Gambar 2. Distribusi pertumbuhan presipitat zircaloy-4 yang dianil pada suhu 700°C.
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Gambar3. Distribusi pertumbuhan presipitat zircaloy-4 yang dianii pada suhu 800°C.
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ANALISIS REGANGAN DAN MIKROSTRUKTUR ZlRCALOY-4
PADA KONDISI SIMULASI LOCA

Sungkono, Harini Sosiati, Isfandi
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS REGANGAN DAN MIKROSTRUKTUR ZIRCALOY-4 PADA KONDISI SIMULAS!
LOCA. Kehandalan zircaloy-4 sebagai material kelongsong elemen bakar reaktor tipe PWR
{Pressurized Water Reactor) perlu diuji pada kondisi simulasi LOCA. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis regangan (e) dan mikrostruktur zircaloy-4 serta korelasi antara keduanya. Uji
regangan pecah dilakukan pada pipa zircaloy-4 dengan temperatur (T) = 873 K, tekanan
(p) = 12 MPa, dan laju pemanasan (Q) = 40-100 K/detik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
awal pembengkakan terjadi pada waktu (t) = 5,1012 detik dengan e = 1,5441%, regangan
maksimum (SM) = 48,5123% terjadi pada t = 17,0970 detik, dan pipa pecah setelah
t = 17,1031 detik. Evolusi mikrostruktur zircaloy-4 menunjukkan bahwa butir ekuiaksial terbentuk
pada ujung pipa, sedangkan butir plat terjadi pada awal pembengkakan, butir pipih kasar terjadi
pada regangan maksimum, dan butir pipih halus terjadi pada lokasi pecahan. Kekerasan
zircaloy-4 pada lokasi ujung pipa adalah VHN = (174 ± 4); pada lokasi awal pembengkakan
adalah VHN = ( 186 ± 5 ); pada lokasi regangan maksimum adalah VHN = (229 ± 4) dan pada
lokasi pecahan adalah VHN = (255 ± 4). Mekanisme evolusi mikrostruktur dikendalikan oleh
pengerasan regangan.

Kata kunci : regangan, pembengkakan, zircaloy-4, mikrostruktur, uji regangan pecah.

ABSTRACT

STRAIN AND MICROSTRUCTURE ANALYSES OF ZIRCALOY-4 AT THE LOCA SIMULATION
CONDITIONS. The integrity of zircaloy-4 as a fuel element cladding material in PWR should be
tested at LOCA simulation condition. The aim of this research is to analyze strain and
microsfructure of zircaloy-4 and also to determine their correlations. Burst strain test on zircaloy-4
has been done at temperature (T) of 873 K, pressure (p) of 12 MPa, and heating rate (Q) of 40-
100 K/second. The results showed that the swelling begun after time (t) of 5.1012 seconds at e of
1.5441%. The maximum strain of 48.5123% occurred after 17.0970 seconds and then the
zircaloy-4 pipe was burst after 17.1031 seconds. The microstructure evolution showed that the
equiaxial grains were formed at the end of pipe, however the platelet grains were formed at the
beginning of swelling, and rough flat grain at the maximum strain. Thin flat grains occurred at the
burst location. The hardness of zircaloy-4 at the end of pipe was VHN of (174 ± 4); however at the
beginning of swelling was VHN of (186 ± 5) and at the maximum strain was VHN of ( 229 ±4).
Finally, the hardness of zircaloy-4 at the burst location was VHN of (255 ± 4). The microstructure
evolution mechanism has been controlled by strain hardening.

Key word: Strain, swelling, zircaloy-4, microstructure, burst strain test.

PENDAHULUAN

Pada pengoperasian reaktor nuklir, aspek
keselamatan terhadap manusia dan
lingkungan merupakan prioritas utama yang
harus daJDat dijamin kehandalannya. Salah
satu kecelakaan hipotetis pada reaktor nuklir
adalah kecelakaan kehilangan pendingin
atau LOCA (Loss of coolant accident).
Kecelakaan tersebut terjadi apabila pipa
sistem pendingin primer pecah, sehingga
dapat menimbulkan terjadinya bocoran air

primer11'21. Kondisi ini akan mengakibatkan
terjadinya penurunan laju alir air pendingin ke
teras reaktor, sehingga terjadi penurunan
kemampuan pendinginan teras reaktor.
Kondisi ini akan menyebabkan koefisien
perpindahan panas dari bahan bakar ke
pendingin menjadi semakin rendah. Apabila
kejadian ini tidak dapat tertangani, maka
akan menyebabkan naiknya temperatur
kelongsong elemen bakar. Temperatur
kelongsong elemen bakar dapat mencapai
maksimal yaitu T = 773 K. Kondisi ini dapat
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memungkinkan terjadinya kerusakan
kelongsong elemen bakar. Hal ini sangat
berbahaya, karena produk fisi dari elemen
bakar akan lebih mudah berpenetrasi melalui
lokasi kerusakan yang terjadi pada
kelongsong tersebut hingga menyebar ke
lingkungan |2!.

Mengingat pentingnya masalah
keselamatan selama reaktor beroperasi,
maka karakterisasi zircaloy-4 sebagai
material kelongsong elemen bakar reaktor
tipe PWR (Pressurized Water Reactor) perlu
diteliti pada kondisi simulasi LOCA.
Penelitian tentang karakterisasi zircaloy-4
pada kondisi simulasi LOCA telah dilakukan
beberapa peneliti13'4'51. Hunt dan Newell
melakukan penelitian perilaku ballooning
pada tabung zircaloy-4 pada temperatur ( T )
antara 723-1173 K, laju pemanasan (Q)
sebesar 273,5 K/detik, tekanan (p) = 12 MPa
dengan kondisi lingkungan vakum. Hunt dan
Newell mendapatkan data bahwa laju
regangan tabung zircaloy-4 merupakan
fungsi dari tegangan internal. Chung dan
Kassner rnelakukan penelitian perilaku
ekspansi diametral dan pecahnya tabung
zircaloy-4 pada T = 92 - 1623 K,
Q = 3,5-140 K/detik, p = 12 MPa dengan
kondisi lingkungan vakum. Chung dan
Kassner mendapatkan data bahwa laju
regangan tabung zircaloy-4 merupakan
fungsi dari tekanan internal, laju pemanasan,
dan temperatur. Mohr melakukan penelitian
perilaku deformasi zircaloy pada T = 1088,
1116, 1144, 1172, 1200, dan 1255 K,
Q = 0,9-74 K/detik, tegangan (a) = 40-98%
UTS {ultimate tensile strength) dengan
kondisi lingkungan gas oksigen-argon. Mohr
mendapatkan data bahwa laju regangan
tabung zircaloy merupakan fungsi tegangan
tarik, tekanan internal, laju pemanasan, dan
temperatur. Para peneliti tersebut di atas
hanya menganalisis regangan untuk
menentukan waktu pecah tabung zircaloy-4
dan tidak menganalisis mikrostrukturnya.
Oleh karena pada suatu lokasi pipa
zircaloy-4 dengan regangan tertentu akan
memberikan mikrostruktur yang tertentu dan
kemungkinan berbeda dibandingkan dengan

lokasi lain pada pipa zircaloy-4. Mikrostruktur
tersebut akan menentukan kekerasan dan
sifat mekanik lain dari pipa zircaloy-4.
Temperatur yang digunakan untuk simulasi
LOCA adalah T = 873 K. Temperatur ini lebih
tinggi dibandingkan dengan temperatur
operasi maksimum kelongsong elemen bakar
tipe PWR. Pada kondisi tersebut di atas
diduga sudah terjadi kerusakan kelongsong
sehingga elemen bakar tidak memenuhi
kriteria keselamatan. Penelitian ini
mempunyai tujuan untuk menganalisis
regangan dan evolusi mikrostruktur
zircaloy-4 serta korelasi antara keduanya
pada kondisi simulasi LOCA. Selain itu juga
untuk menentukan hubungan antara
regangan tangensial (st) terhadap waktu (t)
dan tegangan tangensial (a(), serta
kekerasan zircaloy-4. Hasil analisis data yang
dihasilkan dalam penelitian ini merupakan
masukan dan pembanding dalam disain dan
modelisasi bahan struktur elemen bakar
reaktor tipe PWR.

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah zircaloy-4 bentuk pipa
dengan diameter luar (d0) = 10,75 mm;
diameter dalam (dj) = 10,02 mm; dan
panjang (I) = 250 mm. Model spesimen uji
regangan pecah ditunjukkan secara skematis
pada Gambar 1. Uji regangan pecah
dilakukan pada T = 873 K, p = 12 MPa,
dan Q = 40-100 K/detik dalam lingkungan
udara.

Analisis regangan terhadap sampel
uji dilakukan dengan mengamati hasil foto
yang terekam selama pengujian, sedangkan
analisis mikrostruktur dilakukan dengan uji
metalografi menggunakan mikroskop optik.
Uji kekerasan dilakukan dengan metode
Vickers. Pengamatan untuk analisis
mikrostruktur dan uji kekerasan dilakukan
pada 4 (empat) lokasi yaitu pada ujung pipa
(dekat tutup pipa), lokasi awal terjadinya
pembengkakan, pada saat terjadi regangan
maksimum, dan pada lokasi pecahan.
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230mm
5mm

2, 3 4 5

Keterangan :
1. Tutup pipa kelongsong
2. Ruang regang
3. Pe!etAI2O3

4. Batang baja tahan karat
5. Pipa zircaloy-4.

Gambar 1. Diagram skematis model spesimen uji regangan pecah.

HASIL DAN BAHASAN

Analisis Reqanqan

Urutan kejadian pembengkakan
sampai pecahnya.pipa zircaloy-4 ditunjukkan
dalam Gambar 2a, b, c, d, e, f, g, h, dan i.
Gambar 2a memperlihatkan kondisi sampel
pada ujung pipa yang mempunyai e = 0.
Gambar 2b menunjukkan kondisi awal
pembengkakan pipa yang terjadi pada
t = 5,1012 detik dengan s = 1,5441%.
Gambar 2h menunjukkan kondisi pipa
dengan regangan maksimum yang terjadi
pada t = 17,0970 detik dengan
EM = 48,5123%. Gambar 2i memperlihatkan
kondisi pipa pecah yang terjadi pada
t= 17,1031 detik. Hubungan antara regangan
pada pipa zircaloy-4 dengan waktu
ditunjukkan dalam Gambar 3. Pada
Gambar 3 terlihat bahwa regangan pada pipa
zircaloy-4 naik dengan bertambahnya waktu
sesuai dengan persamaan Arrhenius'3'41.

Proses pembengkakan terjadi akibat
pipa zircaloy-4 mendapatkan perlakuan
termomekanik padaT= 873 K dan p=12 MPa.
Di lain pihak, pipa tersebut gagal didinginkan
oleh udara di sekelilingnya sehingga
temperatur pipa bertambah tinggi. Adanya
aliran panas yang diberikan ke dalam pipa
zircaloy-4 dengan laju pemanasan
40-100 K/detik menyebabkan tekanan
internal dalam pipa zircaloy-4 bertambah
tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan pipa
zircaloy-4 mengalami deformasi plastis yang
berlangsung kontinyu. Tekanan internal

dalam pipa tersebut akan menyebabkan
terjadinya tegangan aksial (aax) yang bekerja
di sepanjang dinding pipa dan tegangan
tangensial (crt) yang bekerja pada dinding
silindris. Adanya kenaikan tekanan internal
dalam pipa akan menyebabkan volum pipa
naik secara seragam. Oleh karena panjang
pipa tidak berubah, maka diameter pipa
secara lokal naik sehingga dinding pipa
menjadi lebih tipis'6'. Hal ini akan meng-
akibatkan regangan pada pipa zircaloy-4
bertambah besar.

Keuletan material berkurang dengan
menurunnya tegangan aksial dan mencapai
minimum apabila crax = <j(. Tekanan internal
dalam pipa bertambah terus sehingga
dinding pipa semakin tipis. Kondisi tersebut
menyebabkan tegangan tangensial
mempunyai harga lebih besar dibandingkan
dengan tegangan aksial. Tegangan aksial
bersifat sebagai tegangan tekan, sedangkan
tegangan tangensial bersifat sebagai
tegangan tarik. Pada tekanan internal
maksimum, maka tegangan tangensial
menjadi maksimum yang menyebabkan
kekuatan tariknya jauh lebih besar
dibandingkan dengan gaya kohesi antar
atom-atom zircaloy-4 sehingga pipa
zircaloy-4 pecah. Hubungan antara regangan
dengan tegangan tangensial pada pipa
zircaloy-4 disajikan dalam Gambar 4. Pada
Gambar 4 terlihat bahwa regangan naik
dengan bertambahnya tegangan tangensial,
dan regangan mencapai maksimum pada
ct = 164,81 MPa.
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Berdasarkan hasil analisis regangan
pipa zircaloy-4 pada kondisi simulasi LOCA,
dapat diketahui bahwa pecahnya kelongsong
elemen bakar akibat LOCA berlangsung
sangat cepat dan hanya membutuhkan waktu
(t)= 17,1031 detik.

Analisis Mikrostruktur

Mikrostruktur sampel uji zircaloy-4
pada lokasi ujung pipa, awal pembengkakan,
regangan maksimum, dan pecahan pipa
disajikan dalam Gambar 5a, b, c, dan d.
Pada Gambar 5 tersebut diperlihatkan urutan
evolusi mikrostruktur yaitu butir ekuiaksial
yang terbentuk pada ujung pipa, butir plat
pada awal pembengkakan, butir pipih kasar
pada regangan maksimum, dan butir pipih
halus pada lokasi pecahan. Evolusi
mikrostruktur ini terjadi akibat pipa zircaloy-4
mendapatkan perlakuan termomekanik yang
merupakan gabungan antara proses
perlakuan panas dan proses deformasi.
Proses perlakuan yang diterapkan pada
pipa zircaloy-4 dilakukan pada T = 873 K
dengan laju pemanasan = 40 -100 K/detik
digabung dengan proses deformasi pada
p= 12MPa.

Proses perlakuan panas pada
T=873 K merupakan proses anil sehingga
zircaloy-4 menjadi lebih lunak dibandingkan
kondisi sebelum pengujian. Kondisi ini terlihat
nyata pada lokasi ujung pipa zircaloy-4,
karena pada lokasi tersebut tegangan
aksialnya lebih tinggi dibandingkan dengan
tegangan tangensialnya, sehingga pengaruh
deformasi plastis relatif rendah. Hal ini
ditandai dengan terbentuknya butir ekuiaksial
pada lokasi ujung pipa (Gambar5a).
Kekerasan zircaloy-4 pada lokasi ini adalah
VHN = (174 ± 4). Pada lokasi awal
pembengkakan, pengaruh deformasi plastis
mulai terlihat nyata. Pada kondisi ini
kerapatan dislokasinya naik, sehingga akan
menaikkan kekerasan dan kekuatan
zircaloy-4. Hal ini ditandai dengan
terbentuknya butir berbentuk plat pada lokasi
awal pembengkakan ( Gambar 5b ).
Kekerasan zircaloy-4 pada lokasi ini
adalah VHN = (186 ± 5). Pada lokasi
regangan maksimum, deformasi plastisnya
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
deformasi plastis pada awal pembengkakan.
Adanya kenaikan deformasi plastis tersebut
akan menaikkan kerapatan dislokasi dan
memperbanyak hasil reaksi pertemuan
dislokasi yang sukar bergerak, akibatnya

kekerasan dan kekuatan zircaloy-4
bertambah tinggi. Di samping itu, pipa
zircaloy-4 juga mengaiami proses anil secara
kontinyu sehingga butirnya berubah menjadi
pipih kasar ( Gambar 5c ). Kekerasan
zircaloy-4 pada lokasi ini adalah
VHN = (229 ± 4). Proses termomekanik
dalam pipa berlangsung terus, hingga
dinding-dinding pipa tidak mampu menahan
lagi deformasi plastis dan akhirnya pipa
pecah. Pada lokasi pecahan ini butirnya
berbentuk pipih halus ( Gambar 5d ),
sehingga kerapatan dislokasinya tinggi.
Kekerasan zircaloy-4 pada lokasi pecahan
pipa adalah VHN = (255 ± 4). Hubungan
antara kekerasan terhadap lokasi pipa
disajikan dalam Gambar 6. Pada Gambar 6
terlihat bahwa kekerasan zircaloy-4 pada
lokasi pecahan tertinggi dibandingkan
dengan lokasi pada ujung pipa, lokasi pada
awal pembengkakan, dan lokasi regangan
maksimum.

Berdasarkan hasil analisis mikro-
struktur pipa zircaloy-4 dalam kondisi
simulasi LOCA dapat diketahui bahwa
evolusi mikrostrukturnya dikendalikan oleh
mekanisme pengerasan regangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan
analisis data terhadap regangan dan
mikrostruktur pipa zircaloy-4 dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Kondisi awal pembengkakan terjadi pada

t = 5,1012 detik dengan e = 1,5441%.
Kondisi regangan maksimum terjadi pada
t = 17,0970 detik dengan eM = 48,5123%,
dan pipa pecah setelah t= 17,1031 detik.

2. Proses pecahnya kelongsong elemen
bakar akibat simulasi LOCA berlangsung
sangat cepat dan hanya membutuhkan
waktu (t) = 17,1031 detik.

3. Urutan evolusi mikrostruktur zircaloy-4
adalah butir ekuiaksial pada ujung pipa,
butir plat pada lokasi awal
pembengkakan, butir pipih kasar pada
lokasi regangan maksimum, dan butir
pipih halus pada lokasi pecahan.

4. Evolusi mikrostruktur zircaloy-4 diken-
dalikan oleh mekanisme pengerasan
regangan.
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2. Proses pecahnya kelongsong elemen
bakar akibat simulasi LOCA berlangsung
sangat cepat dan hanya membutuhkan
waktu(t) = 17,1031 detik.

3. Urutan evolusi mikrostruktur zircaloy-4
adalah butir ekuiaksial pada ujung pipa,
butir plat pada lokasi awal
pembengkakan, butir pipih kasar pada
lokasi regangan maksimum, dan butir
pipih halus pada lokasi pecahan.

4. Evolusi mikrostruktur zircaloy-4
dikendalikan oleh mekanisme
pengerasan regangan.
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TANYA JAWAB

Widjaksana
• Mengapa kondisi pengukuran tidak

dilakukan pada kondisi paling kritis ?
Mengingat data yang diperoleh dapat
menjadi masukan untuk keputusan yang
tepat.

Sungkono
• Penelitian ini dilakukan pada T = 873 K

yang lebih tinggi dibandingkan dengan
temperatur operasi maksimum
kelongsong elemen bakar tipe PWR ( T =
773 K ). Pada kondisi tersebut sudah
terjadi kerusakan kelongsong sehingga

elemen bakar tidak memenuhi
persyaratan keselamatan.

• Simulasi LOCA dengan kondisi paling
kritis dikerjakan untuk penelitian
berikutnya yang berkaitan dengan korosi
temperatur tinggi pada zircaloy-4.

Meniek Rachmawati
• Mohon dijelaskan metoda yang

digunakan untuk mengukur kekerasan
zircaloy-4 ? Mengingat adanya
evolusi mikrostruktur sepanjang
kelongsong.

• Bagaimana mekanisme evolusi
mikrostruktur sepanjang kelongsong ?

Sungkono
• Pengukuran kekerasan pipa zircaloy-4

setelah pengujian regangan pecah
dilakukan pada 4 (empat) lokasi yaitu
ujung pipa, awal pembengkakan,
regangan maksimum, dan lokasi pipa
pecah. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui keterkaitan antara regangan,
struktur mikro, dan kekerasan pada
lokasi tersebut. Harga kekerasannya
merupakan ukuran kekerasan rerata
pada lokasi yang bersangkutan.

• Pipa zircaloy-4 mendapatkan perlakuan
termomekanik pada T = 873 K dan p =
12 MPa. Adanya aliran panas yang
diberikan ke dalam pipa dengan laju
pemanasan 40-100 K/detik
menyebabkan tekanan internal dalam
pipa bertambah tinggi. Kenaikan tekanan
internal tersebut menyebabkan diameter
pipa secara lokal bertambah besar
sehingga dinding pipa menjadi lebih tipis.
Hal ini akan mengakibatkan regangan
pada pipa zircaloy-4 bertambah besar.
Tekanan internal pada pipa bertambah
terus sehingga dinding pipa semakin tipis
dan akhirnya pecah. Oleh karena
kemampuan pipa menahan perlakuan
termomekanik di sepanjang pipa tidak
sama, maka terjadi evolusi mikrostruktur
selama pembengkakan hingga pecah
yang dikendalikan oleh pengerasan
regangan.
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Gambar 2. Urutan kejadian pembengkakan sampai pecahnya pipa zircaloy-4
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a. lokasi ujung pipa

b. lokasi awal pembengkakan

Gambar 5. Mikrostruktur sampel uji zircaloy-4 pada (a.) lokasi ujung pipa dan
(b) lokasi awal pembengkakan (Perbesaran 1000X)
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c. lokasi regangan maksimum

d. lokasi pecahan pipa

Gambar 5. Mikrostruktur sampel uji zircaloy-4 pada (c) lokasi regangan maksimum
dan (d) pada lokasi pecahan pipa (Perbesaran 1000X)
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300

D

Lokasi

©A. Lokasi sampel pada ujung pipa

I IB. Lokasi sampel pada awal pembengkakan

• C. Lokasi sampe! pada regangan makimum

IID. Lokasi sampel pada lokasi pecahan pipa

Gambar 6. Hubungan antara kekerasan terhadap lokasi pipa zircaloy-4

238



ISSN 1410-1998

ID0100175

Presiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

TEKSTUR DARI ZIRCALOY-4 SETELAH PROSES
PENDINGINAN CEPAT FASA-p, ROL DINGIN DAN REKRISTALISASI

Futichah*), Sulistioso**)

*) Pusat Elemen Bakar Nuklir-BATAN
**) Pusat Penelitian Sains Materi- BATAN

ABSTRAK

TEKSTUR DARI ZIRCALOY-4 SETELAH PROSES PENDINGINAN CEPAT FASA-p, ROL
DINGIN DAN REKRISTALISASI. Tekstur kristalografis plat zircaloy-4 berbeda-beda tergantung
pada proses pengerjaan dan perlakuan panas yang diberikan. Untuk mengetahui perubahan
tekstur zircaloy-4 tersebut, maka dilakukan proses pelarutan padat fasa-p yang diikuti
pendinginan cepat dalam air. Kemudian di rol dingin secara bertahap sampai dengan derajad
deformasi s = 1,62. Spesimen hasil rol dingin direkristalisasi pada suhu 750°C selama 2 jam.
Hasil pedinginan cepat fasa-p memberikan orientasi yang menyebar dan berbeda-beda
sedangkan orientasi yang paling utama adalah (0001)[1010] dan (0001)[1120]. Hasil rol dingin
dengan e = 1,39 dan s = 1,62 menghasillkan tekstur deformasi dan orientasi utama pada bidang
basal (0001 )[1010] dengan kemiringan ±38° . Namun, hasil rekristalisasi pada 750°C selama
2 jam, memberikan tekstur anil dengan orientasi bidang basal pada arah yang berbeda
(0001)[1120]. Jadi proses rekristalisasi zircaloy-4 tidak dapat menghilangkan tekstur
deformasinya, tetapi hanya mengubah orientasi kristalografisnya.

ABSTRACT

TEXTURE OF ZIRCALOY-4 RESULT OF fi-QUENCHING, COLD ROLLING AND RECRYS-
TALIZATION. Differences of crystallographic textures of zircaloy-4 plate depends on cold wonting
and heat treatment. To determine the change of zircaloy-4 textures, the solid solution treatment
process at /? phase which was followed by quenching on water was employed for this sample.
The next step was cold rolling until deformation s = 1,62. The spesimens were recrystalized at
750°C, for 2 hours. The result of p-quench gave a spread and different orientations and the main
orientation occurred at (0001)[1010J and (0001)[1120J. Result of cold rolling with s = 1,39 and
s = 1,62 is the deformation texture at the main orientation of (0001 )[1010] with the angle of
inclination was around 38f. However, the result of Recrystalization process on 750°C for 2 hours
gave anealing textures with orientations of (0001 )[1120]. It means that the recrystalization
process of zircaloy-4 plate can not remove the deformation textures, but can change the
crystallographyc orientation.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung kebijak-
sanaan nasional dalam industri nuklir
menghadapi abad ke 21, maka salah satu
sasaran program BATAN adalah penguasaan
dan pengembangan teknologi daur bahan
bakar nuklir. Kegiatan penelitian dan
pengembangan teknologi elemen bakar nuklir
untuk reaktor daya, termasuk bahan struktur
terkait terutama paduan yang berbasis
zirkonium sudah dibina cukup lama oleh
BATAN khususnya PEBN.

Seiring dengan kegiatan litbangtek
bahan bakar nuklir untuk reaktor daya, maka
tidak tertutup kemungkinan untuk diadakan
perubahan spesifikasi zircaloy-4 yang sudah
ada. Perubahan tersebut kemungkinan
dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan

mekanik dan ketahanan korosinya.
Perubahan spesifikasi tentu saja akan diikuti
dengan perubahan rangkaian proses
produksi zircaloy-4 yang sudah ada.
Rangkaian produksi yang baru tersebut
kemungkinan terdiri dari proses pelarutan
padat dan pendinginan cepat fasa-p yang
diikuti deformasi dingin dan anil.

Banyak pustaka yang membahas
tentang pengaruh proses pendinginan cepat
fasa-p, deformasi dingin dan anil terhadap
ketahanan korosi dan kekuatan mekanik
zircaloy-4 yang dikaitkan dengan morfologi
struktur mikronya. Namun penelitian tentang
ada atau tidak adanya perubahan tekstur
zircaloy-4 akibat proses tersebut belum ada,
padahal tekstur logam sangat berpengaruh
terhadap sifat mekaniknya.
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Tekstur adalah terorientasinya
sekumpulan butir pada logam polikristal ke
arah tertentu {prefered orientation). Untuk
logam yang mempunyai butir terorientasi
akan memiliki sifat tidak sama ke segala
arah atau anisotropi.

Terbentuknya sifat anisotropi pada
logam tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu
penyeratan mekanik {mechanical fibering)
dan tekstur kristalografis {crystallographic
texture). Penyeratan mekanik timbul akibat
terarahnya inklusi, struktur mikro dan aliran
material akibat.proses deformasi. Anisotropi
jenis penyeratan mekanik biasa disebut
tekstur deformasi. Sedangkan tekstur
kristalografis terjadi karena terorientasinya
se! satuan pada tiap-tiap butir, sehingga
orientasi sel satuan satu butir sama dengan
butir lainnya. Serat mekanik akan selalu
searah dengan arah pengerjaan, sehingga
sukar diatur sesuai dengan kebutuhan.
Sedangkan orientasi butir akibat tekstur
kristalografis ini dapat dikendalikan dengan
memvariasikan proses-proses pengerjaan,
misalnya proses deformasi dan annealing.
Tekstur kristalografis akibat anil umumnya
disebut tekstur anil atau tekstur rekristalisasi.

Beberapa prinsip umum dan khusus
yang berhubungan dengan tekstur deformasi
zircaloy-4 yaitu:
- Bentuk butir tidak berkaitan dengan

tekstur. Bentuk butir yang memanjang
atau pipih tidak selalu menyatakan
suatu tekstur tertentu. Sedangkan butir
ekuiaksial mungkin juga belum berarti
menyatakan suatau orientasi yang acak.

- Dengan pengaturan derajad pengerjaan,
dapat diatur pembentukan tekstur yang
diinginkan. Semakin besar deformasi,
semakin tajam pula tekstur
deformasinya.'1'l3]

- Regangan yang dialami oieh logam di
permukaan dan di bagian dalam mungkin
berbeda. Hal ini akan menyebabkan
dihasilkannya tekstur yang bervariasi
terhadap kedaiaman.

- Selama proses rol, plat zircaloy-4 (tanpa
pendinginan cepat fasa-p terlebih dahulu)
mendapat kompresi pada arah
normal. Plat tersebut bertambah panjang
pada arah pengerolan dan juga sedikit
bertambah lebar. Pada bidang normal dari
arah pengerolan akan terjadi perubahan
bentuk menjadi elips. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi deformasi yang besar
searah rol dan deformasi kecil ke arah

transversal. Pada proses deformasi
tersebut bidang basal selalu cenderung ke
arah sejajar dengan gaya tekanan yang
menyebabkan deformasi . Bidang basal
terarah sejajar dengan arah normal dan
melebar antara sudut 20° sampai 50°
terhadap arah transversal.11 •2|3>41

Tekstur anil diperoleh dari bahan yang
dideformasi dan dipanaskan (anil). Tekstur ini
dipengaruhi oleh hal - hal berikut :
(a) komposisi paduan material, (b) proses
perlakuan mekanik dan termal sebelum
penganilan terakhir, (c) temperatur anil,
(d) ukuran butir logam.

Proses pembentukan tekstur anil
meliputi beberapa mekanisme dasar yaitu
tekstur yang dihasilkan dari proses recovery,
rekristaiisasi primer atau pertumbuhan butir
setelah rekristalisasi. Ada beberapa jenis
tekstur anil yang diketahui sebagai hasil
prosesnya :
- Tekstur kubus seperti pada logam FCC.
- Tekstur yang mirip dengan tekstur penge-

rolan.
- Tekstur yang acak.
- Tekstur baru yang sangat berbeda dengan

tekstur deformasinya.
- Untuk plat zircaloy-4 (tanpa pendinginan

cepat fasa-p) yang dirol dingin
mempunyai tekstur pada bidang basal
(0001) dengan arah [1010], setelah dianil
tekstur berubah arahnya menjadi
(0001)[1120j yang sejajar dengan arah
rol.

Orientasi tekstur penganilan ternyata
lebih dipengaruhi oleh orientasi inti dibanding
dengan proses pertumbuhan butir.1112'3'41

Bila ditinjau pada rangkaian proses
yang sudah ada, proses pelarutan padat
dilakukan sebelum proses ekstrusi atau jauh
sebelum proses deformasi dingin dan anil,
maka proses pelarutan padat dan
pendinginan cepat fasa-p menjadi faktor yang
membedakan antara proses baru dengan
proses yang sudah ada. Di sisi lain proses
pelarutan padat dan pendinginan cepat fasa-
p kemungkinan juga berpengaruh kepada
tekstur zircaloy-4, sehingga perlu
pemahaman tentang pengaruh proses
tersebut. Jadi hipotesa yang dapat diajukan
pada penelitian ini adalah diduga bahwa
proses pelarutan padat dan pendinginan
cepat fasa-p sebelum rol dingin dan anil pada
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plat zircaloy-4 akan mengubah tekstur plat
zircaloy-4 hasil rol dingin dan anil.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan berupa plat zircaloy-4
terdeformasi dengan tebal awal 2,32 mm dan
dengan komposisi kimia yaitu : zirconium
ditambah unsur pemadu 1,3% Sn; 0,22% Fe
dan 0,10% Cr. Plat tersebut dipanaskan pada
suhu fasa-p 1100°C selama 2 jam kemudian
didinginkan cepat dalam air. Perlakuan panas
ini dimaksudkan untuk melarutkan kembali
unsur-unsur paduan dan menghilangkan
tekstur akibat deformasi sebelumnya.
Selanjutnya plat dirol dingin secara bertahap
dari e = 0 sampai dengan s = 1,62. Untuk
derajad deformasi s = 0; e = 1,39; e = 1,62
dilakukan uji tekstur dan pengamatan
metalografi. Sebagian plat hasil rol dengan
derajad deformasi s = 1,39 dan e. = 1,62
dipanaskan pada tungku dengan suhu 750°C
selama 2 jam. Plat hasil anil tersebut
dilakukan uji tekstur dan pengamatan
mikroskop optik. Sebelum pengujian atau
pengukuran tekstur, terlebih dahulu
ditentukan sudut difraksi 29-nya dengan
difraksi sinar-X metoda serbuk. Alat uji yang
digunakan untuk penentuan 29 dan tekstur
adalah JEOL-GERP-2. Cara yang digunakan
untuk menentukan orientasi kristalografis di
sini adalah dengan menggunakan pole figure
dari logamnya. Pole figure merupakan
lingkaran yang menunjukkan orientasi dari
logam dengan memperlihatkan pola kontur
intensitas dari bidang-bidang yang
mendifraksikan sinar-x pada arah tertentu.'5'6'

HASIL DAN BAHASAN

1. Hasil

Hasil pengamatan mikroskop optik dari
plat zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p
serta deformasi dingin dan anil dapat dilihat
pada Gambar 1 sampai dengan 5.
Sedangkan hasil uji tekstur yang sudah
diolah menjadi pole figure dapat dilihat pada
Gambar 6 sampai dengan Gambar 10 dan
dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a). Tekstur zircaloy-4 hasil pelarutan
padat fasa-[5 dan pendinginan cepat
dalam air.

Dari hasil proses pelarutan padat
fasa-p yang dilanjutkan dengan pendinginan
cepat dalam air, diperoleh tekstur zircaloy-4

dengan orientasi yang menyebar dan
berbeda-beda (Gambar 6). Orientasi yang
paling utama adalah (0001 )[1010] dan
(0001)[1120]. Hal ini dapat dilihat dari
Gambar 1 , struktur mikro platelet a dari
logam tersebut yang bisa mendukung atau
menjelaskan mengapa orientasinya me-
nyebar dan banyak.

(b). Tekstur zircaloy-4 hasil celup cepat
fasa - p dan rol dingin dengan
e = 1,39 dan E = 1,62.

Tekstur deformasi yang muncul pada
s = 1,39 dan e = 1,62 adalah sama, tetapi
untuk e = 1,62 tampak lebih tajam. Orientasi
yang terbentuk lebih sedikit dibanding hasil
celup cepat fasa-p saja (Gambar 6) yaitu
hanya orientasi utama pada bidang basal
(0001 )[1010] dengan kemiringan ±38°. Hal ini
tampak pada Gambar 7 dan 8. Dari struktur
mikro (Gambar 2 dan 3) terlihat struktur rol
dari logam tersebut, yakni butir yang
memanjang atau pipih ke arah pengerolan,
yang merupakan ciri khas dari struktur rol.

(c). Tekstur zircaloy-4 hasil pendinginan
cepat fasa-p, rol dingin dan anil untuk
s = 1,39 dan e = 1,62.

Tekstur anil yang muncul tidak jauh
berbeda dengan tekstur deformasi hanya
terjadi perubahan arah dari orientai utama
pada bidang basalnya. Orientasi awal
sebelum anil (0001 )[1010} setelah dianil
berubah menjadi (0001 )[1120] dengan sudut
kemiringan yang sama yaitu ±38°. Hal ini
dapat dilihat pada pole figure 9 dan 10. Dari
struktur mikro (Gambar 4 dan 5) tampak
struktur anil dengan butirnya yang cenderung
ekuiaksial dan halus.

2. Bahasan

Hasil uji tekstur tidak selalu dapat
diterangkan dengan hasil pengamatan
metalografi optik, karena uji tekstur berkaitan
dengan struktur kristal dan pola kontur
intensitas dari bidang-bidang yang
mendifraksi sinar-x. Sedangkan pengamatan
metalografi optik tidak sampai ke sel satuan
kristal, hanya sampai pada kumpulan dari
kristal-kristal yang sama orientasinya atau
dengan kata lain ialah butir dari logam
tersebut saja. Hal ini dapat diuraikan sebagai
berikut:
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(a). Tekstur zircaloy-4 hasil pelarutan
padatfasa-p dan pendinginan cepat
dalam air.

Dari pengamatan metalografi optik,
tampak pada Gambar 1 struktur mikro yang
terbentuk merupakan butir a acicular
{platelet). Pengintian fasa-a secara dominan
terjadi pada batas butir (3 dengan arah
pertumbuhan ke tengah butir. Pengintian dan
pertumbuhan terjadi pada bidang dan arah
kristalografi tertentu dari fasa induk p,
sehingga terbentuk koloni-koloni platelet a di
dalam bekas butir fasa induk tersebut.
Pertumbuhan platelet a akan terhenti jika
menumbuk batas butir p atau jika terjadi
perpotongan dengan platelet a yang tumbuh
dari arah yang berbeda. Dari penjelasan
tersebut dapat dikaitkan antara pengintian
dan arah pertumbuhan koloni-koloni a
dengan tekstur kristalografinya.

Dengan adanya arah pertumbuhan
koloni-koloni a yang merupakan kumpulan
kristal-kristal yang seorientasi dan besarnya
ukuran koloni-koloni a tersebut, maka dari uji
tekstur terlihat adanya tekstur walaupun
tanpa proses pengerjaan atau deformasi.
Tekstur yang muncul adalah tekstur
kristalografi bidang basal yang menyebar
dengan orientasi utama yaitu (0001 )[1010]
dan (0001)[1120], dapat dilihat pada
Gambar 6.

(b). Tekstur zircaloy-4 hasil pendinginan
cepat fasa-p, rol dingin dengan
8= 1,39 dan s=1,62.

Dari hasil uji metalografi optik, tampak
pada Gambar 2 dan 3 struktur deformasi
yang khas yaitu memanjang dan pipih. Dari
pengamatan optik memang sudah tampak
membentuk suatu arah tertentu. Dari hasil uji
tekstur (dapat dilihat pada pole figure 7dan 8)
terbukti adanya tekstur tersebut yaitu tekstur
pada bidang basal dengan orientasi
(0001 )[1010] dengan kemiringan ±38°, sudut
kemiringan ini ternyata tidak jauh berbeda
dengan proses tanpa pelarutan padat seperti
disebutkan dalam literatur yaitu antara ±20°
sampai dengan ±40°.[3!

Tekstur deformasi untuk s = 1,62
tampak lebih tajam dibanding untuk e = 1,39.
Hal ini sesuai dengan teori sebelumnya yang
menyatakan bahwa semakin besar deformasi

yang diberikan maka semakin tajam pula
tekstur yang terbentuk. Jadi dengan
pengaturan derajad deformasi, maka dapat
diatur pembentukan tekstur yang diinginkan.

(c). Tekstur zircaloy-4 hasil pendinginan
cepat fasa-p, rol dingin dan anil.

Dari hasil uji metalografi optik, tampak
pada Gambar 4 dan 5 struktur mikro hasil anil
yang cenderung ekuiaksial dan halus . Hal ini
sering dianggap bahwa struktur tersebut
mempunyai orientasi acak, tetapi sebenarnya
masih mempunyai tekstur tertentu yaitu
tekstur rekristalisasi (tekstur anil). Dengan uji
tekstur hal ini dapat dibuktikan seperti
tampak pada pole figure 9 dan 10. Tekstur
yang terbentuk masih mempunyai kaitan
dengan tekstur deformasi, tetapi terjadi
pembelokan arah dan hal ini diduga terjadi
karena proses pengintian selama proses anil.
Selama proses anil terjadi mekanisme
recovery (pemulihan), pengintian dan
rekristalisasi sampai dengan pertumbuhan
butir. Tekstur deformasi pada bidang basal
(0001 )[1010] berubah menjadi tekstur anil
(0001 )[1120]. Tekstur anil untuk derajad
deformasi e = 1,62 masih menampakkan
tekstur yang lebih tajam dibandingkan
dengan s = 1,39 , dengan derajad deformasi
yang lebih tinggi maka diperoleh tekstur yang
lebih tajam.

Tekstur dari suatu bahan akan
mempengaruhi sifat mekaniknya terutama
sifat kekuatan tarik. Hal ini berkaitan dengan
bidang geser dari logam tersebut, kekuatan
tarik akan meningkat jika bidang gesernya
searah dengan arah tariknya. Maka
diharapkan bidang geser dominan sejajar
dengan arah tarik , dalam zircaloy-4 bidang
gesernya adalah bidang basal.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Tekstur plat zircaloy-4 hasil pendinginan
cepat fasa-p yang dilanjutkan dengan rol
dingin (untuk s = 1,39 dan s = 1,62) dan anil
mempunyai orientasi utama pada bidang
basalnya yaitu (0001 )[1120] dengan
kemiringan ±38°. Tekstur yang dihasilkan
tidak jauh berbeda dengan bahan yang sama
tetapi tanpa melalui proses pelarutan padat
seperti pada literatur.11'2'3'41 Jadi hipotesa
ditolak.
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TANYA JAWAB

Tatang Mulyana
• Dalam penelitian tekstur suatu material

dikenal metode Pole Figure dan Invers
Pole Figure. Dalam penelitian ini metode
mana yang digunakan? Apakah hasilnya
sama dari kedua metode penentuan
tekstur tersebut ?

Futichah
a Dalam penelitian ini digunakan Direct

Pole Figure. Oleh karena yang
digunakan hanya satu metode maka
tidak dapat dibandingkan hasilnya.
Secara teoritis Direct Pole Figure dan
Invers Pole Figure memberikan hasil
yang sama.
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Gambar 1. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pelarutan fasa-p yang diikuti dengan pendinginan
cepat dalam air. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml HNO3 65%
dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk butiradalah acicularatau platelet-a.

1 4 >S9j^U

Gambar 2. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p dan di rol dingin dengan
regangan 1,39. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml HNO3 65%
dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk struktur mikro deformasi.

244



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

Gambar 3. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p dan di rol dingin dengan
regangan 1,62. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml HNO3

65% dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk struktur mikro deformasi.

Gambar 4. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p dan di rol dingin dengan
regangan 1,39. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml HNO3

65% dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk struktur mikro rekristalisasi.
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Gambar 5. Struktur mikro zircaloy-4 hasil pendinginan cepat fasa-p dan di rol dingin
dengan regangan 1,62. Pengamatan mikroskop optik, etsan : 50 ml H2O, 50 ml
HNO3 65% dan 10 ml HF 48%. Tampak bentuk struktur mikro deformasi.

Gambar 6. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasii pelarutan padat fasa-p yang diikuti
pendinginan cepat dalam air. Terdapat orientasi utama yaitu (0001) [1010] dan
(0001) [1120] ditunjukkan oleh notasi A dan D.
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Gambar 7. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasil celup cepat fasa p dan di rol dingin
dengan regangan 1,39. Terdapat orientasi utama yaitu (0001 )[1010] yang ditunjukkan
oleh notasi A.

Gambar 8. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasil celup cepat fasa (3 dan rol dingin
dengan regangan 1,62. Terdapat orientasi utama yaitu (1010) [1010] yang
ditunjukkan oleh notasi A.
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Gambar 9. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasil celup cepat fasa-p dan rol dingin
dengan regangan 1,39 serta anil. Terdapat orientasi utama yaitu (0001) [1010] yang
ditunjukkan oleh notasi A.
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C.10I0)

Gambar 10. Polefigure (1010) untuk spesimen zircaloy-4 hasil celup cepat fasa-p dan rol
dingin den regangan 1,62. Terdapat orientasi utama yaitu (0001) [1010] yang
ditunjukkan oleh notasi A.

249



ID0100176

ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

EVALUASI RANCANGAN PLENUM ELEMEN BAKAR BWR

Bambang Herutomo
Pusat Eiemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

EVALUASI RANCANGAN PLENUM ELEMEN BAKAR BWR. Telah dilakukan evaluasi
rancangan plenum eiemen bakar BWR tipe GE-P8x8R. Evaluasi didasarkan atas kemampuan
plenum dalam menampung gas hasil belah Xe dan Kr yang terlepas dari matrik bahan bakar
UO2; dan sebagai kriteria penerimaan adalah kenaikan tekanan dalam eiemen bakar sampai
akhir masa pakainya harus tidak melebihi tekanan sistem pendingin teras reaktor. Evaluasi ini
meliputi pengaruh derajat bakar dan daya linier terhadap tekanan dalam yang dihasilkan.
Untuk eiemen bakar yang dioperasikan pada kondisi rancangan, yaitu derajat bakar
maksimum 40 MWd/kgU dan daya linier maksimum 440 W/cm, besarnya tekanan dalam yang
dihasilkan adalah sekitar 5,971 MPa atau sekitar 82,5% dari tekanan sistem pendingin
(7,24 MPa). Berdasarkan kondisi ini, dengan operasi daya linier maksimum 440 W/cm maka
derajat bakar maksimum eiemen bakar ini dapat ditingkatkari sampai 50 MWd/kgU tanpa
perubahan rancangan plenumnya.

ABSTRACT

PLENUM DESIGN EVALUATION OF THE BWR FUEL ELEMENT. Plenum design of the BWR
fuel element - GE-P8x8R have been evaluated. The evaluation is based on the plenum
capability to accommodate the fission gas Xe and Kr released from UO2 fuel matrices; and as
acceptance criteria is increasing internal pressure of the fuel element at the end of life should be
not greater than pressure of the reactor core coolant system. This evaluation includes the effect
of the fuel discharge bumup and the linear power to the generated internal pressure of the fuel
elements. For the fuel elements operated at design conditions, i.e. the maximum fuel discharge
bumup is 40 MWd/kgU and the maximum linear power is 440 W/cm, the generated internal
pressure is about 5.971 MPa or about 82.5% from the coolant system pressure (7.24 MPa).
Based on this condition, with the maximum linear power of 440 W/cm then the maximum fuel
discharge bumup can be extended up to 50 MWd/kgU without changing their plenum design.

PENDAHULUAN

Dari berbagai ragam nuklida hasil
belah, gas stabil xenon (Xe) dan kripton (Kr)
berpengaruh besar terhadap kinerja thermo-
mekanik suatu eiemen bakar. Sifat tak larut
atom-atom Xe dan Kr menyebabkan atom-
atom tersebut memiliki kebolehjadian yang
besar untuk terlepas dari matrik bahan bakar
UO2, selanjutnya akan mengisi ruang kosong
yang ada di dalam eiemen bakar seperti
retakan, pori terbuka, dan celah antara pelet-
kelongsong. Efek nyata dari terlepasnya gas
hasil beiah tersebut adalah naiknya tekanan
dalam eiemen bakar. Untuk mereduksi
kenaikan tekanan dalam tersebut, suatu
ruang kosong (plenum) baik berada di atas
maupun di bawah susunan pelet perlu
disediakan di dalam eiemen bakar.

Kriteria umum dalam merancang
plenum (dimensi) adalah kenaikan tekanan
dalam akibat terlepasnya gas hasil belah Xe

dan Kr dan gas isian celah dari suatu eiemen
bakar sampai habis masa pakainya harus
iebih kecil dibandingkan dengan tekanan
sistem pendingin teras reaktor. Tekanan
sistem pendingin adalah sekitar 72 bar untuk
BWR dan sekitar 155 bar untuk PWR.

Hasil-hasil evaluasi rancangan
plenum eiemen bakar BWR tipe standar GE-
P8x8R disajikan dalam makalah ini. Dalam
hal ini, P adalah singkatan dari Pre-
pressurized karena eiemen bakar tersebut
telah diberi tekanan awal oleh gas isian (He)
dan R adalah singkatan dari Retrofit karena
permukaan kelongsong sebelah dalam telah
dilapisi dengan zirkonium murni. Spesifikasi
umum rancangan eiemen bakar ini dapat
dilihat pada Tabel 1. Evaluasi yang dilakukan
meliputi pengaruh derajat bakar dan daya
linier terhadap kenaikan tekanan dalam. Dari
hasil evaluasi dapat diketahui batas
kemampuan rancangan plenum eiemen
bakar tersebut.
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Kegiatan ini dimaksudkan sebagai
salah satu wahana untuk meningkatkan ke-
mampuan rancang-bangun elemen bakar
reaktor daya khususnya bagi penulis maupun
PEBN-BATAN pada umumnya. Seperti
diketahui, hasil studi kelayakan PLTN yang
dilakukan NEWJEC merekomendasikan
bahwa fabrikasi elemen bakar paling layak
didomestikkan dibanding kegiatan lain dalam
lingkup daur bahan bakar. 6leh karena
kegiatan rancang-bangun merupakan salah
satu kegiatan yang sangat vital mengingat
adanya keterkaitan yang erat dengan kinerja
yang diharapkan dari rancangan elemen
bakar tersebut maka kegiatan rancang-
bangun elemen bakar perlu dikuasai sedini
mungkin.

METODE

Besarnya tekanan dalam elemen
bakar baik yang berasal dari gas isian (He)
maupun dari gas hasil belah (Xe dan Kr) yang
terlepas dari matrik bahan bakar dihitung
dengan menggunakan persamaan gas ideal,
yaitu :

Tabel 1 : Data Elemen Bakar GE-P8x8R

P =
nRT

V (1)

P adalah tekanan (atm), n adalah gram-
mol gas, R adalah tetapan gas ideal
(82,06 cm3atm/g-mol K), T adalah temperatur
gas (K), dan V adalah volum gas (cm3).

Untuk mengerjakan persamaan (1) di
atas, suatu kombinasi yang konservatif telah
diambil, yaitu
• panjang plenum dan diameter dalam

diambil harga minimumnya,
• ekspansi kelongsong akibat temperatur

operasi diabaikan,
• celah antara pelet-kelongsong diabaikan,
• volum plenum dikoreksi dengan volum

komponen-komponen yang ada di dalam
plenum (pegas dan penangkap hidrogen)
dan

• temperatur gas (plenum) diambil harga
rata-rata antara temperatur^permukaan
pelet dengan temperatur permukaan dalam
kelongsong.

Jumlah gas hasil belah yang terlepas
dari matrik bahan bakar dihitung berdasarkan
jumlah gas yang digenerasi dikalikan dengan
fraksi gas yang terlepas. Jumlah gas yang
digenerasi tergantung pada derajat bakar dan
fraksi gas yang terlepas tergantung pada
temperatur bahan bakar.

1
2
3
4
5

6

7

8

Panjang aktif elemen bakar (in)
Diameter elemen bakar (in)
Tebal kelongsong (in)
Diametrikai iebar ceiah (in)
Diameter pelet (in)

Densitas pelet UO2

Tekanan gas isian pada STP
(atm)
Fraksi panjang aktif plenum
dengan panjang aktif elemen
bakar

145,24
0,483
0,032
0,009
0,410

95%
densitas

teori
3

8%

Dengan asumsi bahwa setiap
reaksi pembelahan dihasilkan energi sebesar
200 MeV, densitas teoritis UO2 adalah
10,95 g/cm3, dan yield pembentukan gas
hasil belah Xe dan Kr sebesar 0,3 maka
jumlah gram-mol gas hasil belah yang
digenerasi per-volume bahan bakar adalah .

(2)

N adalah jumlah gas hasil belah (gram-
mol/m3 bahan bakar), 6 adalah derajat bakar
(MWd / tonU),
(0,95).

f adalah fraksi densitas UO2

Untuk menghitung fraksi gas hasil
belah yang terlepas digunakan model dua
daerah temperatur yang cukup konservatif
dan telah digunakan secara luas oleh
General Electric dalam merancang elemen
bakar, yaitu sebesar 4% untuk TO000 °F dan
100 % untuk T>3000 °F. Sehingga total
fraksi gas hasil belah yang terlepas adalah :

r*

1,0 x Rr + 0,04 x
(3)

Rf

Rr adalah jari-jari bahan bakar yang memiliki
T>3000 °F dan Rf adalah jari-jari pelet bahan
bakar.

Dari persamaan (2) dan (3) di atas,
jumlah gram-mol gas hasil belah yang
terlepas untuk seluruh volume bahan bakar
adalah:

(4)

Vf adalah volume bahan bakar (m ).
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Adanya ketergantungan fraksi gas
yang terlepas dengan temperatur
mengharuskan diketahuinya distribusi radial
temperatur di dalam pelet bahan bakar, dan
perhitungan biasanya dilakukan dari luar
(kelongsong) ke arah dalam (pusat bahan
bakar). Untuk satu dimensi perpindahan
panas dalam kondisi mantap, distribusi radial
temperatur adalah sebagai berikut:

a. Temperatur
kelongsong

permukaan dalam

(5)

b. Temperatur permukaan pelet bahan
bakar

fs ~~
-T +

2nRfl

c. Distribusi temperatur
bahan bakar

irfrk f{T
Tfs f

' (4 -

i
r.

6

c.
di dalam

J

(6)

pelet

(7)

Tc0 adalah temperatur permukaan luar
kelongsong, Tcl adalah temperatur per-
mukaan dalam kelongsong, T(s adalah
temperatur permukaan pelet bahan bakar, Tfr

adalah temperatur di dalam pelet bahan
bakar pada jari-jari r, q' adalah daya linier
bahan bakar, kc adalah konduktivitas panas
kelongsong, kf adalah konduktivitas panas
bahan bakar, Ng adalah konduktansi celah
pelet-kelongsong, Rco adalah jari-jari luar
kelongsong, Rct adalah jari-jari dalam
kelongsong, Rf adalah jari-jari pelet bahan
bakar.

Harga konduktivitas panas UO2 dan
zircaloy yang digunakan di dalam perhitungan
dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan harga
konduktansi celah (Hg) diambil harga
tetap sepanjang waktu, yaitu sebesar
1000 Btu/jam-ft-°F sesuai rekomendasi
acuan'

Btu/jam-ft-°F
[1], |2] <Jan (3)

Tabel 2 : Konduktivitas panas UO2 dan Zircaloy

1. Konduktivitas panas UO2 (W/m K)

uo
i BT / +

C +T
M

T .
+ 460

TF = Temperatur °F
TR = Temperatur °R
TM = Temperatur lebur UO2 i °F
Ep = (1-2,5p)/0,875
p = 1,0 - fTD, fTD adalah fraksi densitas teori

A = 3,9781.103

B = 6,0236 .10"12 / A

C =692,61
TM = 3077,0 - 3,2024 .10-3 Bu (K)
Bu = derajat bakar (MWd/tonU)

2. Konduktivitas Panas Zircaloy (W/m.K)

K zry = 7,21 +r[2,18£-2-r(l,54£-5-r X7,93 E-9)

T = temperatur K
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HASIL DAN BAHASAN

Elemen bakar BWR tipe GE-P8x8R
adalah tipe elemen bakar standar General
Electric. Tipe elemen bakar ini dirancang
untuk operasi pada daya linier maksimum
sebesar 440 W/cm dan derajat bakar
maksimum sebesar 40 MWd/kgU.

Untuk mengevaluasi kemampuan
plenumnya dalam menampung gas-gas hasil
belah Xe dan Kr yang terlepas dari matrik
bahan bakar, beberapa kasus perhitungan
dengan berbagai variasi kondisi operasi
telah dilakukan, yaitu sebagai fungsi
kenaikan derajat bakar dan daya linier.
Dalam perhitungan, temperatur permukaan
luar kelongsong yang digunakan adalah

296,11°C yang merupakan tipikal rata-rata
pada awal hidup (BOL-Begining Of Life )
temperatur permukaan luar kelongsong
untuk BWR. Berdasarkan hasil studi di PLTN
BWR Oyster Creek-USA, temperatur rata-
rata kelongsong naik sekitar 1,4°C per
10 MWd/kgU[21, maka masukan temperatur
permukaan luar kelongsong yang digunakan
dalam perhitungan akah dikoreksi dengan
kenaikan tersebut, yaitu diambil harga rata-
rata antara temperatur BOL dan EOL (End Of
Life).

Hasil-hasil perhitungan secara
lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah
ini. Seperti disebutkan di muka bahwa kriteria
perancangan plenum adalah total tekanan
dalam suatu elemen bakar sampai akhir
masa hidupnya harus lebih kecil dibanding
tekanan sistem pendingin teras dan tipikal
tekanan sistem pendingin teras pada BWR
adalah 7,24 MPa (1050 psi). Dari Tabel 3
di atas terlihat bahwa untuk derajat bakar
rancangan (40 MWd/kgU) kriteria akan
terlampaui untuk operasi pada daya linier
>453 W/cm, dan untuk operasi pada daya
linier rancangan (440 W/cm) kriteria akan
terlampaui pada derajat bakar >50 MWd/kgU.

Berdasarkan hal ini, secara umum
dapat dikatakan bahwa kinerja elemen bakar
GE-P8x8R masih dapat ditingkatkan tanpa
mengubah rancangan plenumnya (volume).
Peningkatan kinerja melalui peningkatan
derajat bakar akan banyak memberikan
keuntungan, baik teknis maupun ekonomis.
Dari segi teknik, dengan derajat bakar tinggi
dimungkinkan untuk melakukan pengaturan
bahan bakar di dalam teras yang
memberikan kebocoran netron rendah (LLP -
Low Leakage Loading Patern) sehingga umur
bejana tekan reaktor dapat ditingkatkan. Dari
segi ekonomi, peningkatan derajat bakar
akan menurunkan ongkos bahan bakar.
Selain itu, dengan derajat bakar tinggi
pengaturan sikius reaktor dapat lebih fleksibel
misalnya perpanjangan sikius untuk
menaikkan faktor kapasitas pembangkitan
daya. Sedangkan peningkatan kinerja dengan
jalan meninggikan daya linier pada umumnya
dihindari karena akan meningkatkan efek
interaksi pelet-kelongsong, meningkatkan laju
creep dan laju korosi kelongsong yang akan
menurunkan keandalan elemen bakar. Oleh
karena itu kecenderungan pengoperasian
reaktor adalah menurunkan daya linier yang
dibangkitkan. Untuk tingkat daya operasi
yang sama, penurunan daya linier dilakukan
dengan cara memperbanyak elemen bakar
dalam rakitannya, misalnya dari rakitan
elemen bakar 8x8 dimodifikasi ke 9x9, 10x10,
bahkan 11x11.

Perlu dicatat pula bahwa hasil-hasil
perhitungan ini sangat konservatif mengingat
data masukan derajat bakar maupun daya
linier yang digunakan diambil harga
maksimumnya yang diaplikasikan sepanjang
elemen bakar. Hasil yang konservatif ini
sangat diperlukan agar diperoleh batas
keselamatan yang cukup dalam peng-
operasian elemen bakar. Untuk meng-
evaluasi kemampuan kelongsong, yaitu
regangan tidak boleh melampaui 1%, data
tekanan dalam di atas perlu ditambah dengan
beban lain seperti tegangan yang berasal dari
interaksi pelet-kelongsong.
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Tabel 3. Hasil perhitungan

BU

MWd/kgU

40

40
40
40

45
45
45
45

50
50
50
50

55
55
55
55

60
60
60
60

q'
W/cm

440,00
450,00
460,00
470,00

440,00
450,00
460,00
470,00

440,00
450,00
460,00
470,00

440,00
450,00
460,00
470,00

440,00
450,00
460,00
470,00

Tc i

°C

298,910
298,910
298,910
298,910

299,260
299,260
299,260
299,260

299,610
299,610
299,610
299,610

299,960
299,960
299,960
299,960

300,310
300,310
300,310
300,310

Tfs

°C

596,126
602,851
609,575
616,297

596,461
603,186
609,909
616,631

596,796
603,520
610,243
616,965

597,131
603,856
610,578
617,300

597,466
604,190
610,912
617,634

Tfc

°C

1795,432
1834,338
1872,806
1910,809

1794,191
1832,970
1871,310
1909,183

1792,911
1831,562
1869,771
1907,513

1791,591
1830,114
1868,189
1905,796

1790,232
1828,620
1866,563
1904,034

N*Vf

g-mol

0,155
0,155
0,155
0,155

0,175
0,175
0,175
0,175

0,194
0,194
0,194
0,194

0,214
0,214
0,214
0,214

0,233
0,233
0,233
0,233

n

g-mol

0,023
0,027
0,031
0,034

0,026
0,030
0,034
0,039

0,028
0,033
0,038
0,043

0,031
0,036
0,042
0,047

0,034
0,040
0,046
0,051

pgas

MPa

5,135
6,074
6,997
7,867

5,756
6,814
7,854
8,832

6,371
7,548
8,706
9,791

6,979
8,277
9,552
10,745

7,581
8,999
10,393
11,693

Ptot

MPa

5,971
6,915
7,842
8,716

6,592
7,655

' 8,699
9,681

7,207
8,389
9,552
10,641

7,816
9,119
10,398
11,595

8,419
9,841
11,240
12,543

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil perhitungan yang telah
dilakukan dapat disimpulkan bahwa
rancangan plenum elemen bakar BWR tipe
GE-P8x8R memiliki margin yang cukup besar
dalam menampung gas hasil belah Xe dan Kr
yang terlepas dari matrik bahan bakar. Untuk
kondisi operasi rancangan, daya linier
maksimum 440 W/cm dan derajat bakar
maksimum 40 MWd/kgU, tekanan dalam total
di dalam elemen bakar adalah 5,971 MPa
atau sekitar 82,5% dari tekanan sistem
pendingin. Untuk meningkatkan daya
gunanya, elemen bakar tersebut masih dapat
ditingkatkan dengan derajat bakar maksimum
sampai 50 MWd/kgU tanpa merancang ulang
plenumnya.

Mengingat pentingnya rancangan
dimensi plenum dalam mengakomodasi
kenaikan tekanan dalam elemen bakar maka
metode perhitungan yang disajikan
disarankan untuk digunakan dalam

merancang dimensi plenum elemen bakar
eksperimental PEBN yang akan diuji iradiasi
di RSG-GAS.
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TANYA JAWAB

Hasbullah Nasution
• Mohon dijelaskan arti fisis dari Gambar 1 ?
o Dimana posisi titik nol (0) dari elemen

bakar ?

Bambang Herutomo
• Temperatur pendingin yang terus naik

dari saluran masuk sampai saluran
keluar disebabkan fungsi pendingin
sebagai pengangkut panas yang
dibangkitkan bahan bakar. Profil
temperatur permukaan kelongsong dan
temperatur pusat bahan bakar sangat
dipengaruhi oleh distribusi fluks panas
dan pembangkitan panas sepanjang
eiemen bakar. Sub nucleate Boiling
terjadi setelah pendingin mencapai 1/3
bagian saluran pendingin. Ketidakstabilan
aliran tidak terjadi karena fluks panas
yang dibangkitkan lebih rendah
dibandingkan dengan fluks panas kritis
untuk terjadinya ONB.

• Pada Gambar 1, kedudukan titik nol
berada di bagian atas elemen bakar
pendingin masuk.

M. Dhandhang Purwadi
• Mengapa terjadi deviasi cukup tinggi

pada kehilangan tekanan serta adanya
keganjilan yaitu kenaikan temperatur
pendingin rendah sedangkan temperatur
maksimum permukaan kelongsong
lebih besar dibandingkan dengan hasil
Coolod-N ?

• Apa tujuan pembuatan paket program ini ?

Bambang Herutomo
• Deviasi yang cukup tinggi pada

kehilangan tekanan apabila dibandingkan
Coolod-N kemungkinan disebabkan
model yang digunakan belum
memperhitungkan perubahan sifat-sifat
pendingin dalam saluran dan perubahan
tampang lintang aliran akibat end fitting.
Keganjilan tersebut belum dapat
dijelaskan karena model perhitungan
program Coolod-N belum diperiksa
secara teliti.

• Tujuan pembuatan paket program ini
adalah meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia dalam rancancj
bangun elemen bakar bentuk pelat untuk
reaktor tipe MTR. Program ini akan
dikembangkan lebih lanjut sehingga
diharapkan menjadi kode program.

Sigit
• Dalam model perhitungan yang dibuat,

apakah dimasukkan faktor gap antar
pelat?
Mengingat gap memegang peranan

penting dalam perpindahan panas elemen
bakar.

Bambang Herutomo
• Gap antar pelat atau iebar saluran

pendingin telah dimasukkan dalam
perhitungan (lihat Bab II. Metoda
Komputasi).
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PENYIAPAN DAN PENGUJIAN PELAT ELEMEN BAKAR MINI U3Si2-AI
UNTUK UJIIRADIASI

Supardjo, Boybul, Yuwono, Susworo, dan Setia Permana
DIVISI PRODUKSI ELEMEN BAKAR NUKLIR

PT. BATAN Teknologi (Persero)

ABSTRAK

PENYIAPAN DAN PENGUJIAN PELAT ELEMEN BAKAR MINI U3Si2-AI UNTUK UJI
IRADIASI. Pelat elemen bakar dispersi U3Si2-AI dengan pemuatan uranium masing-
masing 3,55, 4,20, dan 4,80 g/cm3 telah dibuat dengan mendispersikan serbuk U3Si2
dalam jumlah tertentu ke dalam serbuk matriks Al secara homogen. Perbandingan berat
serbuk U3Si2 dan serbuk Al pada setiap pemuatan berbeda-beda didasarkan pada hasil
perhitungan dengan basis volume Inti Elemen Bakar (IEB) 19,23 cm3. Setiap campuran
bahan bakar dipres menjadi IEB berukuran 100,20 x 60,35 x 3,15± (0,05) mm yang
kemudian dipotong-potong menjadi IEB mini berukuran 16 x 8 x 3,15 + (0,05) mm. Pelat
Elemen Bakar (PEB) mini dibuat dengan teknik picture and frame dan AIMg2 digunakan
sebagai kelongsong. Pengujian PEB mini meliputi uji blister, homogenitas, white spots,
cacat permukaan dan tebal kelongsongnya. Dibandingkan dengan disain PEB mini
U3SJ2-AI dan spesifikasi elemen bakar RSG-GAS, analisis terhadap 74 PEB mini
mengungkapkan 10 PEB mini [blister. 4 PEB dan white spots: 6 PEB) yang hams
ditolak karena cacat, sedang sebanyak 64 PEB mini dapat dirakit menjadi kupon-kupon
untuk uji iradiasi.

ABSTRACT

THE EXPERIMENT PRODUCTION AND EXAMINATION OF THE U3Si2-AI MINI-
PLATES FOR IRRADIATION TEST. The fuel plates containing U3Si2-AI dispersion fuel
having respective loadings of 3.55; 4.20; and 4.80 g/cm3 were prepared by dispersing
certain amount of U3Si2 powder in the Al powder as matrix. The weight ratio of U3Si2 and
Al at different loading was chosen based on the 19.23 cm3 volume basis fuel core
calculation. Each fuel mixture was pressed into a fuel core having dimension of 100.20 x
60.35 x 3.15 ± (0.05) mm, which was then cut into mini fuel core having dimension of
16x8 x 3.15 ± (0.05) mm. The mini plates were prepared by picture and frame
technique using AIMg2 as cladding material. The mini plates have been tested for blister,
homogenity, white spots, surface defects and their cladding thickness, revealing that out
of 74 mini plates, ther are ten (10) mini plates that have to be rejected due to blisters
and white spots, thus of 64 mini plates can be further fabricated as samples for
irradiation test.

PENDAHULUAN

Pada kurun waktu dasa warsa
terakhir, penelitian bahan bakar dispersi
untuk Reaktor Riset di BATAN diarahkan
pada penggunaan paduan Uranium Silisida,
dalam rangka pengembangan bahan bakar
dispersi jenis U3O8-AI yang sekarang
diproduksi. Pengembangan bahan bakar
tersebut selaras dengan penelitian bahan
bakar dispersi untuk Reaktor Riset di dunia
dalam upaya mendapatkan bahan bakar
berdensitas tinggi untuk mengkompensasi
penggunaan bahan bakar berperkayaan
rendah (+ 20 % U-235)m.

Paduan U3Si2 merupakan alternatif
dengan pertimbangan bahwa sifat-sifatnya
sesuai yang disyaratkan bahan bakar nuklir
untuk reakator riset, serta dengan berat
jenisnya yang cukup tinggi, maka pemuatan
uranium di dalam bahan bakar (pada volume
yang sama) dapat lebih banyak dibanding
penggunaan bahan bakar U3O8 atau UAIX.
Dengan meningkatan pemuatan uranium di
dalam bahan bakar pada volume tetap
diharapkan dapat mengkompensasi
penurunan perkayaan U-235, sehingga
reaktivitas teras di dalam reaktor minimal
dapat dipertahankan seperti pada

257



Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

ISSN 1410-1998

penggunaan bahan bakar perkayaan tinggi
(±93 % U-235)11'21.

Penyiapan dan pengujian bahan
bakar U3Sir-AI dengan pemuatan U hingga
4,80 g/cm (pra iradiasi) telah selesai
dilakukan dengan kualitas sesuai yang
dipersyaratkan bahan bakar reaktor riset.
Beberapa rakitan eiemen bakar dengan
pemuatan 3,0 g/cm3 telah dikenai uji iradiasi
hingga burn-up 50,29 %, dan hasil uji pasca
iradiasi menunjukkan bahwa eiemen bakar
tersebut masih cukup baik dan
memungkinkan untuk dinaikkan burn-up
nyat31. Dengan mengacu data uji iradiasi dan
pasca iradiasi, maka hal tersebut mendorong
untuk dilakukannya uji iradiasi terhadap
bahan bakar dengan pemuatan uranium yang
lebih tinggi. Untuk menjamin keselamatan
dan penghematan bahan terutama uranium,
maka penyiapan uji iradiasi EB U3Si2-AI
dengan pemuatan uranium >3,0 g/cm3 akan
dilakukan terhadap PEB dalam bentuk mini,
seperti disain yang ditampilkan pada
Gambari141.

Telah tersedianya fasilitas produksi
eiemen bakar reaktor riset di Divisi Produksi
EBN, PT.BATAN Teknologi (Persero),
fasilitas iradiasi di PRSG, fasilitas pengujian
bahan bakar pasca iradiasi di IRM-PEBN,
dan kesiapan SDM yang sudah
berpengalaman akan sangat mendukung
keberhasilan penelitian dan pengembangan
eiemen bakar U3Si2-AI.

Pada laporan teknis ini, dapat
diperoleh data produksi dan kualitas PEB
mini yang sesuai dengan disain PEB mini
U3Si2-A! dan persyaratan EB RSG-GAS,
sehingga dapat memenuhi syarat uji
iradiasi.l4|S'61 Keberhasilan penelitian
pengembangan bahan bakar dispersi U3Si2-AI
pemuatan tinggi, nantinya akan dikembang-
kan ke dalam skala produksi untuk tujuan
komersial.

TATA KERJA

Tahapan pembuatan PEB mini dapat
diuraikan sebagai berikut:

Pembuatan paduan U3Si2

Bahan baku yang digunakan di dalam
percobaan ini adalah logam uranium
berperkayaan 19,75% U-235 (hasil proses
reduksi kalsiotermik) dan logam silikon
berkadar 99,99% diperoleh dari ANL
(Argonne National Laboratory) USA.

Porsi campuran (U + 7,5 % Si)
seberat ± 130 g, dilebur di dalam tungku
busur listrik berlingkungan gas Ar dengan
tekanan < 1 bar. Setiap porsi campuran
dilebur 5 x, selanjutnya ingot hasil peleburan
digerus dan di ayak menggunakan ayakan
berukuran 90 dan 40 urn.'7''

Inti Eiemen Bakar (IEB) mini

Serbuk U3Si2 berukuran butir (-90
+40) \xm dan - 40|im dicampur dengan
serbuk matriks Al berukuran < 10 jam dalam
perbandingan tertentu hingga mendapatkan
pemuatan uranium masing-masing 3,55;
4,20; dan 4,80 g/cm3, kemudian masing-
masing porsi campuran tersebut dibuat IEB
dengan cara pengepresan pada tekanan
±170 bar. Masing-masing IEB hasil
pempresan dikenai pengukuran dimensi,
berat, dan penentuan kadar U-235 nya.

Pelat Eiemen Bakar (PEB) Mini

Dimensi IEB hasil pengepresan yang
berukuran 100,20 x 60,35 x 3,15(± 0,05) mm
dipotong-potong menjadi !EB berukuran 16 x
8 x 3,15 (± 0,05) mm, kemudian dikenai
pengukuran dimensi dan berat, yang
selanjutnya dianil dalam tungku hampa
bertekanan 1 x 10~6 mbar selama 3 jam.'61

Setelah itu, masing-masing IEB mini
disisipkan pada pelat pigura, kemudian
ditutup dengan pelat AIMg2 membentuk
komposit yang pada beberapa bagian
keempat sisi sambungan komposit tersebut
di las TIG. selanjutnya dirol panas dan dingin
menjadi PEB. Setelah melalui proses
pemotongan sesuai dengan ukuran disain
PEB mini, ia dikenai pengujian blister, white
spots, homogenitas, cacat permukaan, dan
tebal kelongsongnya. Data hasil pengujian
tersebut dievaluasi dengan membandingkan
terhadap disain PEB mini dan spesifikasi PEB
yang digunakan sebagai Eiemen Bakar RSG-
GAS.
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HASIL DAN BAHASAN

Bahan baku logam uranium pada
percobaan ini memiliki kemurnian sebesar
99,07 %, sedang logam Si dengan kemumian
99,99% diperoleh dari Argonne National
Laboratory (ANL), USA. Kemurnian logam Si
sudah memenuhi persyaratan sebagai bahan
pemadu, sedangkan kemurnian logam
uranium masih terlalu rendah untuk
digunakan sebagai bahan bakar nuklir.
Rendahnya kemurnian logam U kemungkinan
kondisi proses reduksi kalsiotermik kurang
sempurna sehingga terdapat logam Ca
(reduktor) dan logam Mg (pemicu reaksi)
tercampur di dalam logam U saat proses
pendinginan berlangsung. Adanya unsur-
unsur penyerta di dalam logam U ini terutama
yang mudah menguap akan berkurang/
menguap pada saat proses peleburan
pembuatan paduan.

Logam U sangat reaktif terhadap
oksigen dan bereaksi cepat membentuk
lapisan oksida uranium pada permukaannya.
Oksida uranium tersebut dan kontaminan
lainnya yang terikut selama proses penyiapan
serpihan logam U untuk peleburan harus
dihilangkan agar tidak mebentuk kontaminan
baru sehingga melebihi jumlah yang diijinkan.
Pengusiran kontaminan yang terikut di
permukaan logam U pada percobaan ini
dilakukan dengan pencucian secara kimia
menggunakan bahan berturut-turut HNO3

pekat bersuhu 70°C, Tetrachloro- ethylene,
air dan aikohol, permukaan pelat logam U
secara visual terlihat cukup bersih dan
mengkilap. Dengan cara ini waktu
pencelupan di dalam HNO3 pekat dan panas
sangat perlu diperhatikan karena reaksinya
sangat cepat, sehingga apabila pencelupan
terlalu lama berakibat banyak U yang larut,
yang pada akhirnya berdampak kerugian.

Komposisi campuran (U + 7,5 % Si)
pada setiap peleburan, dengan jumlah logam
Si sedikit berlebihan dari stoikhiometrinya (U
+ 6,71% Si). Penetapan komposisi ini
berdasarkan pada percobaan dan informasi
dari pustaka yang menyatakan bahwa di
dalam pembuatan suatu paduan tidak
mungkin diperoleh paduan yang murni'11. Hal
ini kemungkinan diakibatkan oleh sulitnya
mendapatkan homogenitas paduan yang
sempurna sehingga masih terdapat logam U
dan Si yang tidak berekasi. Kemungkinan
lainnya adalah terdapat sebagian logam U/Si
atau keduanya terlempar keluar dari cawan
lebur pada saat proses peleburan

berlangsung. Dari hasil penelitian diperoleh
data bahwa peleburan terhadap campuran
antara 7,42 - 7,63 % Si, dengan 5 - 6 kali
pengulangan pencairan diperoleh paduan
U3Si2 yang optimal.[51

Seluruh ingot hasil peleburan
teramati terdapat retak-retak dan rapuh.
Kerapuhan ingot terbukti dari kemudahannya
pembuatan serbuk dengan penggerusan.
Sifat rapuh ingot kemungkinan disebabkan
adanya ikatan terbuka antara atom Si-Si di
dalam kristal U3Si2, sehingga dengan adanya
sedikit energi dari luar, ikatan antar butir
mudah terpisahkan(8>. Paduan U3Si2 bersifat
piroporik dan mudah bereaksi dengan
oksigen, sehingga selama proses pembuatan
ingot, penggerusan dan pengayakan harus
dilakukan didalam tempat tertutup bermedia
gas argon.

Komposisi diameter butir serbuk hasil
penggerusan ingot U3Si2 terdiri atas - 90
+ 40 u.m sebanyak 80 % dan diameter butir
<40 |im sebanyak 20 %. Komposisi ini sangat
dipengaruhi oleh waktu pembuatan serbuk
dengan ball mill. Bila terlalu lama maka
banyak serbuk yang halus, sedang bila
waktunya terlalu singkat banyak serbuk yang
kasar sehingga tidak masuk kisaran yang
telah ditetapkan. Distribusi butir ini telah
memenuhi persyaratan bahan bakar reaktor
riset dengan komposisi butir - 90 + 40 jam
berkisar antara 75 sampai dengan 85% dan
butir < 40 \xm antara 15 sampai dengan
25%.m

Berat jenis serbuk UxSiy hasil
pengukuran diperoleh sebesar 12,14 g/cm3,
lebih rendah dari berat jenis U3Si2 teoritiknya
yaitu sebesar 12,20 g/cm3 (stoikhiometrik U
+ 6,39 % Si). Bila dibanding berat jenis
senyawa-senyawa di dalam diagram fasa
U-Si, maka serbuk UxSiy lebih mendekati
senyawa U3Si2 daripada senyawa didekat-
nya yaitu U3Si (15,20 g/cm3) dan USi
( 10,90 g/cm3 ). Dengan data tersebut
menunjukkan bahwa serbuk UxSiy didominasi
oleh senyawa U3Si2.

Hasil analisis uranium di dalam
serbuk U3Si2 diperoleh sebesar 92,51 %
(penimbangan awal 92,50 %), dengan unsur
logam penyerta terdiri atas Al : 426,00 ppm,
B: 0,50 ppm, Ca : 32,98 ppm, Cu :
252,00ppm, Zn:100,20 ppm, Fe:150,00 ppm,
Ni : 51,42 ppm, dan Si (tidak dianalisis).
Kadar U di dalam serbuk U3Si2 hasil analisis
hanya terjadi penyimpangan sebesar 0,01 %

259



Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

ISSN 1410-1998

dibanding kadar U dalam campuran U dan Si
saat penimbangan porsi lebur. Ini
menunjukkan bahwa selama pengerjaan
terutama pada proses peleburan cukup baik.
Jiimlah unsur-unsur logam penyerta dibatasi
oleh hasil perhitungan Boron Ekivalennya.
Perhitungan dengan cara menjumlahkan
hasil pengkalian kadar dan faktor masing-
masing unsur logam (selain U dan Si) dan
diperoleh nilai Boron Ekivalen sebesar
1,44215 ppm. Nilai tersebut masih memenuhi
spesifikasi standar Elemen Bakar RSG-GAS
yang membatasi Boron Ekivalen maksimum
sebesar 10 ppm, sehingga serbuk U3Si2
dapat diproses lebih lanjut menjadi elemen
bakar.151

Data uji serbuk U3Si2 menggunakan
Difraksi Sinar-X tertera pada Gambar 2.
nampak bahwa serbuk tersusun atas fasa-
fasa U3Si2, U3Si, U-Si, dan USSl yang secara
kualitatif jumlah fasa U3Si2 paling dominan.
Dengan mengamati data analisis kimia, berat
jenis dan komposisi fasanya menunjukkan
bahwa dominasi senyawa didalam serbuk
adalah U3Si2l dan memenuhi syarat untuk di
proses lebih lanjut menjadi bahan bakar
nuklir.

Bahan bakar dispersi U3Si2-AI
berbagai pemuatan uranium merupakan
campuran antara serbuk U3Si2 dan serbuk
matrik Al (tj> butir - 10 |jm) dengan berat
masing-masing pemuatan ditentukan melalui
penimbangan berdasarkan data uji/analisis
serbuk dan volume IEB hasil pres dianggap
tetap sebesar 19,23 cm3. Perbandingan berat
serbuk U3Si2 dan serbuk Al hasil perhitungan
ditunjukkan pada Tabel 1. Pada Tabe! itu
terlihat bahwa makin tinggi pemuatan jumlah
uranium bertambah, sedang jumlah matriks
Al menurun. Perbedaan porsi timbang ini
secara teoritis IEB hasil pres akan memiliki
volume yang sama.

Teknik pengukuran tebal setiap IEB
seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.
Hasil akhir pengukuran tebal merupakan
rerata nilai pengukuran kelima titik tersebut,
karena nilai pengukuran kelima titik pada
setiap IEB jarang diperoleh angka yang
sama. Perbedaan tebal dari pengukuran lima
titik pada setiap IEB kemungkinan
disebabkan tingkat kerataan serbuk
dipermukaan dies kurang sempurna sebelum
pengepresan dilakukan. Walaupun demikian
tebal rerata seluruh IEB dalam percobaan ini
masih berada di dalam batas yang

disyaratkan, yaitu sebesar (3,1 S*0'05 mm).

Teramati lEB bersifat getas, dan
makin tinggi pemuatan uranium makin getas,
sehingga pemotongan bertambah sulit. Oleh
karena itu, selama pemotongan dilakukan
sangat hati-hati dan menggunakan alat bantu
tambahan sebagai pemegang. Untuk
menghindari percikan api selama pemo-
tongan IEB karena sifat U3Si2 yang piroporik,
maka di dalam percobaan ini dilakukan di
dalam glove box berlingkungan gas argon.
Dengan cara ini pengerjaannya lebih mudah
dan aman.

Kadar U-235 di dalam IEB mini
ditentukan dengan penimbangan berdasar
kadar U-235 di dalam IEB awal hasil
pengepresan. Kadar U-235 rerata di dalam
lEB mini pada Tabel 2 terlihat bahwa makin
tinggi pemuatan uranium jumlah U-235 nya
semakain banyak. Penentuan kadar U-235
dengan cara ini dengan asumsi bahwa
serbuk U3Si2 dan serbuk Al di dalam IEB
tercampur homogen.

Kualitas pengelasan komposit rol
memberikan andil yang cukup besar terhadap
keberhasilan produk PEB. Apabila kualitas
pengelasan kurang baik maka pada waktu
pengerolan akan terjadi pergeseran diantara
tiga lapisan pelat yang memungkinkan
terbentuk cacat berupa white spots, blister,
dimensi meat dan Iain-Iain yang berakibat
PEB harus ditolak. Dalam percobaan ini
pengelasan menggunakan jenis las Tungsten
inert Gas (TIG) dengan sistem pengelasan
(Gambar 4), diperoleh hasil yang cukup baik.

Pengerolan panas terhadap paket rol
dilakukan beberapa tahap untuk menghindari
kerusakan PEB akibat deformasi yang
berlebihan. Kerusakan PEB hasil perolan
dihindari dengan cara reduksi tebal setiap
tahap pengerolan tidak lebih dari 25 %.
Dalam percobaan ini pengerolan dilakukan
empat tahap , dengan reduksi tebal berturut-
turut 8,5 - 7,00 - 5,60 - 2,60 -1,65 ± 0,05 mm.
Dengan langkah itu terbukti diperoleh pelat
yang cukup baik, dan pengamatan visual dari
74 PEB mini yang dibuat tidak ditemukan
adanya cacat/lepuhan. Setelah pengerolan
dingin hingga ketebalan 1,3 + 0,07 mm
dilakukan pemotongan menjadi PEB mini
dengan ukuran 70 x 60 x 1,3 (± 0,07) mm
dengan meat tepat berada ditengah-
tengahnya, dilanjutkan pengujian secara
merusak dan tak merusak.
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Pengujian seluruh PEB mini dengan
Radiografi Sinar-X diperoleh keluaran
rekaman data dalam film. Film rekaman data
dari 74 PEB mini teramati adanya noda putih
(white spots) kecil- kecil yang tersebar di luar
meat bahan bakar pada 6 PEB mini.
Munculnya noda putih ini kemungkinan
kurang simetrinya ukuran IEB dan lubang
pelat pigura sehingga pada waktu pengerolan
terdapat serbuk bahan bakar yang terlempar
dan masuk diantara pelat pigura dan pelat
tutup. Informasi lain menunjukkan bahwa
distribusi uranium di dalam meat cukup
homogen, bentuk ujung-ujung meat cukup
baik dan panjang meat dari seluruh PEB mini
berkisar antara 46 sampai dengan 52 mm
(perkiraan pemanjangan IEB mini menurut
disain sebesar 48 mm). Perbedaan
pemanjangan meat yang bervariasi ini
disebabkan beberapa kemungkinan antara
lain, ketebalan meat yang tidak seragam
(bervariasi), dan panjang IEB awal ke arah rol
yang tidak sama karena kesulitan
preparasinya. Namun perbedaan ini sudah
diantisipasi pada saat disain awal karena
kesulitan preparasinya. Sebagai contoh PEB
hasil perolan ditunjukkan pada Gambar 5.

Pengujian dengan alat Ultrasonik
menunjukkan bahwa sebagian besar PEB
berkualitas cukup baik, dan hanya 4 dari 74
PEB yang bernoda blister (lepuhan) dan hal
itu harus ditolak. Lepuhan yang terbentuk
kemungkinan disebabkan oleh adanya udara
yang terperangkap pada saat pengerolan
berlangsung, atau kemungkinan lain terdapat
hidogen yang terikut di dalam pelat
(kelongsong AIMg2).

Tebal kelongsong diukur dengan
teknik uji merusak. Preparasi sampel uji tebal
kelongsong PEB dilakukan dengan
pemotongan PEB seperti terlihat pada
Gambar 6. Setiap pemuatan diambil satu
contoh PEB sebagai sampel uji dengan hasil
pengukurannya seperti ditunjukkan pada
Tabel 3. Data pengukuran PEB mini dari
ketiga macam pemuatan uranium tersebut
(setiap pemuatan uranium diambil 1 sampel
uji) seluruhnya mempunyai tebal kelongsong
diatas tebal kelongsong minimum yang
disyaratkan (0,25 mm).

Data uji yang telah dilakukan
terhadap 74 PEB mini terdapat 4 PEB yang
harus ditolak karena blister dan 6 PEB
karena white spots dengan distribusi seperti
yang ditunjukkan pada Tabel 4, sedangkan

tebal kelongsong telah memenuhi di atas
batas minimum (0,25 mm) yang disyaratkan.

SIMPULAN

1. Data pengamatan dan pengujian terhadap
74 PEB mini U3Si2-AI pada percobaan
menunjukkan bahwa:

a. Dari sejumlah 74 PEB mini, 64 PEB
(86,50%nya) memiliki karakteristik yang
sesuai dengan disain PEB mini U3Si2-AI
dan spesifikasi elemen bakar RSG-GAS
untuk uji iradiasi, sedang sebanyak
10 PEB mini harus ditolak karena terdapat
cacat lepuhan atau noda putih.

b. PEB mini yang ditolak masih cukup besar,
hal ini disebabkan pembuatan IEB mini
dan lubang pelat pigura dilakukan secara
manual (pemotongan dengan gergaji)
sehingga sulit untuk mendapat ukuran
yang simetri.

2. Berdasarkan acuan dari data pengujian
tersebut dan kesesuaiannya dengan data
disain PEB mini U3Si2-AI dan spesifikasi
elemen bakar RSG-GAS, maka sebanyak
64 PEB mini yang telah lolos uji, dapat
dirakit ke dalam bentuk kupon untuk
selanjutnya dilakukan uji iradiasi di
reaktor.
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TANYA JAWAB

1235

Siti Amini
• Mengapa uji kandungan U"° dalam

miniplat dilakukan dengan cara
penimbangan bukan dengan MCA (Multi
Channel Analyzer)? Bagaimana cara
penimbangan yang dimaksud ?

• Mengapa desain plat menggunakan
ukuran 6 x 7 cm ?

Supardjo
• Oleh karena belum mempunyai IEB

standar dengan pemuatan uranium lebih
besar dari 3,0 g/cm3 maka belum
dilakukan pengujian kandungan U235

dengan MCA. Metode penimbangan yang
dimaksud adalah berat serbuk U3Si2 pada
setiap pemuatan uranium sudah tertentu
(berdasarkan perhitungan) sehingga
dengan diketahuinya kadar U dan U 35

dalam serbuk U3Si2 maka jumlah U235

dalam IEEB dapat diketahui.

• Desain PEB berukuran 6 x 7 cm dengan
pertimbangan untuk penghematan
uranium, keselamatan operasi di Reaktor
Serbaguna G.A. Siwabessy, dan dise-
suaikan dengan ukuran alat uji PEB
pasca iradiasi yang dimiliki Instalasi
Radiometalurgi.

Djibun Sembiring
• Apa tujuan pembuatan miniplat elemen

bakar ?

Supardjo
• Tujuan pembuatan miniplat elemen bakar

adalah untuk mengetahui unjuk kerja
bahan bakar U3Si2 dengan variasi
pemuatan uranium. Data-data yang
diperoleh akan digunakan sebagai acuan
dalam produksi elemen bakar U3Si2
dalam skala penuh.

Tatang Mulyana
• Mohon dijelaskan, apakah proses

pembuatan PEB perlu disempurnakan
dan bagaimana langkah-langkah
penyempurnaannya? Mengingat persen-
tase kegagalan pembuatan PEB cukup
tinggi yaitu 13,5%.

• Apakah mungkin dilakukan automatisasi
proses pembuatan PEB untuk
menurunkan prosentase kegagalan ?

Supardjo
• Proses pembuatan PEB masih perlu

disempurnakan. Langkah-langkah pe-
nyempurnaan yang dilakukan antara lain
menggunakan material kelongsong dari
paduan Al jenis lain atau merubah
parameter fabrikasi.

• Proses pembuatan PEB tidak dapat
dilakukan secara automatisasi.
Mengingat fasilitas peralatan proses
pembuatan PEB yang dimiliki BATAN
pada saat ini masih terbatas.
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Tabel 1. Komposisi berat U3Si2 dan Al pada setiap pemuatan uranium.

No

1

2

3

Pemuatan U/cm3

3,55

4,20

4,80

Berat.g

Serbuk U3Si2

78,08

92,38

105,61

Serbuk Al

31,46

28,27

25,33

TABEL 2. Kadar U-235 dalam IEB mini.

No

1

2

3

Pemuatan U, g/cm3

3,55

4,20

4,80

Berat U-235 rerata dalam IEB mini, g

0,28

0,33

0,37

Tabel 3. Tebal kelongsong PEB mini.

No

1

2

3

Pemuatan
U, g/cm3

3,55

4,20

4,80

Tebal kelongsong, mm
sisi jauh

min.

0,411
0,358
0,350
0,307
0,254
0,276

Rerat
a

0,447
0,415
0,396
0,389
0,362
0,364

tengah
min.

0,362
0,371
0,324
0,378
0,339
0,398

rerata

0,409
0,423
0,376
0,424
0,395
0,430

sisi dekat
min.

0,430
0,378
0,317
0,382
0,296
0,336

rerata

0,446
0,429
0,383
0,454
0,421
0,413

Tabel 4. Distribusi kegagalan PEB mini.

No

1

2

3

Pemuatan U,
g/cm3

3,55

4,20

4,80

Jumlah PEB

26

22

26

Rijek
Blister

3

0

1

White spots

2

0

4
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Gambar 2. Fasa -fasa di dalam Serbuk U3Si2.

Gambar 3. Titik-titik Pengukuran Tebal IEB.
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Gambar 4. Paket Rol PEB Mini.

1. meat (bahan bakar U3Si2-AI)
2. Kelongsong AIMg2

Gambar 5. Hasil Uji Radiografi PEB mini.
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PENGARUH KOMPOSISI SERBUK HALUS UO2

TERHADAP KERAPATAN KOMPAKAN PELET UO2

Widjaksana, Etty Mutiara
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH KOMPOSISI SERBUK HALUS UO2 TERHADAP KERAPATAN KOMPAKAN
PELET UO2. Telah dilakukan penelitian pengaruh serbuk halus tersebut terhadap kerapatan pelet
UO2 mentah. Penelitian dilakukan melalui pengubahan komposisi serbuk halus ke dalam serbuk
UO2 standar sebanyak 6 kali perubahan yaitu 0%, 10 %, 20 %, 30%, 40%, dan 50%. Masing
masing komposisi dikompakan dengan pengubahan tekanan pengompakan sebanyak 5 kali
yaitu 1 MP(Measured Pressured * ton/mm2), 2 MP, 3 MP, 4 MP dan 5 MP, dan masing masing
diulang sebanyak 8 kali pengulangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa, rata rata
kerapatan (kerapatan estimasi) berada diantara selang kepercayaan untuk rata rata kerapatan
populasi dalam batas kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil ANOVA ditunjukkan bahwa kedua
pengubahan berpengaruh terhadap kerapatan kompakan melalui besaran distribusi F. Pengaruh
tersebut ditunjukkan dengan korelasi-korelasi baik terhadap komposisi maupun terhadap
tekanan. Kerapatan maksimum tercapai pada komposisi antara selang 20% dan 30%. Bila
digunakan korelasi Heckel temyata komposisi serbuk halus tidak banyak berpengaruh terhadap
kekuatan mekanik serbuk, sedangkan bila digunakan korelasi Smith terlihat bahwa komposisi
serbuk halus berpengaruh terhadap kompresibilitas serbuk. Kompresibilitas serbuk dicapai pada
komposisi antara selang 20% dan 30%.

ABSTRACT

THE EFFECT OF FINE UO2 POWDER COMPOSITION ON DENSITY OF UO2 PELLET
COMPACTION. This research has been done to solve it. The work was done through making
variation on the fine powder composition from 0% up to 50% and variation on compacting
pressure from 1 MP up to 5 MP. Each variation combination was replicated eight times. The result
showed that the data were within confidence interval of the density and the ANOVA showed that
the parameters affected the density. The affect of them was showed in the various correlation.
The maximum density was reached at the range of fine powder composition between 20% and
30%. When Heckel theory was applied to the data, the conclusion showed that the fine powder
composition did not affect the mechanical strength of material, but when Smith theory was
applied, the conclusion showed that the fine powder composition affect the compressibility of
powder. The maximum compressibility of powder was reached at the range of fine powder
composition between 20 % and 30%.

PENDAHULUAN

Pada umumnya prosedur
pengompakan serbuk UO2 dalam proses
peletisasi mempersyaratkan serbuk UO2

dengan distribusi ukuran butir antara 150 jam
sampai dengan 800 urn. Akan tetapi dalam
kenyataannya sering dijumpai selang
distribusi ukuran butir yang lebih besar dari
itu atau dengan kata lain ada distribusi
ukuran dari ukuran di bawah 150 \im sampai
dengan ukuran di atas 800 um. Kondisi ini
sudah tentu di luar persyaratan yang telah
ditentukan, sehingga perlu pemisahan
terlebih dulu sebelum digunakan.

Pemisahan akan memberikan tiga
kelompok serbuk yaitu serbuk dengan ukuran
di bawah 150 u.m yang disebut serbuk halus,

serbuk di antara 150 u,m dan 800 um yang
disebut serbuk standar dan serbuk dengan
ukuran di atas 800 um yang disebut serbuk
kasar. Serbuk kasar selanjutnya dihaluskan
kembali sehingga diperoleh serbuk dengan
ukuran di bawah 800 urn. Penghalusan ini
dapat menghasilkan pula serbuk halus,
sehingga secara keseluruhan jumlah serbuk
halus akan meningkat. Berdasar beberapa
pertimbangan teknis, maka serbuk halus ini
tidak diinginkan karena membuat bahan yang
terbuang akan banyak dan tidak
menguntungkan secara ekonomis. Oleh
karena itu perlu upaya untuk memanfaatkan
serbuk halus itu.

Upaya yang telah dilakukan untuk
maksud tersebut adalah melalui proses
aglomerasi kering yang membutuhkan
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kecermatan yang tinggi dan waktu yang
cukup lama. Sering pula serbuk halus itu
dikembalikan ke proses pembuatan serbuk
melalui proses basah. Upaya itu lebih tidak
menguntungkan dalam industri, sehingga
perlu upaya lain untuk memperoleh kondisi
yang lebih menguntungkan.

Beberapa pustaka menjelaskan
bahwa keberadaan serbuk halus akan
memperbesar luas permukaan spesifik
serbuk tersebut151 yang menimbulkan
adsorpsi gas dari lingkungannya sehingga
pada permukaan serbuk akan terbentuk
lapisan molekuler gas. Keadaan ini
memberikan dampak kurang baik, baik pada
saat pengompakan bahan tersebut maupun
proses selanjutnya. Luas permukaan spesifik
serbuk yang besar secara umum juga akan
meningkatkan luas kontak antar butir. Kondisi
ini akan meningkatkan gesekan antar butir
sehingga tingkat kemampuan alir serbuk
menurun'51 yang akan menyulitkan pada
proses pengompakan. Serbuk halus sampai
komposisi tertentu dapat pula memperbaiki
kerapatan karena serbuk tersebut berpeluang
besar memasuki rongga antar butir besar.
Sudah tentu hal itu akan terjadi bila serbuk itu
mendapat dorongan untuk memasuki rongga
tersebut melebihi tahanan gesek antar butir.
Pengisian rongga antar butir besar oleh
serbuk halus akan mampu meningkatkan
bilangan koordinasi antar butir sehingga
memudahkan terbentuknya ikatan antar butir
pada saat dikompakan1 .

Serbuk halus yang memberikan
dampak pada luas permukaan spesifik dapat
meningkatkan laju sintering pada kondisi
sintering yang sama dengan proses standar.
Sudah tentu hal ini dapat menguntungkan
dalam proses sintering bila kondisi sintering
diatur lagi. Di sisi lain, adsorpsi udara pada
permukaan serbuk UO2 dapat menimbulkan
perubahan stoikiometri sehingga rasio O - U
akan bertambah. Sudah tentu secara
mikro kondisi ini akan mengubah
karakteristik bahan yang pada gilirannya
mempengaruhi proses pengompakan dan
proses lanjutannya. Selanjutnya perubahan
rasio O - U dapat berguna dalam proses
sintering. Kelebihan oksigen dalam UO2 pada
dasarnya akan meningkatkan laju sintering
melalui efek difusi oksigen. Hal ini dapat
menurunkan energi yang diperlukan untuk
proses itu, sehingga temperatur sintering pun
dapat diturunkan .

Dari uraian tersebut nampak bahwa,
keberadaan serbuk halus dapat memberikan
dampak yang merugikan dari satu sisi,
namun dapat pula memberikan dampak yang
menguntungkan di sisi lainnya terutama
apabila komposisinya dapat diatur tertentu.
Atas dasar ini maka seyogyanya serbuk
halus hasil pemisahan itu dapat digunakan
kembali dengan mengatur komposisinya
dalam serbuk standar. Agar serbuk halus
tersebut dapat digunakan langsung dan
mengingat kedua dampak yang
ditimbulkannya, maka perlu suatu
pemahaman yang nyata sampai sejauh mana
besar dampak yang merugikan dan
menguntungkan yang ditimbulkannya.
Dengan perkataan lain keberadaan serbuk
halus dalam serbuk standar pada komposisi
tertentu dapat mempengaruhi baik secara
positif maupun negatif terhadap proses
pengompakan. Inilah yang menjadi hipotesis
dan dasar pemikiran penelitian ini.

TATA KERJA

Atas dasar hipotesis yang
dikemukakan dalam paragraf • di atas,
percobaan ini dirancang. Perlakuan yang
dilakukan berdasarkan hipotesis tersebut
adalah variasi komposisi fraksi serbuk halus
yang divariasikan 0%, 10%, 20%, 30%, 40%,
dan 50%, kedalam serbuk standar. Akan
tetapi untuk mengetahui parameter yang
sesuai dengan variasi tersebut, tekanan
pengompakan pun divariasikan dari 1 MP,
2 MP, 3 MP, 4 MP dan 5 MP. Selanjutnya
untuk mendapatkan data yang dapat
dipercaya, maka masing masing kombinasi
variasi diulang sebanyak 8 kali.

Atas dasar rancangan tersebut,
maka percobaan dilakukan melalui
pemisahan serbuk halus dari serbuk yang
tersedia dengan pengayakan. Kemudian
serbuk halus dicampurkan kembali ke dalam
serbuk standar dengan variasi komposisi
seperti tersebut di atas dalam mesin
pencampur, sehingga diperoleh 6 kelompok
serbuk. Masing-masing kelompok dikompak-
an dengan variasi tekanan pengompakan
seperti tersebut di atas. Pengompakan
setiap kelompok serbuk pada setiap variasi
tekanan diulang sebanyak 8 kali, sehingga
untuk setiap kelompok serbuk diperoleh 40
pelet mentah dan jumlah pelet keseluruhan
yang dihasilkan sebanyak 240 pelet. Secara
visual keutuhan setiap pelet diperiksa serta
dimensi dan beratnya diukur. Dari ukuran
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berat dan dimensi tersebut, kerapatan
geometris pelet dihitung. Selanjutnya hasil
yang diperoleh diolah untuk pengujian data
dan hipotesis.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil yang diperoleh ditunjukan pada
lampiran. Tabel 1. Data tersebut selanjutnya
diolah secara statistik untuk mengetahui
keberadaan rerata populasi dan interval
penerimaannya pada batas kepercayaan
95% dua sisi, kemudian ANOVA untuk
pengujian keberadaan pengaruh perlakuan
terhadap hasil dan pembentukan korelasi
atas pengaruh tersebut. Hasil yang diperoleh
ditunjukan pada lampiran Tabel 2 dan
Tabel 3.

Selanjutnya dengan menggunakan
regresi linier diperoleh korelasi baik pengaruh
fraksi serbuk halus pada berbagai tekanan
pengompakan terhadap kerapatan pelet
mentah maupun pengaruh tekanan
pengompakan pada berbagai komposisi
terhadap kerapatan pelet mentah, seperti
yang ditunjukan pada lampiran Gambar 1
sampai dengan 12.

Kecenderungan pengaruh perubahan
tersebut ditunjukan dengan korelasi seperti
persamaan berikut ini

p = a X
4 +

dimana:
P

a,p,ydan5 =

kerapatan pelet mentah (% td=
theoritical density)
komposisi fraksi serbuk halus
dalam serbuk standar ( % )
koefisien suku suku korelasi,
konstanta yang sama dengan
kerapatan pelet pada kompo-
sisi fraksi serbuk halus 0 %.

Harga-harga konstanta dan koefisien
tersebut ditunjukan pada lampiran Tabel 4.
Korelasi tersebut biia diplot pada grafik akan
diperoleh kurva kurva seperti ditunjukan pada
lampiran Gambar 1 sampai dengan 6.

Korelasi yang menunjukan pengaruh
tekanan dinyatakan dengan persamaan
berikut ini:

dimana
p = kerapatan pelet mentah dalam % td,

X = koefisien arah korelasi
<f> = konstanta.

Harga koefisien dan konstanta tersebut
ditunjukkan pada lampiran Tabel 5. Korelasi
tersebut bila diplot pada grafik akan diperoleh
kurva-kurva seperti ditunjukan pada lampiran
Gambar 7 sampai dengan 12.

Dari hasil yang diperoleh terlihat
bahwa harga kerapatan rerata peiet mentah
yang diperoleh dari sejumlah cuplikan serbuk
berada di dalam interval harga kerapatan
rerata yang diharapkan dari populasi serbuk
yang ada dengan batas kepercayaan 95 %.
Hal ini menunjukan bahwa kejadian yang
memberikan harga kerapatan rerata pelet
mentah dengan perlakuan yang sama
mempunyai peluang 95% berada di dalam
interval itu. Selanjutnya hasil analisis varian
menunjukan bahwa ada pengaruh yang
cukup kuat dari perubahan baik komposisi
fraksi serbuk halus maupun tekanan
pengompakan.

Dari Gambar 7 sampai dengan
Gambar 12 terlihat bahwa pada umumnya
harga kerapatan pelet mentah pada berbagai
tekanan dengan penambahan fraksi serbuk
halus sampai fraksi yang ditinjau akan
meningkat bila dibandingkan dengan harga
kerapatan pelet mentah dari serbuk standar.
Peningkatan tersebut mencapai harga
kerapatan yang besar pada komposisi fraksi
serbuk halus antara 20 % sampai dengan
30 % seperti terlihat pada Gambar 8 dan 9,
dan lebih besar dari komposisi itu harga
kerapatan cenderung menurun, seperti
ditunjukan pada Gambar 10 dan 11.
Keadaan ini sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Funas12'31 bahwa
pencampuran serbuk halus dan serbuk kasar
akan mencapai kerapatan maksimum pada
komposisi tertentu tergantung pada
kemampuan serbuk halus untuk mengisi
rongga antar serbuk kasar.

Pengaruh komposisi fraksi serbuk
halus tersebut terlihat pula pada Gambar 1
sampai dengan Gambar 6 untuk masing-
masing tekanan. Gambar-gambar tersebut
memperlihatkan bentuk kurva yang sama,
tetapi seolah-olah terjadi pergeseran posisi
atau penyempurnaan bentuk kurva. Pada
Gambar 1 nampak ada ekor lengkungan
pada ujung kiri kurva yang hilang pada
gambar-gambar selanjutnya. Selanjutnya
mulai Gambar 2 terbentuk ekor lengkungan
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pada ujung kanan kurva dan tumbuh semakin
besar pada Gambar 5. Meskipun demikian
puncak kurva yang terjadi tetap berada pada
kisaran komposisi antara 20 % dan 30 %.
Kondisi ini lebih banyak menggambarkan
fenomena pergerakan serbuk halus dan
pemampatan serbuk karena peningkatan
gaya yang dikenainya disertai dengan
pengikatan antar butir yang kontak sehingga
pelet mempunyai kekuatan. Pada tekanan
pengompakan 1 MP, gaya yang bekerja pada
serbuk relatif rendah sehingga pada
komposisi fraksi halus rendah ( kurang dari
5% ) yang cenderung mempunyai rongga
antar butir yang banyak, belum mampu
memampatkan serbuk secara menyeluruh. Di
sisi iain keberadaan serbuk halus justru
menghambat gerakan butir. Hal itu
mengakibatkan kerapatan pelet yang
dihasilkan cenderung lebih rendah daripada
tanpa campuran. Komposisi fraksi serbuk
halus di antara 5% sampai dengan 30%
memungkinkan rongga antar butir kasar terisi
oleh serbuk halus yang bila dikenai gaya
yang sama dengan komposisi di bawah 5 %,
gaya tersebut cenderung bekerja merata,
sehingga pemampatan akan lebih mudah
terjadi. Kondisi ini menimbulkan kerapatan
pelet meningkat. Pada komposisi serbuk
halus yang lebih besar dari 30 % cenderung
menghambat pemampatan terutama yang
berada di luar rongga antar butir kasar. Oieh
karena itu, pada komposisi fraksi serbuk di
atas 30 % kerapatan pelet cenderung
menurun. Pada tekanan yang lebih besar,
hambatan terhadap pemampatan itu sedikit
demi sedikit dapat diatasi. Ekor bagian kanan
kurva yang terbentuk pada tekanan relatif
besar, mungkin terjadi karena pelet atau
bagian pelet yang terbentuk mengalami
fragmentasi yang diikuti dengan penyusunan
ulang butiran {repacking) sehingga kerapatan
meningkat.

Apabila data tersebut dicocokan
dengan model korelasi yang dikemukakan
oleh Heckel'41, maka diperoleh persamaan
korelasi antara kerapatan pelet kompakan
dengan tekanan pengompakan seperti yang
ditunjukan dalam Tabel 6. Dari korelasi ini
terlihat bahwa, koefisien arah korelasi tidak
banyak berbeda yang berarti karakteristik
mekanik serbuk tidak banyak mengalami
perubahan. Selanjutnya apabila data
dicocokan dengan korelasi yang diajukan
oleh Smith'5', maka akan diperoleh korelasi

antara kerapatan pelet kompakan dengan
tekanan pengompakan seperti ditunjukan
pada Tabel 7. Berdasar persamaan korelasi
tersebut terlihat bahwa, koefisien arah
persamaan mencapai harga maksimum pada
rentang komposisi 10% - 20%, yang berarti
nilai kompresibilitas serbuk mencapai kondisi
optimum pada rentang komposisi tersebut.
Selanjutnya dari persamaan korelasi itu
terlihat pula bahwa harga konstanta yang
maksimum dicapai pada komposisi sekitar
30% yang berarti densitas nyata serbuk
sebelum dikompakan mencapai nilai
maksimum pada komposisi itu. Sudah tentu
kedua hal itu mendukung argumentasi yang
dikemukakan di atas.

SIMPULAN

Dari hasil dan bahasan di atas dapat
disimpulkan bahwa
1. Keberadaan serbuk halus dalam serbuk

standar dapat mempengaruhi kerapatan
pelet mentah. Kerapatan pelet mentah
dapat mencapai harga maksimum pada
kisaran komposisi serbuk halus antara
20% dan 30%.

2. Kerapatan pelet mentah tersebut
bagaimana pun akan dipengaruhi oleh
besar tekanan pengompakan. Pada
umumnya peningkatan tekanan
pengompakan akan memperbesar
kerapatan pelet mentah.

3. Perubahan komposisi serbuk halus tidak
banyak mempengaruhi karakteristik
mekanik (kekuatan) bahan, akan tetapi
dapat mempengaruhi kompresibilitas
serbuk.

SARAN

Beberapa hal yang kiranya perlu
dilakukan dalam penelitian selanjutnya
adalah :
1. Perlu analisis serbuk standar untuk

mengetahui distribusinya yang tepat,
karena bagaimana pun distribusi tersebut
akan berpengaruh terhadap fenomena
yang terjadi.

2. Perlu dilakukan proses lanjutan yaitu
penyinteran untuk membuktikan baik
fenomena yang terjadi dalam
pengompakan maupun pengaruh serbuk
halus terhadap fenomena penyinteran.

272



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis
berterima kasih kepada kelompok peletisasi
sub bidang teknologi fabrikasi BEBE yang
telah memberikan data dan melaksanakan
peletisasi untuk percobaan ini. Ucapan terima
kasih ini pun penulis sampaikan kepada
semua pihak yang telah membantu dalam
percobaan ini.

PUSTAKA

[1J. NIRA/ANSALDO, CIRENE Fuel
Fabrication Manual, BATAN-ANSALDO
Contract Doc, Jakarta, 1985.

[2]. JONES, W. D., Fundamental Principles
of Powder Metallurgy, Ed. I, Edward
Arnold (Publisher) LTD, London, 1960.

[3]. FRITZ, L. V., Powder Metallurgy,
Principles and Application, Metal Powder
Industries Federation, Princeton, New
Jersey, 1980.

[4]. HECKEL, R. W., An Analysis of Powder
Compaction Phenomena, Transaction of
The Metallurgy Society of AIME, Vol 22
(1), 1961.

[5]. GOETZEL C. G., Treatise on Powder
Metallurgy, ed 1, Interscience Publisher
Ltd., 1949.

(6]. WIDJAKSANA, Pengaruh Tekanan
Pengompakan Terhadap Kerapatan
Kompakan dalam Proses Peletisasi
UO2, Prosiding Presentasi llmiah Daur
Bahan Bakar Nuklir, Jakarta, 1996.

[7]. ASSMANN H, DOERR W, PEEHS M.,
Control of UO2 Microstructure by
Oxidative Sintering, Journal of Nuclear
Material, North Holland, Amsterdam,
(1986).

[8]. REED, JANS S., Introduction to the
Principles of Ceramic Processing,
Powder Metallurgy, p. 188.

TANYA JAWAB

Tatang Mulyana
• Mohon dijelaskan kriteria serbuk UO2

termasuk serbuk halus atau standar ?
Apa dasar kriteria tersebut ? Bagaimana
cara menentukan ukuran tersebut ?

Widjaksana
• Serbuk halus mempunyai ukuran

kurang dari 150 urn, serbuk standar
mempunyai ukuran antara 150 sampai
dengan 800 jam dan serbuk kasar
mempunyai ukuran lebih besar dari
800 urn.

Sigit
• Mengapa kerapatan dinyatakan dalam

persen ?
• Persentase komposisi serbuk terhadap

apa ?
• Mengapa korelasi lebih ditonjolkan ?

Widjaksana
• Kerapatan dinyatakan dalam prosentase

terhadap kerapatan teoritis.
• Persentase komposisi adalah jumlah

serbuk halus dibagi dengan jumlah
serbuk halus dan serbuk standar.

Korelasi lebih ditonjolkan
merupakan bukti atas hipotesis.

karena

Sugondo
• Bagaimana korelasi dalam artian fisis ?

Widjaksana
• Pada dasarnya korelasi statistik

mencirikan pada korelasi fisis. Pada
awal kurva ( 0 - 20% ) terjadi
penyusunan serbuk dan kontak antar
butir, (20-30%) terjadi pemampatan dan
pada komposisi lebih besar dari 30%
terjadi fragmentasi dan repacking.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Data Pengamatan Kerapatan Pelet Mentah

Tekanan (MP)
Komposisi (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1
Densitas

(%td)
40.47%
40.48%
40.72%
40.56%
40.69%
40.68%
40.70%
40.64%
40.82%
40.96%
40.82%
41.00%
40.63%
40.88%
40.96%
40.87%
41.13%
41.11%
41.00%
41.05%
40.84%
41.26%
41.26%
41.16%
41.28%
41.57%
41.38%
41.27%
41.40%
41.16%
41.29%
41.51%
41.04%
43.74%
41.29%
41.07%
40.85%
41.09%
40.57%
40.62%
40.15%
40.40%
40.51%
40.30%
40.22%
40.62%
39.93%
40.36%

2
Densitas

(%td)
43.02%
42.16%
41.98%
41.70%
42.00%
41.82%
42.01%
42.15%
42.63%
42.62%
42.27%
42.44%
42.46%
42.13%
42.33%
42.63%
42.45%
42.83%
42.91%
42.39%
42.46%
42.90%
42.88%
42.74%
42.68%
41.49%
42.69%
42.25%
42.92%
42.78%
42.94%
42.71%
42.20%
42.18%
42.36%
42.49%
42.25%
42.62%
42.12%
42.26%
42.12%
42.00%
42.10%
42.25%
42.25%
42.03%
42.29%
42.05%

3
Densitas

(%td)
44.22%
43.71%
45.29%
44.01%
45.24%
45.48%
45.25%
45.32%
45.56%
45.88%
45.74%
45.69%
45.72%
45.83%
45.62%
45.78%
46.08%
46.18%
46.21%
46.06%
46.22%
46.00%
46.15%
45.99%
45.82%
46.02%
46.05%
46.04%
46.06%
46.04%
45.73%
46.00%
45.84%
45.76%
45.65%
45.64%
45.61%
45.48%
45.18%
45.26%
45.63%
45.58%
45.73%
45.96%
45.18%
45.30%
45.82%
45.44%

4
Densitas

(%td)
48.78%
48.65%
48.97%
48.95%
48.82%
48.76%
48.88%
49.14%
49.27%
49.41%
49.44%
49.34%
49.38%
49.46%
49.11%
49.26%
49.80%
49.65%
49.56%
49.51%
49.71%
49.84%
49.50%
49.32%
49.48%
49.46%
49.45%
49.50%
49.47%
49.64%
49.17%
49.79%
49.06%
48.98%
48.93%
48.83%
49.03%
49.19%
48.95%
48.97%
49.06%
48.90%
48.81%
48.67%
48.79%
49.23%
49.14%
48.82%

5
Densitas

(%td)
50.49%
50.98%
50.82%
50.93%
51.28%
50.81%
50.97%
51.05%
51.36%
51.14%
51.55%
51.55%
51.56%
51.48%
54.33%
51.58%
50.78%
51.80%
51.33%
51.75%
51.78%
51.64%
51.29%
51.50%
51.64%
51.75%
51.67%
51.80%
51.62%
51.79%
51.82%
51.33%
51.19%
51.18%
50.43%
50.29%
50.92%
51.17%
51.03%
51.43%
50.59%
51.10%
51.54%
51.33%
51.33%
51.50%
51.09%
51.13%
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Tabel 2. Rerata Kerapatan dan Batas Interval Penerimaan

Kombinasi
Eks.

%Halus
0%

10%

20%

30%

40%

50%

MP

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Rerata
%TD

40.62%
42.11%
44.82%
48.87%
50.92%
40.87%
42.44%
45.73%
49.33%
51.82%
41.10%
42.70%
46.11%
49.61%
51.48%
41.36%
42.56%
45.97%
49.49%
51.68%
41.28%
42.31%
45.55%
48.99%
50.96%
40.31%
42.13%
45.58%
48.93%
51.20%

Interval Penerimaan
Min

40.53%
41.75%
44.18%
48.73%
50.72%
40.76%
42.27%
45.63%
49.23%
50.90%
40.98%
42.50%
46.03%
49.46%
51.17%
41.24%
42.13%
45.86%
49.34%
51.53%
40.37%
42.16%
45.35%
48.90%
50.60%
40.12%
42.03%
45.34%
48.75%
50.93%

Max
40.71%
42.46%
45.45%
49.00%
51.12%
40.97%
42.61%
45.82%
49.44%
52.74%
41.23%
42.90%
46.19%
49.77%
51.79%
41.48%
42.99%
46.08%
49.65%
51.82%
42.20%
42.46%
45.76%
49.09%
51.31%
40.50%
42.23%
45.82%
49.10%
51.47%

Deviasi
Standar

0.10%
0.40%
0.71%
0.15%
0.23%
0.12%
0.19%
0.11%
0.12%
1.03%
0.14%
0.22%
0.09%
0.17%
0.35%
0.13%
0.48%
0.12%
0.18%
0.16%
1.02%
0.17%
0.23%
0.10%
0.40%
0.22%
0.11%
0.26%
0.19%
0.30%

Kesalahan
Standar

0.04%
0.15%
0.27%
0.06%
0.09%
0.04%
0.07%
0.04%
0.04%
0.39%
0.05%
0.08%
0.03%
0.07%
0.13%
0.05%
0.18%
0.05%
0.07%
0.06%
0.39%
0.06%
0.09%
0.04%
0.15%
0.08%
0.04%
0.10%
0.07%
0.11%

Batas
Kepercayaan

95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

Tabe! 3. Hasil ANOVA untuk Uji Pengaruh Tekanan, Komposisi dan Kombinasinya pada batas
kepercayaan 99%

Source
mean

X

P
x-p
err

df
1

5
4

20
210

SS
50.55010

0.001894
0.373541

7.70305E
0.002781

Mss
50.55010

3.78837E
0.093385

3.85152E
1.32458E

Fc

28.60046
7050.169
2.907727

Ft

3.02
3.32

1.88

Concl

+
+

+

Tabel 4. Korelasi Kerapatan Pelet Mentah dengan Tekanan pada berbagai komposisi
p = oc7i4 + p7i3 + ynl + 5K + E

0%
10%
20%
30%
40%
50%

R2

1
1
1
1
1
|

a I
-0.0014!
-0.00011

-7.00E-051
0.0003!
0.0001!
0.0004!

P
0.0146

-0.0012
-0.0022
-0.0067
-0.0046
-0.0065

Y !
-0.0454 j
0.0185 S
0.0239!
0.0432!
0.0357 i

0.038!

5
0.0705

-0.0299
-0.0395
-0.0758
-0.0664
-0.0558

E

0.368
0.4213
0.4289
0.4524

0.448
0.427
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Tabel 5. Korelasi Kerapatan Pelet Mentah dengan Komposisi Fraksi Halus
pada berbagai tekanan pengompakan

p
1
2
3
4
5

1
0.9999

1
1
1

a
2.00E-05
6.00E-05
2.00E-05
5.00E-05
0.0007

p = ax5 + bx4 + ex3 + dx2

b

L -0.0004
0.0011
-0.0002
-0.0006
-6.0125

c

0.003 i
-0.0081
0.0006
0.0028
0.0807

+ ex + f

d
-0.0095
0.025

-0.0034
-0.0064
-0.2417

e
0.0155
-0.0302
0.0172
0.0121
0.3318

f

0.3976
0.4333
0.4339
0.4808
6.3501

Tabei 6. Persamaan Korelasi Menurut Heckel

Tabel 7. Persamaan Korelasi Menurut Smith

Komp

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Persamaan Korelasi

Ln(1/(1-p)) = 0.0510 p + 0.4576

Ln(1/(1-p)) = 0.0523 p + 0.4628

Ln(1/(1-p)) = 0.0521 p + 0.4676

Ln(1/(1-p)) = 0.0514 p + 0.4697

Ln(1/(1-p)) = 0.0499 p + 0.4647

Ln(1/(1-p)) = 0.0529 p + 0.4544

R2

0.9773

0.9839

0.9856

0.9794

0.9826

0.9888

Komp

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Persamaan Korelasi

p = 0.0276 pO33 + 0.3728

p = 0.0281 pa33+0.3760

p = 0.0278 pa33+0.3790

p = 0.0274 p0'33 + 0.3803

p = 0.0269 pa33 + 0.3768

p = 0.0266 pa33+ 0.3710

R2

0.98

0.9859

0.9868

0.9816

0.984

0.9906
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Gb. 1. Pengaruh Komposisi Fraksi Serbuk
Halus terhadap Kerapatan Pelet Mentah pada

Tekanan 1 MP

40.4%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Komposisi Fraksi Serbuk Halus ( % )

• 1 Poly. (1)

Gb. 2. Pengaruh Komposisi Serbuk Halus-
terhadap Kerapatan Pelet Mentah pada

Tekanan 2 MP
43.0%

42.8% - -

42.6% - -

5 42.4% - •

42.2% - •

42.0% / i i 1I j

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Komposisi Fraksi Serbuk Halus ( % )

• 2 Poly. (2)

Gb. 3. Pengaruh Komposisi Fraksi Serbuk
Halus terhadap Kerapatan Pelet Mentah pada

Tekanan 3 MP

*+u.o /o -

46.1%-

9"
£ 45.9% -

.c

0)

5 45.7% -

Q.

1
8. 45.5% •
2

45.3% 4 - / ; i

45.1% -

rj

L

\ i i i 1

-\

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Komposisi Fraksi Serbuk Halus ( %)

1D 3 •Poly. (3)

Gb. 4. Pengaruh Komposisi Fraksi Serbuk
Halus terhadap Kerapatan Pelet Mentah pada

Tekanan 4 MP

ta.ovo -

49.6% -

%
td

)

f 49.4% -
c
<u
S

"5a.

| 49.2%-

2

49.0% -

I 49.38%

• 48.92%i ;

48.8% - I i ,

1 49.50%

\
\ :

• 48.99°/

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Komposisi Fraksi Serbuk Halus ( %)

• 4 Poly. (4) |
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Gb. 9. Perbandingan Pengaruh Komposisi
Fraksi Serbuk Halus 0 % dengan 30 %

terhadap Kerapatan Pelet Mentah pada
berbagai Tekanan

52.0%

40.0%
2 3 4

Tekanan Pengompakan (MP )

0%
"Log. (0%)

A 30%
Log. (30%)

Gb. 10. Perbandingan Pengaruh Komposisi
Fraksi Serbuk Halus 0% dengan 40% terhadap

Kerapatan Pelet Mentah pada berbagai
Tekanan

52.0%

40.0%
2 3 4

Tekanan Pengompakan ( MP )

B 0%
Log.(0%)

A 40%
——Log. (40%)

Gb. 11. Perbandingan Pengaruh Komposisi
Fraksi Serbuk Halus 0% dengan 50% terhadap

Kerapatan Pelet Mentah pada berbagai
Tekanan

52.0%

38.0%
2 3 4

Tekanan Pengompakan ( MP )

0%
-Log. (0%)

A 50%
Log. (50%)

Gb. 12. Pengaruh Tekanan Pengompakan
terhadap Kerapatan Pelet Mentah pada

berbagai Komposisi Fraksi Serbuk Halus

52.8%

2 3 4

Tekanan Pengompakan ( MP )

ta o% x 10%
• 20% « 30%
A 40% + 50%

Log. 0%) - - - L o g . (40%)
Log. 10%) - Log. (20%)

-Log. 30% Log. (50%)
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PERANCANGAN KASKADE PABRIK PENGAYAAN URANIUM
MENGGUNAKAN TEKNIK SENTRIFUGASI

Fathurrachman
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PERANCANGAN KASKADE PABRIK PENGAYAAN URANIUM MENGGUNAKAN TEKNIK
SENTRIFUGASI. Kaskade berisikan beberapa stage dijelaskan dengan teknik yang sederhana
melalui pengembangan teori kaskade. Teknik itu digunakan mencari laju alir umpan dan
perhitungan neraca massa komponen setiap stage pada satu kaskade yang menggunakan
stagecut sebesar 1/2. Aliran relatif kaya U-235 dikontakkan dengan aliran relatif miskin U-235
secara lawan arah. Contoh perhitungan laju alir dan komposisi isotopik untuk setiap stage
diberikan untuk mendapatkan produk U-235 sekitar 3 % guna memperjelas sifat-sifat kaskade.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah stage optimal yang diperlukan untuk mendapatkan
produk 3 % U-235 adalah sebesar 13 stage dengan rincian 2 stage pada seksi stripping dan 11
stage pada seksi enriching. Makin besar jumlah stage pada seksi stripping makin kecil kadar
U-235 dalam limbah, sementara makin rendah faktor pemisahan makin besar jumlah stage
diperlukan. Perancangan kaskade ini dapat pula digunakan untuk memisahkan campuran gas
selain UFe yang mempunyai faktor pemisahan lebih besar.

ABSTRACT

THE CASCADE DESIGN FOR THE URANIUM ENRICHMENT PLANT USING CENTRIFUGE
TECHNIQUE. A cascade containing few number of stages is simply outlined by development of
cascade theory. This technique is applied to determine the feed streams and isotopic mass
balances calculations for each stage at a cascade using stagecut 1/2. The enriched streams is
contacted with the depleted streams in a simple countercurrent mode. An example of the enriched
and depleted streams determination and isotopic mass balances calculations at each stage is
given to obtain 3 % of U-235 as the product. The results show that the optimal number of stages
is 13 where 2 stages at the stripping section and 11 stages at the enriching section. The larger the
number of stages at the stripping section the smaller the U-235 content in the tails, whilst the
smaller the separation factor the larger the number of stages required. This cascade design can
also be used to separate a gas mixture other than UFe gas where its separation factor is larger.

PENDAHULUAN

Teori kaskade sering dipakai dalam
perancangan pabrik kimia terutama yang
menggunakan unit operasi teknik kimia
seperti distilasi dan ekstraksi pelarut. Di
bidang ilmu pengetahuan dan teknoiogi
nuklir, teori itu digunakan amat luas pula
terutama pada proses produksi air berat dan
pengayaan uranium guna mencari jumlah
stage yang diperlukan dalam satu kaskade
yang biasanya ratusan bahkan ribuan
jumlahnya. Namun, pengembangan teori ini
untuk kaskade yang menggunakan jumlah
stage yang cukup rendah kurang banyak
mendapat perhatian serius.

Teori kaskade untuk mencari laju alir
dan komposisi isotop uranium telah diuraikan
panjang lebar dalam buku standar[1>2). Akan
tetapi, penjelasan dalam buku-buku tersebut
menggunakan notasi dan manipulasi
matematik yang agak sulit diikuti dan sukar

dipahami. Di samping itu, teori itu umumnya
ditujukan kepada kaskade yang berisikan
ribuan stage seperti pada pabrik pengayaan
uranium yang menggunakan proses difusi
gas dan tukar kimia untuk mendapatkan
produk U-235 sebesar 3 % [3'41. Oleh karena
itu, diperlukan cara lain yang lebih sederhana
untuk menjelaskan teori tersebut terutama
bila ditujukan kepada perhitungan beberapa
stage saja '5'6'7). Hal itu kemungkinan dapat
diterapkan pada pabrik pengayaan uranium
yang menggunakan teknik sentrifugasi,
karena jumlah stage yang diperlukan antara
8 hingga 16 saja untuk mendapatkan produk
U-235 sebesar 3 % dan limbah mengandung
U-235 sebesar 0,30 % ;8al. Jumlah stage
yang rendah itu dapat dicapai, karena faktor
pemisahan (FP) isotop U-235 dan U-238
untuk proses sentrifugasi diperoleh cukup
tinggi, yaitu antara 1,3 hingga 1,6 [4].

Ada dua sifat penting yang dipunyai
oleh sebuah kaskade. Pertama, jumlah stage
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di dalamnya bervariasi ditinjau dari laju alir
produk dan umpan masuk ke stage. Jumlah
stage terbesar di sekitar umpan, sementara
jumlah terkecil di sekitar produk. Hal ini dapat
dijumpai pada kolom distilasi dan unit
pengaduk-pengenap yang keduanya mempu-
nyai stage berukuran sama [5'6'71. Akan tetapi,
pada instalasi sentrifugasi setiap stage terdiri
atas sejumlah unit pemisahan (alat
sentrifugasi) yang berukuran sama dan
mereka terhubung secara paralel satu sama
lain. Jumlah itu terbesar pada titik umpan dan
terkecil pada titik produk yang ditandai pula
dari besarnya laju alir setiap stage l2].
Gambar 1 menunjukkan contoh sepotong
kaskade berisi tiga stage dan setiap stage
terdiri atas gabungan unit pemisahan yang
makin rendah menuju ke titik produk.

Kedua, adanya teknik pengaturan
arah alir pada setiap stage yang disebut
dengan split cascade atau stagecut dengan
notasi 9 yang didefinisikan sebagai laju alir
produk yang relatif kaya akan komponen
produk dibagi dengan laju alir umpan masuk
pada setiap stage. Untuk stage N, maka GN

adalah laju alir produk diperkaya dari stage N
dibagi dengan laju alir umpan masuk ke
stage N. Harga A/ tergantung pada desain
kaskade yang diminta '^6i71 misalnya 1/2, 1/3,
1/4 bahkan 1/20. Dalam model ini stagecut

dipilih sebesar 1/2, karena harga itu terbesar
dan sekaligus untuk memudahkan
perhitungan [l6Jl. Selain itu, stagecut 1/2
lazim dipakai dalam pemodelan kaskade
untuk perancangan pabrik pengayaan
uranium menggunakan teknik difusi gas,
sentrifugasi, dan tukar kimia (chemex) baik
teknik tukar ion maupun ekstraksi pelarut [4),
sedangkan teknik aerodinamik yang
menggunakan nozzle dan helikon masing-
masing memakai stagecut sebesar 1/4 dan
1/20. Gambar 2 menunjukkan model stagecut
sebesar 1/2, 1/3 dan 1/4, dan stagecut
sebesar 1/2 juga dapat dilihat pada Gambar
4, 5, dan 6.

Tulisan ini menguraikan teknik
mencari laju alir umpan dan perhitungan
neraca massa komponen setiap stage
menggunakan stagecut sebesar 1/2 dengan
pilihan jumlah stage tertentu untuk kaskade
pabrik pengayaan uranium dengan teknik
sentrifugasi. Aliran relatif kaya U-235
dikontakkan dengan aliran relatif miskin
U-235 secara lawan arah. Contoh
perhitungan diberikan terhadap proses
pengayaan uranium untuk mendapatkan
produk U-235 sekitar 3 % guna memperjelas
sifat-sifat kaskade sekaligus memperkirakan
laju alir dan komposisi isotopik setiap stage.

Umpan -H

Stage' (

- *1 Stage 2

->

rH
Produk

Gambar 1. Contoh potongan kaskade pada seksi enriching saja.
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Gambar 2. Kaskade dengan stagecut (a) 1/2; (b) 1/3; dan (c) 1/4.
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TATA PERHITUNGAN

Konfigurasi dasar sebuah kaskade
seperti terlihat dalam Gambar 2.

T,

Seksi
Enriching

(R stage)
yP

F, xf

Gambar 3. Konfigurasi dasar sebuah
kaskade.

Kaskade ini terdiri atas dua seksi, seksi
enriching (pengayaan) berisi R stage dan
seksi stripping (pemiskinan) berisi L stage.
Kaskade semacam ini dapat diberi notasi {L,
R}. Laju alir yang memuat produk diperkaya
bergaris tebal dan posisi umpan F, produk P,
dan limbah T seperti tertera dalam Gambar 3.
Basis perancangan kaskade ini menganggap
bahwa laju alir P sama dengan satu dan
hanya ada dua komponen saja yang akan
dipisahkan dalam satu kaskade, yaitu U-235
dan U-238. Bila komposisi produk adalah yp,
umpan adalah xf, dan limbah adalah x,, maka
neraca massa overall untuk F= T+ 1 adalah,

F.xf=(F-l).x,+yp (1)

Penentuan Laju A!ir Kaskade

Berikut diberikan contoh kaskade
paling sederhana, yaitu kaskade (1, 1} yang
berarti satu stage pada seksi stripping dan
satu stage pada seksi enriching seperti
tertera pada Gambar 4 dengan stagecut 1/2.

1
s

1
e

P=\

T=2

Gambar 4. Kaskade paling sederhana {1, 1}.

Penggunaan stagecut sebesar 1/2 pada
stage 1e adalah laju alir P yang sama
dengan satu memberikan laju alir umpan
masuk ke stage 1e sebesar 2. Hal itu
memberikan masing-masing laju alir umpan,
produk, dan limbah pada kaskade {1, 1}
sebesar 3, 1, dan 2 satuan laju alir seperti
tertera pada Gambar 4.

Model kaskade dengan jumlah stage
sebanyak 7, ditampilkan dalam Gambar 5
dengan meletakkan 2 buah pada seksi
stripping dan 5 buah pada seksi enriching.
Model ini mengilustrasikan lebih jelas
hubungan antara laju alir umpan F, limbah T,
dan produk P dengan jumlah stage L pada
seksi stripping dan jumlah stage R pada
seksi enriching.

Pada Gambar 5 terlihat bahwa pada seksi
enriching, laju alir diperkaya yang masuk ke
setiap stage adalah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya
sampai (R +1), sementara laju alir yang ke
luar dari setiap stage pada aliran uranium
dipermiskin adalah 1, 2, 3 dan seterusnya
hingga R pada titik umpan.

Penggunaan stagecut sebesar 1/2
terlihat pada setiap stage. Pada stage 3e
misalnya, laju alir produk sebesar 3 dan laju

y*

1
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3
•—fa»

Xn

2
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• ( •
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1 5
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4

x4

4
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Gambar 5. Konfigurasi kaskade {2, 5} dengan stagecut 1/2.
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alir umpan pad a stage itu sebesar (4+2). Di
samping itu, laju alir dalam kaskade mengecil
pada titik produk P dan limbah 7 dan laju alir
tersebut terbesar di sekitar umpan F. Hal itu
berarti, kedua sifat kaskade telah dipenuhi. Di
sisi lain, laju alir diperkaya yang niasuk ke
setiap stage M pada seksi enriching selalu
sama dengan M +1. Produk diperkaya dari
setiap stage A/ seksi stripping adalah NT. Bila
M-R dan N= L, kedua aliran itu akan sama.
Maka hubungan antara T, R, dan L adalah,

R(R+ 1)(L+ 1)

LT = atau T - •
L

(2)

Bila R - 5 dan L = 2, maka pers. (2)
menghasilkan harga 7 = 3 . Hal ini sesuai
dengan laju alir limbah T pada Gambar 5.

Teknik ini selanjutnya digunakan
untuk memperkirakan laju alir pada model
kaskade lainnya dengan jumlah stage pada
seksi stripping dan seksi enriching yang
dapat diatur sedemikian rupa sehingga
komposisi U-235 setiap stage dan limbah T
dapat ditentukan untuk komposisi U-235
tertentu pada produk P.

Informasi lain yang diperoleh dari
perancangan kaskade seperti pada
Gambar 5 adalah ukuran masing-masing
stage atau operasional kaskade secara
keseluruhan dapat ditentukan. Ukuran ini
menentukan jumlah unit pemisahan yang
harus dihubungkan menjadi satu stage. Di
sisi lain, ukuran itu pada gilirannya
berhubungan dengan laju alir umpan ke
setiap stage. Pada seksi enriching, diambil
produk P sama dengan satu, maka laju alir
umpan sebesar 2 masuk ke stage 1, sebesar
4 masuk ke stage 2, sebesar 6 masuk ke
stage 3 dan seterusnya. Pada seksi stripping
iaju alir umpan masuk ke stage terakhir
adalah 27 (2x3) dan sebelah kanannya
menerima 47 (4x3). Secara umum, dapat
ditulis bahwa laju alir total pada seksi
enriching adalah [ l6l7i,

2(1 + 2 + 3 + + R) = R ( R + 1 )

Dengan pemyataan yang sama, laju alir total
pada seksi stripping adalah,

27(1 +2 + + L) = 7L(L + 1)
Maka ukuran total kaskade adalah,

R(R+1) + 7L(L + 1)

Bila pers. (2) dimasukkan ke persamaan
terakhir, maka ukuran total kaskade menjadi,

atau

Ukuran energi total atau disebut pula
separative work (SW) per satuan produk
adalah sebesar,

atau

(3)

Besaran SW ini dapat menentukan jumlah
unit pemisahan seluruh kaskade atau setiap
stage bila diketahui rancangan mesin
sentrifugasi yang digunakan dan kapasitas
produk 3 % U-235 per-tahunnya.

Neraca Massa Kaskade

Perhitungan neraca massa kaskade
untuk menentukan komposisi isotopik U-235
pada setiap stage memerlukan persamaan
kesetimbangan yang menghubungkan antara
aliran kaya U-235 dengan komposisi yn dan
aliran miskin U-235 dengan komposisi xn.
Komposisi isotopik untuk setiap stage telah
ditampilkan pada Gambar 5. Laju alir kedua
aliran itu kira-kira sama. Oleh karena itu,
hubungan antara yn dan xn dapat mengikuti
persamaan [1, 2],

a - (4)

a adalah faktor pemisahan (FP) yang pada
teknik sentrifugasi berkisar antara 1,3-1,6.
Persamaan (4) dapat diubah sedemikian
rupa, agar yn fungsi xn atau sebaliknya.
Persamaan (4) menjadi,

a)

b)

axr

xn

(a-l)xn

{l-a)yn

atau

(5)

Langkah penentuan komposisi isotopik setiap
sfage pada Gambar 5 adalah :

1. Laju alir untuk setiap stage ditentukan
terlebih dahulu seperti yang telah
dijelaskan di muka. Selanjutnya,
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komposisi isotopik untuk setiap stage
dicari dari kanan ke kiri yang dimulai dari
harga yp yang telah diketahui. Harga x-i
dicari menggunakan persamaan
kesetimbangan (5b).

2. Neraca massa di sekitar stage 1 dibuat
untuk mencari y2 yang mengikuti
hubungan, 2y2=y\+Xi

3. Persamaan (5b) digunakan kembali
untuk mencari x2.

4. Neraca massa di sekitar stage 2

mendapatkan : 3^3 = 2*2 +2^2 ~x\
sehingga y3 dapat dihitung.

5. Harga x3 dapat dicari menggunakan
persamaan (5b). Selanjutnya perhitungan
dilanjutkan hingga mencapai titik umpan
dengan cara yang sama.

6. Bila titik umpan telah dicapai,
perhitungan komposisi isotopik diubah
dari kiri ke kanan dengan
mengasumsikan terlebih dahulu harga xt

yang sama dengan x\s.
7. Persamaan (5a) digunakan untuk

mencari y^s.
8. Selanjutnya penggunaan neraca massa

pada stage 1s menghasilkan persamaan
6x2s - 3xis +3y\s, sehingga X2S dapat
dihitung.

9. Persamaan (5a) digunakan kembali
untuk mencari y2S. Harga ini seharusnya
sama dengan harga y§. Bila harga itu
tidak sama, maka xt ditentukan lagi dan
perhitungan diulang dari awal sampai
harga y2S mendekati atau sama dengan
_y6. Langkah 6 sampai 9 dilakukan pula
terhadap stage pada seksi stripping yang
lebih besar daripada 2 buah.

HASIL DAN BAHASAN

Contoh penentuan laju alir dan
penerapan neraca massa kaskade
ditampilkan pada konfigurasi kaskade {2, 11}
seperti pada Gambar 6. Jumlah stage adalah
sebanyak 13 dengan rincian 2 stage pada
seksi stripping dan 11 stage pada seksi
enriching. Penentuan laju alir di setiap stage
dapat dicari menggunakan metoda seperti
yang dijelaskan di muka. Penentuan neraca

massa kaskade yang diberikan Gambar 6
dimulai dengan memasang komposisi produk
y-i sebesar 0,03 dalam hal ini sama dengan
yp, dan harga a pada contoh tersebut
diambil yang terbesar, yaitu 1,6 [4!. Umpan
kaskade bila mungkin diusahakan
menggunakan uranium alam dengan
komposisi xf kira-kira 0,0071.

Langkah perhitungan neraca massa
kaskade dari titik produk hingga ke titik
umpan dilakukan mengikuti langkah yang
telah dijelaskan di muka yang memanfaatkan
persamaan kesetimbangan fraksi U-235
dalam aliran kaya dengan fraksi U-235 dalam
aliran miskin dan neraca massa setiap stage.
Perhitungan komposisi isotopik pada seksi
enriching dengan mudah dapat dilaksanakan
menggunakan persamaan (5b) dari stage 1
hingga stage 11, tetapi teknik pencarian
komposisi isotopik setiap stage pada seksi
stripping yang dimulai dari penentuan harga
x( harus dilakukan dengan coba-coba yang
memanfaatkan persamaan (5a). Jalan terbaik
untuk melaksanakan itu hanyalah
menggunakan komputer personal (PC). Hasil
perhitungan neraca massa kaskade untuk
setiap stage pada kaskade {2, 11} telah
tertera pada Gambar 6 yang ditampilkan
dalam tanda kurung dan iterasi dilaksanakan
dengan kalkulatortangan biasa.

Susunan jumlah stage dalam
kaskade {2, 11} pada Gambar 6 dengan FP
1,6 ternyata cukup ideal untuk proses
pengayaan uranium, karena komposisi
umpan terhitung dapat menggunakan
uranium alam dan fraksi U-235 dalam limbah
diperoleh 0,32 %. Hasil ini mendekati
perolehan pustaka131 yang menyebutkan
bahwa pengayaan uranium dengan teknik
sentrifugasi memerlukan 12 stage untuk
mendapatkan produk U-235 3 % dan U-235
0,3 % dalam limbah. Hasil itu sesuai pula
dengan perolehan pustaka'8al yang
menyebutkan bahwa perlu 8 hingga 16 stage
untuk mendapatkan fraksi U-235 dalam
produk dan limbah yang sama dengan FP
antara 1,6 hingga 1,3. Untuk xf dan x, yang
sama, kaskade {3, 16} dengan FP = 1,4 dan
kaskade {4, 21} dengan FP = 1,3 dapat pula
digunakan. Angka itu ditebalkan dalam Tabel
2, 3, dan 4.
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(0,0097) (0,0110) (0,0126) (0,0146) (0,0171) (0,0203) (0,0245) (0,0300)
8.

7 1
(0,0069) (0,0079) (0,0092) (0,0108) (0,0128) (0,0155) (0,0190)

(0,0051) (0,0066) (0,0072) (0,0079) (0,0087) (0,0097)
6 1 2 ^, , 1L. 1 I d 9

(0,0032) (0,0042) (0,0055
10

10
e

8

8

7
(0,0045) (0,0050) (0,0055) (0,0061) (0,0069)

5
(0,0070)

Gambar 6. Konfigurasi kaskade {2, 11}.

Variasi jumlah stage dalam seksj
stripping (1 hingga 4) dan seksi enriching
(7 hingga 23) untuk harga FP antara 1,3-1,6
telah dicoba pula dihitung dan hasil yang
diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1-4 dan
Gambar 7-10. Hasil itu memberikan banyak
pilihan terhadap jumlah stage dalam seksi
stripping dan enriching dan fraksi U-235
dalam umpan kaskade dan limbah. Dalam
tabel dan gambar tersebut dapat dijelaskan
bahwa untuk harga FP tetap, makin besar
jumlah stage pada seksi stripping makin
rendah fraksi U-235 dalam limbah. Di
samping itu, makin besar jumlah stage
dalam seksi enriching, komposisi umpan
kaskade makin mendekati komposisi
uranium alam bahkan di bawah harga itu,
karena makin banyak jumlah stage yang
digunakan makin besar pula unit pemisahan
(alat sentrifugasi) yang digunakan. Setiap
stage dapat saja berisi ratusan unit
pemisahan bahkan ribuan bila kapasitas
kaskade yang diminta hingga jutaan
ton SWU/tahun. Pabrik yang memproduksi
4 % U-235 dan 0,25 % U-235 dalam limbah
dengan kapasitas kaskade sebesar 8,75 juta
SWU/tahun ternyata pada seksi enriching
memerlukan 5.100 unit pemisahan pada
stage 1, 10.700 unit pada stage 2, 17.100
unit pada stage 3, dan 198.400 unit pada
stage 15 (unit terbesar pada titik umpan)l8bl.
Pabrik itu memerlukan 23 stage, 15 stage
pada seksi enriching dan 8 stage pada seksi
stripping.

Di sisi lain, penurunan FP
menaikkan jumlah stage pada seksi
enriching dan fraksi U-235 dalam limbah bila
tetap menginginkan komposisi umpan
mendekati komposisi uranium alam. Untuk
menurunkan fraksi U-235 dalam limbah,
jumlah stage dalam seksi stripping harus
ditambah guna mendapatkan U-235 sebesar
0,3 % dalam limbah bahkan lebih" rendah
lagi.

SiMPULAN

Teori kaskade yang telah
dimodifikasi dapat membantu merancang
kaskade untuk pemisahan isotop uranium
menggunakan teknik sentrifugasi dan hanya
cocok untuk kaskade dengan jumlah stage
yang rendah saja. Teknik itu kurang efisien
untuk penentuan jumlah stage yang ribuan
jumlahnya seperti pada pengayaan uranium
menggunakan teknik difusi gas dan tukar
kimia, karena teknik coba-coba dalam
penentuan fraksi U-235 dalam limbah akan
memakan waktu cukup lama.

Perancangan kaskade yang
berisikan 2 stage pada seksi stripping dan
11 stage pada seksi enriching dengan
FP = 1,6 cukup optimal untuk memasukkan
umpan uranium alam ke dalam kaskade
yang menghasilkan produk 3 % U-235 dan
0,3 % U-235 dalam limbah.
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Hasi! perancangan menunjukkan
makin besar jumlah stage pada seksi
stripping makin kecil kadar U-235 dalam
limbah pada FP tetap. Lagipula, makin
rendah FP makin besar jumlah stage
diperlukan terutama pada seksi enriching.

Perancangan kaskade ini
menyediakan pilihan jumlah stage dalam
seksi stripping dan enriching dalam satu
kaskade dan sekaligus dapat
memperkirakan fraksi U-235 dalam umpan
kaskade dan fraksi U-235 dalam limbah.

Perancangan kaskade sederhana ini
tentu saja dapat digunakan untuk
memisahkan campuran gas selain gas UF6

yang mempunyai FP cukup besar.
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TANYA JAWAB

Sigit

• Bagaimana prinsip teknik pemisahan
dengan cara sentrifugasi ? Berapa suhu
yang digunakan ?

• Bagaimana perbandingannya dengan
teknik lain (tukar kimia) ?

• Bagaimana sistem keselamatan yang
diperlukan mengingat fluidanya dalam
fasa gas ?

Fathurrachman

o Pemisahan isotop uranium dengan teknik
sentrifugasi gas banyak dibicarakan di
literatur. Alat sentrifugasi terdiri atas rotor
berbentuk silinder vertikal, langsing,
terbuat dari bahan berkekuatan tinggi,
diputar dengan laju tepi amat cepat. Gas
yang berotasi di dalamnya mendapat
percepatan sentrifugal ribuan kali dari
percepatan gravitasi. Hal ini
menyebabkan tekanan di tepi silinder
jutaan kali lebih besar dibanding di pusat
silinder dan sekaligus isotop berat berada
di tepi slinder lebih banyak daripada di
pusat silinder. Pustaka 1 menjelaskan
untuk gas UF6 yang dirotasi pada laju
tepi 500 m/detik pada suhu 300°K,
nisbah kelimpahan U-238 terhadap U-
235 di tepi silinder sekitar 1,162'daripada
di pusat dan tekanan di tepi sekitar 46
juta kali daripada di pusat. Faktor
pemisahan dapat ditingkatkan lagi
dengan penerapan laju aksial lawan arah
di dalam silinder, dan memperpanjang
tinggi silinder hingga 1,2 m. Umpan
masuk di tengah rotor bermuara ke
tengah silinder, fraksi kaya U-235 diambil
di bagian atas silinder dan fraksi miskin
U-235 ke luar di bagian bawah silinder.
Suhu operasi cukup suhu kamar saja.
Faktor pemisahan tergantung pada
variabel seperti pada persamaan berikut:

a-
2RT 2r

AM = beda massa isotop U, R = tetapan
gas, T suhu absolut, v = laju tepi = air,
L = panjang rotor, r = jari-jari rotor, co = iaju
rotasi angular.
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Beda pokok teknik sentrifugasi dengan
tukar kimia adalah :

Sentrifugasi
Bahan kerja : UF6
FP = 1,3-1,6
Waktu tinggal : 10-15 s
mekanisme refluks : laju
lawan arah internal
Skala pabrik, diproduksi
besar-besaran

Tukar Kimia
Bahan kerja : larutan U
dalam fasa air dan fasa
organik (ekstraksi) atau
fasa resin (resin tukar ion)
1) FP = 1,0027 (ekstraksi)
2) FP = 1,0013 (resin)
1) Waktu tinggal = 30-60 s
2) Waktu tinggal = 1 s
1) Konversi U(III)-U(IV)
2) Konversi U(IV)-U(VI)
Skala pilot plant

• Sistem keselamatan : rotor memerlukan
material khusus untuk mempercepat laju
tepi gas UF5 dalam silinder seperti
paduan Al, baja, titanium, baja managing,
glass fiber, carbon fiber/resin. Gas UF6

juga dikenal amat korosif sehingga pipa,
pompa tangki gas perlu bahan tahan
korosi seperti monel dan inconel.

Siti Amini

• Dulu (pada presentasi ilmiah DBBN 2)
telah dikaji perancangan kaskade untuk
pengayaan uranium dengan metoda
tukar kimia, kini dengan sentrifugasi.
Sebenarnya apa arah dan tujuan
perancangan tersebut dalam kaitannya
dengan program PEBN ?

• Bukankah konfigurasi dan perhitungan
kaskade dapat dibuat program
komputernya ? Mengapa tidak dilakukan
pembuatan program tersebut, jika
memang ada manfaatnya untuk
menerapkan teknik perhitungan tersebut
di Indonesia ?

Fathurrachman

Pengkajian pengayaan uranium
menggunakan teknik tukar kimia adalah
calon kuat untuk diadopsi dalam program
BATAN Repelita Vil mendatang, karena
teknologi itu non proliferation proof. Hal
itu disebabkan oleh begitu sulitnya untuk
mendapatkan produk U-235 90 % secara
cepat akibat dari faktor pemisahan isotop
U-235 dan U-238 yang amat rendah.
Untuk mendapatkan produk U-235 3 %
saja perlu waktu 4 bulan terus menerus
dari percobaan pilot plant di Jepang
(ACEP) dan Perancis (CEA). Pabrik
pengayaan U sesunguhnya hingga saat
ini belum ada berita untuk dibangun.

o Teknik pengayaan uranium sistem
sentrifugasi tidak akan diadopsi oleh
Indonesia, karena teknologi itu dapat
dimanfaatkan dan berkemampuan untuk
memproduksi senjata nuklir. Teknik
sentrifugasi dapat memperkaya U-235
hingga 90 % dengan mudahnya dan
teknologi tersebut membutuhkan energi
yang besar serta penggunaan gas UF6

yang amat korosif. Di sisi lain, Indonesia
patuh terhadap permintaan PBB untuk
menandatangani NPT {Non proliferation
Treaty for nuclear weapons), dan
Indonesia masih memerlukan kerjasama
dan bantuan teknik dari luar negeri di
bidang daur bahan bakar nuklir bila
masih ada kemungkinan ke arah itu.

• Perancangan kaskade pada makalah ini
sebenarnya bertujuan murni untuk the
seek of knowledge, yaitu mencari jumlah
stage dalam satu kaskade yang berisi
unit pemisahan (alat sentrifugasi)
sekaligus mencari fraksi U-235 per stage.
Penulis mencoba menambah khasanah
iptek nuklir di bidang pengayaan uranium
sekaligus melaksanakan program PEBN
yang dibebankan kepada BPEBRR untuk
mempelajari seluruh aspek teknologi
pengayaan uranium yang ada di dunia.

* Pembuatan program komputer~ dengan
program FORTRAN atau BASIC
sebenarnya begitu sederhana dan
mudah dilakukan, karena hanya
melibatkan persamaan 1, 2, 5a, 5b,
neraca massa setiap stage dalam bentuk
umum, dan penentuan komposisi U-235
dalam limbah xt. Perhitungan dalam
makalah ini cukup menggunakan
kalkulatortangan biasa.

Ghaib Widodo

e Menurut program PEBN, ada dua hal
yang ingin dikaji, di antaranya pengayaan
uranium. Mohon penjelasan kira-kira
proses mana yang paling ekonomis di
antara sekian banyak proses ?

Fathurrachman

Proses pengayaan U di dunia ada 6 jenis :
Difusi Gas, Sentrifugasi, Aerodinamik
(nozzle, helikon), Tukar Kimia (ekstraksi
pelarut, tukar ion), Laser (MLIS, AVLJS,
CRISLA), Elektromagnetik (Calutron, Ion
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Cyclotron Resonance). Di antara keenam
proses tersebut sangat sulit dikatakan mana
yang paling ekonomis, karena parameter
yang berpengaruh tidak tepat sama bahkan
adakalanya aspek ekonomis bukan menjadi
pertimbangan utama. Pada awal tahun 1942
pengayaan U menjadi program utama AS
untuk membuat senjata nukllir dengan teknik
yang amat tidak efisien, yaitu menggunakan
alat calutron (teknik elektromagnetik)
sebanyak 400 buah untuk mendapatkan U-
235 > 93 %. Energi yang diperlukan amat
besar, yaitu sekitar 3000-4000 kWh/SWU
dengan hasil yang amat rendah. Siang
malam mereka bekerja untuk mendapatkan
sebuah bom atom saja. Sesudah era perang
berlalu, negara besar (AS, USSR, China,
Inggris) melirik teknik difusi gas yang perlu
energi besar puia (2300-3000 kWh/SWU).
Penelitian untuk mengefisienkan proses
yang ada terus dilanjutkan hingga suatu saat
muncul proses sentrifugasi yang
memerlukan 100-300 kWh/SWU. Proses
tersebut diadopsi oleh URENCO (grup dari
Inggris Jerman, Belanda). Akhir-akhir ini
Jepang, Perancis, AS, Australia mempunyai
plant dengan teknik ini. Teknik aerodinamik
jenis nozzle diadopsi oleh Brazil (limpahan
teknik dari Jerman), sedangkan Helikon
diadopsi oleh Afrika Selatan. Proses ini
memerlukan energi 3000-3500 kWh/SWU.
Teknik lain yang berprospek cerah untuk
diadopsi negara berkembang adalah Tukar
Kimia dan IAEA sangat mendukung
pengembangannya, karena sulit untuk
memperoleh produk U-235 90 % yang dapat
digunakan memproduksi senjata nuklir.
Energi yang diperlukan 400-700 kWh/SWU.
Teknik laser masih dalam taraf penelitian
lab, tetapi telah menarik perhatian peneliti,
karena energi yang diperlukan begitu
rendah, yaitu sekitar 10- 50 kWh/SWU dan
FP amat tinggi (20-40) sehingga pemisahan
sekali saja langsung diperoieh produk U-235
sekitar 50 %. Sayangnya, produk yang
diperoieh hanya beberapa gram saja. Staf
perusahaan URENCO pernah mengatakan
proses sentrifugasilah yang paling ekonomis
saat ini. Hal itu dapat difahami, karena (1)
dapat memisahkan isotop U secara besar-
besaran dengan kadar U-235 yang sesuai
permintaan pasar; (2) dari sisi perhitungan
jumlah stage yang diperlukan untuk
mendapatkan produk U-235 3 %, memang
proses sentrifugasi yang paling rendah; dan
(3) di antara proses yang menggunakan
perhitungan kaskade seperti Difusi gas,
sentrifugasi, aerodinamik, dan tukar kimia,

energi yang diperlukan paling rendah adalah
proses sentrifugasi.

Tatang Mulyana

• Setelah merancang-rancang, bagaimana
cara merealisasikan rancangan tsb ?

• Apakah rancangan tersebut dapat
diwujudkan di Indonesia ?

Fathurrachman

» Bila rancangan itu dianggap memenuhi
syarat dari sisi teknik dan ekonomik,
rancangan tersebut dapat direalisasikan
melalui pembangunan pilot plant untuk
membuktikan apakah semua angka-
angka yang telah dirancang sesuai atau
cukup dekat dengan data dari pilot plant.

« Rancangan proses sentrifugasi seperti
dalam makalah ini tidak akan diadopsi
BATAN (lihat jawaban kepada Ibu Siti
Amini). BATAN tertarik untuk menguasai
teknologi tukar kimia dan bisa jadi
teknologi Laser (AVLIS atau MLIS
bahkan CRISLA).

Notasi
e
F
L
P
R
s
SW
T
xt
Xf

yP

enriching
Laju alir umpan
Jumlah stage pada
Laju alir produk
Jumlah stage pada
stripping
Separative Work
Laju alir limbah
kadar U-235 dalam
Kadar U-235 dalam
Kadar U-235 dalam

Huruf Yunani
a

e

Faktor pemisahan
1,3-1,6 untuk teknik
stagecut

seksi stripping

seksi enriching

limbah
umpan
produk

yang besarnya
sentrifugasi
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Definisi

Unit
pemisahan

Stage

Kaskade

Stagecut

Separative
Work

Faktor
pemisahan
stage
tunggai
(tetapan
kesetim-
bangan)

Elemen terkecii dari plant pemisahan isotop yang berfungsi melakukan pemisahan
isotop. Misalnya : satu unit tunggal adalah satu stage pengaduk-pengenap, satu alat
sentrifugasi, atau satu calutron

Sekelompok unit pemisahan yang dihubungkan secara paralel. Semua umpan
berkomposisi sama dan produk yang terpisah parsial juga berkomposisi sama. Unit
tunggal saja sering disebut stage

Satu seri stage yang saling berhubungan. Misalnya alat pengaduk-pengenap yang
memuat 20 stage

laju alir produk yang relatif kaya akan komponen produk dibagi dengan laju alir
umpan masuk pada setiap stage

Adakalanya disebut pula separative power adalah satu ukuran laju alir dalam satu
kaskade yang mampu melakukan pemisahan isotop. Kuantitas ini independen
terhadap posisinya dalam satu kaskade dan kira-kira proporsional dengan laju
konsumsi energi. Kuantitas ini dinyatakan sebagai jumlah kilogram separative work
unit (kg SWU) per unit waktu, misainya kg SWU/tahun.

Derajad pemisahan isotop U-235 dan U-238 dicapai pada stage tunggal yang dikenal
pula dengan nama faktor pemisahan, a. Hal ini didefinisikan sebagai nisbah berat,
mol atau atom kedua isotop itu pada aliran produk dibagi dengan nisbah tersebut
dalam aliran limbah. Untuk kedua campuran isotop itu diperoleh hubungan seperti
berikut,

( 1 - J O X
y dan x adalah fraksi komponen U-235 masing-masing pada aliran produk dan
limbah. Angka ini sangat mendekati satu sehingga kadang-kadang cukup bermanfaat
bila dituiis a = 1 + s, dalam hal ini s adalah tetapan pisah isotop.

Tabel 1 : Kaskade dengan jumlah stage pada seksi stripping sebanyak 1 buah.

I 1

L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

T
8
9
10
11
12
13

L_14

15
16
17
18

F
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

oc= 1,6

Xt

0,0061
0,0055
0,0049
0,0046
0,0042

Xf

0,0088
0,0080
0,0072
0,0067
0,0062

oc= 1,5
xt

0,0074
0,0067
0,0061
0,0055
0,0051
0,0047

Xf

0,0099
0,0090
0,0083
0,0075
0,0070
0,0065

a = 1,4

Xt

0,0082
0,0075
0,0069
0,0064
0,0059
0,0055
0,0052

Xf

0,0104
0,0095
0,0088
0,0082
0,0076
0,0071
0,0068

a = 1,3
xt

0,0093
0,0086
0,0080
0,0075
0,0070
0,0066
0,0062
0,0058
0,0055

Xf

0,0112
0,0104
0,0097
0,0091
0,0085
0,0081
0,0076
0,0071
0,0068
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Tabel 2 :

L
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

R
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kaskade dengan jumiah stage

T
9/2
10/2
11/2
12/2
13/2
14/2
15/2
16/2
17/2
18/2
19/2

F
11/2
12/2
13/2
14/2
15/2
16/2
17/2
18/2
19/2
20/2
21/2

a =1,6
Xt

0,0042
0,0038
0,0035
0,0032
0.0029

Xf

0,0088
0,0080
0,0075
0,0070
0,0065

pada seksi stripping sebanyak 2 buah.

01=1,5
X(

0,0053
0,0049
0,0045
0,0041
0,0038

JD.0035

Xf

0,0098
0,0091
0,0084
0,0078
0,0073
0,0068

a =1,4
x(

0,0062
0,0057
0,0052
0,0049
0,0046
0,0043
0,0040

Xf

0,0102
0,0094
0,0087
0,0082
0,0078
0,0073
0,0069

a= 1,3
Xt

0,0071
0,0065
0,0061
0,0057
0,0053
0,0049
0,0047
0,0045

Xf

0,0104
0,0096
0,0092
0,0086
0,0080
0,0075
0,0072
0,0069

Tabel 3 :

L
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

R
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

<askade dengan jumlah stage

T
9/3
10/3
11/3
12/3
13/3
14/3
15/3
16/3
17/3
18/3
19/3
20/3
21/3

F
12/3
13/3
14/3
15/3
16/3
17/3
18/3
19/3
20/3
21/3
22/3
23/3
24/3

a = 1,6
xt

0,0031
0,0029
0,0026
0,0024
0,0022
0,0020

xf

0,0098
0,0092
0,0085
0,0079
0,0074
0,0069

pada seksi stripping sebanyak 3 buah

<x=1,5
x,

0,0042
0,0039
0,0036
0,0032
0,0030
0,0028
0,0026

.0,0025

Xf

0,0107
0,0099
0,0093
0,0086
0,0081
0,0076
0,0072
0,0068

a = 1,4
X,

0,0052
0,0048
0,0044
0,0041
0,0038
0,0036
0,0034
0,0032
0,0030

xf

0,0109
0,0102
0,0095
0,0090
0,0084
0,0080

JD.0076
0,0072
0,0069

a= 1,3
xt

0,0060
0,0056
0,0053
0,0050
0,0047
0,0044
0,0041
0,0039
0,0037
0,0035

Xf

0,0108
0,0102
0,0097
0,0092
0,0087
0,0082
0,0078
0,0075
0,0071
0,0068

Tabel 4 : I

L
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

R
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

<askade dengan jumlah stage

T
9/4
10/4
11/4
12/4
13/4
14/4
15/4
16/4
17/4
18/4
19/4
20/4
21/4
22/4
23/4
24/4

F
13/4
14/4
15/4
16/4
17/4
18/4
19/4
20/4
21/4
22/4
23/4
24/4
25/4
26/4
27/4
28/4

a =1,6
Xt

0,0024
0,0022
0,0020
0,0018
0,0016
0,0015
0,0014
0,0014

Xf

0,0109
0,0101
0,0094
0,0089
0,0083
0,0078
0,0074
0,0071

pada seksi stripping sebanyak 4 buah.

cx= 1,5
Xf

0,0033
0,0029
0,0027
0,0025
0,0023
0,0022
0,0021
0,0020
0,0018
0,0017

Xf

0,0115
0,0106
0,0100
0,0094
0,0088
0,0084
0,0080
0,0076
0,0072
0,0068

cc= 1,4
Xf

0,0038
0,0036
0,0034
0,0032
0,0030
0,0028
0,0026
0,0025
0,0024

Xf

0,0108
0,0102
0,0097
0,0092
0,0087
0,0081
0,0078
0,0075
0,0071

cc= 1,3
Xf

0,0051
0,0048
0,0044
0,0042
0,0040
0,0038
0,0035
0,0034
0,0032
0,0031
0,0029
0,0028
0,0027

Xf

0,0113
0,0107
0,0100
0,0096
0,0092
0,0088
0,0083
0,0080
0,0077
0,0074
0,0071
0,0068
0,0066
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ANALISIS KESELAMATAN RADIASI Dl PEBN DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI STANDAR ICRP 60

Indro Yuwono
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS KESELAMATAN RADIAS! Dl PEBN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI STANDAR
ICRP-60. Telah dilakukan analisis keselamatan radiasi pada 3 fasilitas nuklir di PEBN sebagai
dasar kemungkinan penerapan standar ICRP-60. Analisis dilakukan terhadap penerimaan dosis
radiasi, paparan radiasi daerah kerja, tingkat kontaminasi udara daerah kerja dan tingkat
kontaminasi permukaan serta radioaktivitas gas buang ke lingkungan. Analisis dilakukan atas
dasar ketentuan BATAN dan standar ICRP-60. Hasil analisis menunjukan bahwa penerimaan
dosis radiasi tertinggi hanya 15 % dari ketentuan ICRP-60 dan 6% dari ketentuan BATAN.
Rekomendasi (ICRP-60) dapat diterapkan tanpa mengubah desain laboratorium.

ABSTRACT

RADIATION SAFETY ANALYSIS IN THE NFEC FOR ASSESSING POSSIBLE
IMPLEMENTATION OF THE ICRP-60 STANDARD. Radiation safety analysis of the 3 facilities
in the Nuclear Fuel Element Center (NFEC) for assessing possible implementation of the
ICRP-60 standard has been done. The analysis has covered the radiation dose received by
workers, dose rate in the working area, surface contamination level, air contamination level and
the level of radioactive gas release to the environment. The analysis has been based on BATAN
regulation and ICRP-60 standard. The result of the analysis has showed that the highest
radiation dose received has been found to be only around 15 % of the set value in the ICRP-60
standard and only 6% of the set value in the BATAN regulation. Thus the ICRP-60 as radiation
safety standard could be implemented without changing the laboratory design.

PENDAHULUAN

Masalah keselamatan khususnya
keselamatan radiasi dalam suatu instalasi
nuklir merupakan bagian yang harus
mendapat prioritas utama sesuai dengan
rekomendasi yang dikeluarkan oleh
International Atomic Energy Agency (IAEA)
maupun International Commission on
Radiation Protection (ICRP). Dalam kaitan itu
setiap instalasi nuklir termasuk instalasi nuklir
di lingkungan BATAN sebelum melakukan
kegiatannya harus mempunyai izin yang
dikeluarkan oleh instansi berwenang.
Pengeluaran izin untuk instalasi nuklir
diberikan secara bertahap yang dimulai saat
kegiatan rancang-bangun (desain), kegiatan
konstruksi dan kegiatan operasi. Dalam
penilaian pemberian izin ini aspek utama
yang ditinjau adalah keselamatan
menyangkut keselamatan pekerja,

keselamatan instalasi, dan keselamatan
lingkungan.

Seiring dengan kemajuan teknologi
nuklir dan pemakaiannya, ketentuan atau
batasan yang berkaitan dengan keselamatan
juga selalu berkembang dan semakin ketat.

Di lingkungan BATAN ketentuan
keselamatan kerja terhadap radiasi
didasarkan pada S.K. Dirjen BATAN
No.PN 03/1607DJ/89m yang merupakan
pembaharuan dari S.K. Dirjen BATAN
No.24/DJ/ll/1983. Kedua ketentuan tersebut
didasarkan atas rekomendasi IAEA dan juga
rekomendasi ICRP publikasi 26, 27 dan 30
tahun 1982. Batasan dan ketentuan ini
digunakan sebagai acuan dalam
mengoperasikan ketiga instalasi yang ada di
PEBN yaitu IPEBRR, IEBE, dan IRM. Disisi
lain, pada tahun 1990 ICRP telah
mengeluarkan rekomendasi baru yaitu
publikasi 60 dan telah digunakan oleh IAEA.
Perubahan ketentuan yang ada menyangkut
batasan penerimaan dosis radiasi bagi
pekerja, semula 5 rem/tahun atau
50 mSv/tahun menjadi 20 mSv/tahun rerata
selama lima tahun.[2]

Dengan adanya batasan desain dari
masing-masing instalasi di PEBN maka
dalam pelaksanaan operasinya perlu
dilakukan penelitian sejauh mana batasan-
batasan didekati atau dilewati. Penelitian dan
pemantauan dilakukan terhadap personil
pekerja radiasi di lingkungan PEBN meliputi
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penerimaan dosis radiasi interna dan
eksterna, paparan radiasi daerah kerja,
tingkat kontaminasi permukaan, tingkat
kontaminasi udara daerah kerja serta tingkat
radioaktivitas gas buang dari setiap instalasi
yaitu 1PEBRR, IEBE dan IRM.

Dalam perkembangan teknoiogi
nuklir di Indonesia akhimya nanti ketentuan
baru tersebut harus diacu oleh BATAN.
Dengan demikian maka perlu adanya analisis
ulang terhadap semua fasilitas yang ada di
lingkungan BATAN dan dalam hal ini dibahas
khusus terhadap fasilitas di PEBN. Analisis
ulang dilakukan dengan mengevaluasi data
pantau lapangan serta data keselamatan dari
rancang bangun yang digunakan oleh pihak
pemasok. Hal ini diperlukan, karena basis
rancangan ketiga fasilitas di PEBN masih
mengacu pada batasan yang lama. Dengan
analisis ulang ini diharapkan dapat diketahui
bagian mana yang harus disesuaikan dan
pola apa yang harus disesuaikan dengan
ketentuan yang baru, sehingga penerimaan
dosis radiasi pekerja, pembagian daerah
kerja serta sistem Ventilation and Air
Condition (VAC) sebagai penunjang dapat
memenuhi ketentuan.

TEORI

1. NILAI BATAS STANDAR

Untuk menekan serendah mungkin
resiko penerimaan dosis radiasi yang
disebabkan karena penggunaan teknoiogi
nuklir oleh ICRP dikeluarkan 3 prinsip dasar
proteksi radiasi seperti berikut:
1. Pembenaran (justification).
2. Optimasi (optimization).
3. Pembatasan (limitation).

Dalam mengimplementasikan
batasan tersebut ditentukan nilai batas
standar, semula digunakan standar tahun
1982 kemudian diperbaharui dengan standar
1994. Perbedaan standar keselamatan
radiasi ini mempunyai implikasi yang cukup
luas bagi instalasi nuklir yang sudah
dibangun dan beroperasi sebelum standar
1994 direkomendasikan. Hal ini disebabkan
karena semua fasilitas gedung ataupun
laboratorium dirancang dengan dasar
keselamatan yang lama.

Nilai batas dalam standar 1982 dan 1994

Dasar standar Keselamatan Proteksi
Radiasi tahun 1982 merujuk pada ICRP

No.26. Filosofi dasarnya adalah untuk
menyamakan resiko kematian akibat radiasi
pada suatu nilai batas dosis dengan resiko
yang dialami pada industri lainnya. Resiko
kematian tiap tahun dari seorang pekerja
yang dapat diterima adalah satu dari 10.000.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor
resiko besarnya kira-kira 13 dari 106 untuk
tiap dosis ekivalen sebesar 1 mSv
(1,3 x 10 "5 m Sv'1)[21. Dengan nilai faktor
resiko tersebut, maka apabila nilai Batas
Dosis adalah 50 mSv, besarnya resiko
adalah kira-kira 1 dari 2000. Pada
penerapannya masih digunakan prinsip
ALARA untuk menekan penerimaan dosis
radiasi.

Penelitian tentang resiko penerimaan
radiasi terus berlanjut dan berkembang yang
didasarkan pada fakta, antara lain terhadap :
1. Korban bom nuklir di Jepang.
2. Pekerja tambang uranium.
3. Penerima dosis radiasi untuk tujuan

terapi (kanker, gondok, dan Iain-Iain).

Dengan mengesktrapolasikannya
pada dosis rendah dan laju dosis rendah,
maka ICRP menetapkan bahwa faktor resiko
untuk kematian akibat kanker bagi
masyarakat (semua usia) adalah 5.10"5 mSv"1

dan bagi pekerja radiasi adalah 4.10"5 mSv-1.
Dalam rekomendasinya yang terakhir ICRP
menggunakan tiga istilah untuk menunjukkan
tingkat toleransi pada penyinaran atau resiko,
yaitu :
a) tidak dapat diterima (unacceptable).
b) dapat ditolerir (tolerable).
c) dapat diterima (acceptable).

Secara ringkas perbedaan nilai batas
yang digunakan tahun 1982 dan tahun 1994
seperti disajikan dalam Tabel 1[1'2l

Sejak tahun 1977, ICRP telah
menganggap bahwa besamya kemungkinan
meninggal akibat kerja sebesar 10~3 dapat
dipakai sebagai resiko untuk meneritukan
nilai batas dosis. Dari hasil perhitungan yang
telah dilakukan l2l8! diperoleh bahwa apabila
seorang memperoleh dosis tahunan sebesar
20 mSv.maka kemungkinan meninggal akibat
kanker sebesar 10"3 tidak akan dilampaui
sebelum usia 65 tahun, atau 75 tahun untuk
dosis tahunan sebesar 10 mSv. Untuk dosis
50 mSv, maka nilai 10'3 akan dilampaui untuk
usia diatas 55 tahun.[2)

Perata-rataan nilai batas dosis dapat
diperpanjang sampai 10 tahun, tetapi dosis
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efektif rara-rata tidak lebih besar dari
20 mSv/tahun dan tak boieh lebih dari
50 mSv dalam satu tahun tunggal. NBD
terdiri atas penyinaran eksterna dan interna.
Perbedaan lain adalah faktor bobot radiasi
dan faktor bobot jaringan seperti disajikan
dalam Tabel 2 dan Tabel 3[1|2'8].

2. BATASAN DISAIN

Rancang bangun ketiga fasilitas yang
dimiiiki PEBN semuanya dilakukan oleh pihak
pemasok dari luar negeri. IPEBRR oleh
Nukem GMBH Jerman dengan
memperhitungkan keselamatan kritikalitas.
IEBE oleh ANSALDO Italia dan IRM oieh
GCNF Interatom Jerman untuk melakukan
pengujian elemen bakar pascairadiasi.
Kapasitas disain dasar masing-masing
instalasi adalahl3A5]

1. IPEBRR: 70 elemen bakar/batang
kendali reaktor riset per tahun untuk
8 jam per hari setara dengan + 90 kg U
serta inventori ± 200 kg U diperkaya
< 20 %.

2. IEBE : 3 bundle /hari elemen bakar
Cirene (a 25 kg U) dengan inventory
1 ton U alam.

3. IRM : uji 6 elemen bakar MTR-30 atau
1 elemen bakar Biblis A setara dengan
< 1 juta Ci.

Hasil analisis atas dasar bahan baku
yang dioiah dan kapasitas instalasi diperoleh
batasan yang diberlakukan oleh para
pemasok untuk masing-masing instalasi.
Batasan disain masing-masing instalasi
disampaikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5.
Dalam usaha menekan serendah mungkin
penerimaan dosis radiasi bagi para pekerja
diberlakukan juga pembagian daerah kerja
atas dasar tingkat kontaminasi dan paparan
radiasinya. Atas dasar kapasitas instalasi
tersebut maka total aktivitas radioaktif
dapat mencapai sekitar = 201,376 Ci atau
setara 743,7-1010 dps = 743,7-1010 Bq untuk
IPEBRR.

TATA KERJA

Untuk mendapat data lapangan dari
setiap instalasi dilakukan pengambilan atau
pemonitoran secara rutin setiap hari selama
ketiga instalasi beroperasi dalam keadaan
sistem VAC beroperasi ataupun tidak. Dari
data pantauan rutin diambil data yang
tertinggi. Urutan kerjanya adalah :

1. Ditentukan titik-titik atau daerah operasi
yang dianggap mempunyai potensi
kontaminasi, dan paparan radiasi paling
tinggi untuk berbagai zona daerah kerja.

2. Paparan radiasi diukur dengan
surveymeter dan kontaminasi permukaan
dengan uji usap.

3. Tingkat radioaktivitas udara diukur
dengan pengambilan cuplikan udara
daerah yang ditentukan.

4. Tingkat radioaktivitas gas buang
dimonitor secara kontinyu dengan alpha-
beta aerosol monitor LB 150 D buatan
Berthold.

5. TLD yang dipergunakan pekerja dibaca
di Pusat Teknologi Pengolahan Limbah
Radioaktif (PTPLR) setiap triwulan dan
diperhitungkan untuk penerimaan dosis
selama satu tahun.

6. Sampel urin dari pekerja yang dianggap
berpotensi terkontaminasi secara interna
dianalisis di PTPLR.

7. Analisis penerimaan dosis interna
dengan Whole Body Counter (WBC) bagi
setiap pekerja radiasi di Pusat Teknologi
Pengolahan Limbah Radioaktif.

HASIL DAN BAHASAN

Dari perbandingan standar
keselamatan tahun 1982 dan 1994 terlihat
adanya perbedaan batasan penerimaan
dosis radiasi. Hal ini didasarkan atas hasil
penelitian mutakhir yang ternyata faktor
resiko akibat radiasi bagi pekerja hampir
3 kali lebih besar dari resiko hasil penelitian
periode tahun tujuh puluhan.

Dari uraian singkat pada Bab II
tentang perbedaan standar keselamatan
1982 dan 1994 di atas terlihat bahwa standar
1994 menyediakan sistem proteksi radiasi
yang lebih luas daripada sistem proteksi
radiasi yang tersedia dalam standar 1982.
Apabila dalam standar 1982, yang
diutamakan adalah sistem pembatasan
dosis, maka dalam standar disusun dengan
tujuan agar keselamatan pemakaian semua
sumber radiasi dapat dijamin, persyaratan
dasar yang dikemukakan diharapkan dapat
memenuhi program proteksi radiasi yang
efektif apabila dapat diterapkan.

Ketiga Instalasi di PEBN yaitu
IPEBRR, IEBE, dan IRM diresmikan
penggunaannya masing-masing pada tahun
1987, 1988 dan 1990. Sejak itu dilakukan
pemantauan penerimaan dosis radiasi bagi
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pekerja, tingkat radiasi daerah kerja dan
tingkat radioaktivitas lepasan gas buang
serta tingkat kontaminasi permukaan. Hasil
pemantauan tertinggi untuk daerah kerja dan
gas buang selama beroperasi disampaikan
dalam Tabel 6 sedangkan penerimaan dosis
radiasi tertinggi dalam 1 (satu) tahun
disampaikan dalam Tabel 7.

Dosis Radiasi dan Gas Buang

Pada Tabel 6 terlihat bahwa
penerimaan dosis radiasi pekerja tertinggi
dalam satu tahun adalah 3,08 mSv
(= 308 mrem), harga ini adalah sekitar 6%
NBD lama, dan terhadap NBD baru sebesar
15 % . Sedangkan dari pemantauan
penerimaan dosis radiasi interna meialui tes
urine dan WBC selama ini tak ditemui adanya
radionuklida dalam tubuh. Berdasarkan
gambaran tersebut sejauh ini masih terlihat
bahwa penerimaan dosis radiasi total masih
di bawah NBD. Penurunan batasan dari yang
lama ke baru sebesar 40 % yaitu dari
50 mSv/tahun menjadi 20 mSv/tahun.

Untuk penerimaan dosis radiasi
interna hingga saat ini belum menunjukkan
adanya penerimaan dosis . Hal ini sesuai
dengan hasil penelitianl?1 yang menunjukkan
bahwa aerosol di lingkungan fasilitas PEBN
tidak menunjukkan adanya debu radioaktif
yang berasal dari proses yang dilakukan
dalam fasilitas. Debu radioaktif diperkirakan
dari latar dan sangat rendah aktivitasnya
sehingga tidak menyebabkan kontaminasi
interna.

Tingkat kontaminasi udara dan
permukaan dari Tabel 7 menunjukkan bahwa
tingkat tertinggi terjadi di IPEBRR. Ha! ini
disebabkan instalasi tersebut yang lebih awal
beroperasi dan telah mengolah uranium
cukup banyak. Namun bila ditinjau dari
batasan menurut ketentuan BATAN ternyata
masih jauh di bawah ketentuan yang
dipersyaratkan. Tingkat kontaminasi udara
daerah kerja sebesar 6 % dari batas
20 Bq/m3 sedangkan untuk kontaminasi
permukaan lantai sebesar 0,04 Bq/cm2 atau
sekitar 11 % dari batasan tingkat kontaminasi
terendah yaitu sebesar 0,37 Bq/cm2. Kondisi
tersebut tercermin juga dari tingkat paparan
radiasi yang tertinggi yaitu sebesar
3,7 x 10"3 mSv/jam, dan hal itu hanya
sebesar 15 % dari batasan lama dan sekitar

30 % dari batasan baru. Dengan tingkat
paparan radiasi sebesar itu masih
memungkinkan pekerja bekerja selama
8 jam/had dalam laboratorium dan hanya
menerima paparan radiasi sebesar
3,7 x 10'3 mSv/jam x 8 jam = 0,029 mSv.

Untuk kondisi gas buang ke
lingkungan, pengamatan cukup cermat
dilakukan di IRM dengan alat aerosol monitor
LB 150 D Berthold yang dioperasikan
24jam/hari. Hal ini dilakukan mengingat IRM
mempunyai potensi pelepasan radioaktif ke
lingkungan paling tinggi dibandingkan
dengan fasilitas yang lain karena menangani
elemen bakar bekas. Berdasarkan data
Tabel 7, konsentrasi aktivitas total mencapai
328,14 Bq/m3 atau sekitar 0,015% dari
batasan sebesar 2 Bq/cm3.

Peralatan dan Sarana Dukung

Rendahnya penerimaan dosis radiasi
bagi para pekerja, paparan radiasi daerah
kerja, kontaminasi permukaan serta laporan
gas buang kemungkinan dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain :
1. Bahan yang diproses belum maksimum.
2. Batasan pengumpulan bahan radioaktif

dalam satu wadah (ruangan) yang
rendah karena faktor kritikalitas.

3. Sarana shielding misalnya dinding bilik
panas yang mempunyai ketahanan
tinggi.

4. Sistem buangan udara yang dilengkapi
dengan HEPA filter.

Khusus masalah dinding bilik panas
memang dirancang mampu menahan radiasi
dengan aktivitas sumber sampai dengan
1-juta Ci. Namun demikian izin yang disetujui
hanya boleh dioperasikan pada aktivitas
sumber 100.000 Ci. Hasil pengujian dan
penelitian[7) diperoleh bahwa sel beton IRM
masih mampu menahan sampai dengan
1.000.000 Ci dan paparan radiasi di depan
bilik panas sebesar 1,55 mrem/jam
(= 0,0155 mSv/jam). Angka ini di bawah
batas lama tetapi mendekati batasan baru.
Dengan demikian untuk aktivitas 100.000 Ci
paparan radiasi di daerah operasi masih
cukup rendah. Dalam pengujian elemen
bakar bekas paparan radiasi yang pernah
dicapai adalah 0,004 mSv/jam.

Dengan demikian penerapan
rekomendasi ICRP-60 yang digunakan
sebagai acuan standar keselamatan 1994

296



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiab Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

dapat dilaksanakan tanpa harus merubah
disain laboratorium yang telah ada tetapi
cukup dengan pembatasan kapasitas.

SIMPULAN

1. Penerimaan dosis radiasi pekerja,
paparan radiasi daerah kerja,
kontaminasi permukaan dan konsentrasi
gas buang di PEBN masih di bawah NBD
yang berlaku ataupun yang baru
(ICRP-60).

2. Penerapan lCRP - 60 tahun 1991 yang
digunakan sebagai acuan standar
keselamatan tahun 1994 masih mungkin
diterapkan di PEBN dengan tanpa
merubah kontruksi ataupun sistem yang
ada. Namun demikian pembatasan
kapasitas setiap Instalasi yang ada di
PEBN perlu dilakukan.
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TANYA JAWAB

Sorot Soediro
• Mengapa masih digunakan batasan

dosis radiasi dan paparan radiasi daerah
kerja menggunakan ICRP tahun 1990 ?
Mengingat sudah ada batasan dosis
radiasi dan paparan radiasi daerah kerja
terbaru ICRP tahun 1994.

• Mohon dijelaskan batasan dosis radiasi
yang baru adalah 20 mSv/tahun ?

• Berapa batasan dosis radiasi yang
diterima masyarakat ?

Indro Yuwono
• Pada peneiitian ini dilakukan pengkajian

terhadap batasan dosis standar lama
(ICRP tahun 1982) dan standar baru
(ICRP tahun 1994). BATAN masih
menggunakan batasan dosis standar
ICRP tahun 1982.

• Batasan baru 20 mSv/tahun rerata
selama 5 tahun artinya masih diijinkan
menerima dosis radiasi di atas 20 mSv/tahun
tetapi rerata untuk 5 tahun harus di
bawah 20 mSv/tahun.

• Batasan dosis radiasi yang diterima
masyarakat masih menggunakan
batasan lama yaitu 1/10 dosis radiasi
pekerja sebesar 5 mSv/tahun.

Faizal Riza
• Mohon dijelaskan, mengapa standar

ICRP 60 dapat diimplementasikan di
PEBN dengan tanpa merubah desain
dan konstruksi laboratorium dan hanya
mengurangi kapasitas pemakaian U
sedangkan kapasitas produksi PEBN
belum optimal ?

• Apakah hasil penelitian ini dapat
digunakan apabila PEBN telah
beroperasi secara penuh ?

Indro Yuwono
• Pada kondisi saat ini menunjukkan

bahwa data dosis radiasi masih jauh di
bawah standar. Jadi dengan kapasitas
pemakaian U saat ini telah cukup
digunakan sebagai dasar pembatasan
kapasitas. Secara teori desain tidak
terlalu besar merubah penerimaan dosis
radiasi.
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Tabel 1. Perbedaan Nilai Batas Standartahun 1982 dan 1994

iiil
iNoli

1.

2.

3.
4.

IlllllilillSiiiSI
|Si:JUira'ia)ri]i|||

Pekerja
Radiasi
Dosis Efektif

Lensa mata
Tangan, kaki
dan kulit

i i l i lDESTi i l
50 mSv/th

iiiiRilffibkalilitillf;"

50 mSv / th
rerata setiap organ
tubuh <500mSv/th
150mSv/th
500 mSv/th

20 mSv/th rerata 5th.
Dosis Efektif; 50mSv/th

sViLokalJ-'i

50 mSv/th

15mSv/th
500mSv/th

Keteranqan : DEST
Dosis Ekivalen
Dosis Efektif

Dosis ekivalen seluruh tubuh.
: Dosis serap x faktor bobot
: Dosis rata-rata dalam organ tubuh dengan memperhitungkan
faktor bobot.

Tabel 2. Faktor Bobot Radiasi

No.
1.

2

3

4.

5.

Jenis Radiasi

SinarX.Sinary, Sinar p,
Foton semua energi
Elektron, positron, netron termal
Elektron muon semua energi
Netron energi tak diketahui
Netron energi:
a)< 10kev
b)10-100kev
c)>100 kev-2 Mev
d)>2 Mev-20 Mev
e)>20 Mev

Proton, selain proton rekoil, dengan energi > 2 Mev
Neutron cepat dan proton
Partikel Alpha, fragmen fisi, inti berat
Partikel alpha

1982*
1

5

10

20
20

1994

1

1

5
10
20
10
5
5

20

Tabel 3. Nilai Faktor Bobot Jaringan

No.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Uraian •
Gonad
Dada (payudara)
Sunsum Tulang (rusuk)
Colon
Lambung
Paru-paru
Ginjal
Liter
Oesophagus
Kelenjar Gondok (teroid)
Kulit
Permukaan Tuiang
Organ atau juga tubuh sisanya

1982
0,25
0,15

(0,12)
-
-

0,12
-
-
-

0,03
-

0,03
0,30

1994 -
0,20

(0,12)
0,12
0,12
0,12
0,12
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,01
0,05
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Tabel 4. Batasan Paparan Radiasi Dalam Instalasi Di PEBN Atas Dasar Rancang Bangun.

1

2.

3.

• Instalasljji

IPEBRR

IEBE

IRM

a) Zona I Terminator

b) Zona II : Terkontrol

c). Zona I I I : Terkontrol

a) Daerah Pengawasan
(DP)

1. DP radiasi
2. DP radiasi dan Kon-

taminasi
b) Daerah tanpa peng-

awasan
a)Zona I: bebas

kontaminasi

b)Zona II

c) Zona III

d) Zona IV

' Batasan
;Paparap(D) .;•*.,

D<0.25mrem/jam

D:0,75-2,25
mrem/jam

D:2,25mrem/jam

D=2,5mrem/jam
D<2,5mrem/jam
D<0,25mrem/jam

0,03 rem/mg.
< D < 0,1 rem/mg
0,75 mrem/jam <
D^2,5 rem/jam.
0,1rem/mg< D
2,5mrem/jam D <
300 mrem/jam.

D > 5 rem/tahun.
D > 300 mrem/jam

Kontaminasi na/cm2

Alat
1x10 \a)
1x1 O^P)
1x10^a)
1x10'3(P)
1x10^(a)
1x10"3(P)

^ 10"4 (a)

<10"5(a)
<10"4(p)

lO^-IO"4

lO^-IO"3

(P)

>10"3 (p)

' Pakaian

1x105(a)
ixiO^tP)

<10"5(a)
<10"4(3)

10"5~10"4

IO^-IO-3

(P)

^10^ (a)
S10"3 (p)

Kulit
5x10"*(a)
5x10-5(p)

<5.10"5(a)
<5.10"5(P)

lO^-IO"3

(P)

iiO^Ca)
^10"3(P)

Tabel 5. Batasan Desain dari sistem gas buang

No.
1.

2.

3.

Instalasi" •
IPEBRR

BEBE

I R M

" Konsentrasi Gas;Buang
0,56 mCi/tahun
Batas Pemantauan :
2,2x10"11Ci/m3(a)
2,2x10'10 Ci/m3 (0)
2x10"11 nCi/m3(a)

5,41 x10"11Ci/mJ(a)
5,41 x10"10 Ci/m3 (P)

Jenis Radionuklida:;^ •
U-234, U-235.U-236,
U-238, Th-231,
Th 239 dan Pa-234

U-alam

Campuran
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Tabel 6. Hasil Pantauan Daerah Kerja dan Gas Buang

iililIli!

1-
2.

3.

fplliiiiiiiii

BPEBRR

BEBE

IRM

lllSiiSHI'
1,122x10"°

2,489x10"1

3,6535

SlEerriHkaarjii

4,006x10'

6.171X101

11,9919

||paparan|i|
!|i|Radiasi|i|l

3,7x10"J

1,236 x10"J

0,0040

Total : 10,61x10"*

Total : 2,856x1 0"'

109,17.10"' 218,87x10"'

Tabel 7. Hasil Pantauan Penerimaan Dosis Radiasi Personil

No.

1.

2.

co'

4.

5.

6.

7.

8.

Bidang /
Instalasi

BPEBRR

B E B E

I RM

B K K

I P S

B B B N

B B S P

Pengaman-
an

Jenis Pantauan
TLD

(orang)

35

39

25

17

31

3

6

24

Urin
(orang)

14

3

5

WBC
(orang)

28

5

13

9

2

1

3

Hasil Tertinqqi
TLD

DEK

(mSv)

3,44

2,88

1,84

1,60

1,60

1,28

2,64

DES
T
(mSv)

3,08

2,44

1,68

1,60

1,60

1,16

2,48

URIN
Aktivitas

U-Total
(Bq)

belum ada
hasil

belum ada
hasil

belum ada
hasil

HE

(mSv)

-

-

-

WBC
Radio

Nuklida

ttd

ttd

ttd

ttd

ttd

ttd
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EVALUASI AKTIVITAS RADIASI UDARA BUANG SELAMA
UJI PASCA-IRADIASI DIIRM

BudiPrayitno, Eko Pudjadi
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

EVALUASI RADIOAKTIVITAS UDARA BUANG SELAMA UJI PASCA-IRADIASI DI IRM.
Evaluasi radioaktivitas udara buang selama uji pasca-iradiasi di IRM telah dilakukan mulai
Januari 1993 sampai dengan Desember 1996. Aktivitas radiasi udara buang diamati selama
kegiatan uji pasca-iradiasi terhadap elemen bakar bekas dan bahan struktur teriradiasi di bilik
panas IRM. Metoda yang digunakan adalah mengukur aktivitas a dan p dari udara buang IRM
dengan alat a p aerosol model LB 150 D. Udara buang IRM dihisap dengan bantuan pompa
hisap udara berkapasitas sekitar 40 rrvVjam yang dilengkapi dengan kertas filter berdiameter
200 mm. Kemudian kertas filter tersebut dicacah dengan detektor a dan p. Aktivitas a dan p
harian yang maksimum diambil sebagai data dan dirata-ratakan secara bulanan. Dari data
aktivitas a dan p bulanan tersebut terlihat adanya peningkatan aktivitas udara buang pada
kegiatan uji pasca-iradiasi. Dari data pantau udara buang tersebut dilakukan perhitungan
konsentrasi aktivitas radioaktif di permukaan tanah dari titik lepas serta aktivitas radioaktif yang
terdeposit di permukaan tanah dengan model Gauss Plumes. Hasilnya secara keseluruhan
menunjukkan bahwa konsentrasi radioaktif a dan p pada cerobong, konsentrasi aktivitas a dan p
di permukaan tanah dan radioaktif yang terdeposit di permukaan tanah masih di bawah batas
yang diizinkan.

ABSTRACT

EVALUATION OF RADIOACTIVITY OF RELEASED AIR DURING POSTIRRADIATION
EXAMINATION AT THE RNII. Radioactivity evaluation of released air during post-irradiation
examination at RMI has been done since January 1993 to December 1996. The released air
radioactivity has been observed during post-irradiation examinations of irradiated fuels and
structure materials in the hot cell. Analysis method employed has been by air sampling
and measurement of the a and p activities by using a p aerosol LB 150 D model. Air release
from RMI was sucked by using an air pump having 40 m3/hour capacity which is equipped with a
200 mm diameter filter paper. The filter paper is automatically counted by the detector of the
instrument. The average of the daily maximum counting results in a month has been used as
monthly data. It has been shown that there have been increase in the released air radioactivity
caused by the post-irradiation examination activity. The data of the released air radioactivity
obtained have been used to calculate the radioactivity concentration and radioactivity on the soil
surface based on Gauss Plumes. The calculation results have shown that the a and p
radioactivity concentration at stacks and on the soil surface are less then the set maximum
permissible concentration (MPC).

PENDAHULUAN

Sejak diresmikannya Instalasi
Radio-metalurgi (IRM) pada tanggal 12
Desember 1990 telah beberapa kali
melakukan uji pasca iradiasi. Uji pasca
iradiasi pertama kali dilakukan tahun 1993
dan untuk pertama kali elemen bakar bekas
jenis U3OB masuk ke dalam bilik panas !RM
pada tanggal 23 Januari 1993. IRM bertugas
melakukan kegiatan uji pasca iradiasi (UPI)
berbagai bahan bakar, bahan struktur serta
komponen reaktor. Untuk melaksanakan
kegiatan UPI di IRM dilengkapi 12 bilik
panas yang terdiri dari 3 bilik beton berat
dan 9 bilik baja. Bilik beton berat dimulai dari
bilik ZG 101 sampai dengan ZG 103 dan

bilik baja dimulai dari bilik ZG 104 sampai
dengan ZG 112. Elemen bakar yang telah
diiradiasi diterima dalam bilik ZG 101.
Selanjutnya elemen bakar yang telah siap
diuji dikirim ke bilik ZG 102 untuk dilakukan
pemeriksaan visual, yaitu untuk mengetahui
apakah elemen bakar mengalami kerusakan
atau cacat selama iradiasi. Kemudian
dilakukan proses pembongkaran dan
pemotongan elemen bakar (proses
dismantling). Setelah dipreparasi di dalam
bilik ZG 102 elemen bakar tersebut dikirim
ke bilik ZG 103 untuk dilakukan pengujian
tidak merusak yang meliputi : pengujian
perubahan dimensi elemen bakar, uji
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ultrasonik, gamma scanning, x-ray radiografi
dan sebagainya. Kemudian cuplikan elemen
bakar tersebut dikirim ke bilik ZG 104
sampai dengan bilik ZG 107 untuk
pemeriksaan metallografi. Sedangkan bilik
ZG 108 dan bilik ZG 109 tempat melakukan
uji kimia fisik dan kimia basah. Adapun bilik
ZG 110 dan bilik ZG 111 tempat melakukan
uji mekanik dan perlakuan panas. Terakhir,
bilik ZG 112 tempat persiapan cuplikan
SEM/TEM dan pengujian cuplikan dengan a,
P dan y autoradiografi.181

Suplai udara bersih IRM berasal dari
luar gedung IRM. Udara dari luar gedung
IRM masuk ke dalam gedung IRM melalui
prefilter. Kemudian udara bersih tersebut
didinginkan sesuai dengan standar yang
diinginkan. Udara buang yang berasal dari
bilik panas sebelum dibuang melalui
cerobong, terlebih dahulu difilter dengan
filter HEPA yang terdapat di dalam bilik
tersebut. Kemudian udara buang tersebut
berikut untuk bilik-bilik yang lain diteruskan
ke ruang 202 (ruang filter) untuk difilter
kembali dengan filter HEPA yang
berefisiensi sebesar 99,97 % untuk partikulat
berukuran lebih besar dari 0,3 \im.
Selanjutnya udara buang tersebut dibuang
ke luar gedung IRM melalui cerobong yang
berdiameter 2 meter dan tinggi cerobong
60 meter.181

Udara di luar lingkungan IRM dapat
terkontaminasi oleh zat-zat radioaktif yang
ditimbulkan akibat adanya berbagai jenis
pekerjaan penanganan bahan nuklir di
dalam bilik panas, jika terjadi kebocoran
pada sistem ventilasi udara buang
instalasi tersebut. Adanya zat-zat radioaktif
yang keluar dari cerobong udara buang
dan melebihi batasan yang diizinkan dapat
membahayakan lingkungan sekitar IRM.
Untuk itu IRM diwajibkan agar selalu
memantau besarnya aktivitas radiasi udara
buang tersebut. Menurut Ketentuan
Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi,
batasan turunan kadar di udara untuk
U-alam dan U-235 dalam harian adalah :
20 Bq/m3.111 IRM mengacu pada aturan ini
untuk buangan udara buangnya. Sedangkan
untuk udara di dalam laboratorium tempat
pekerja radiasi bekerja batasannya adalah
1 Bq/m3. Mengingat tinggi cerobong gas
buang IRM setinggi 60 m dengan kecepatan
14.277 rrvVjam dan aktivitas gas buang tidak
melebihi 20 Bq/m3, lingkungan sekitar IRM
diharapkan tidak akan menerima dosis
radiasi melebihi batasan yang diizinkan yaitu

sebesar 0,1 Bq/m3.[6i Untuk batasan aktivitas
radioaktif yang terdeposit di tanah,
diasumsikan dari kontaminasi di permukaan
laboratorium sebesar 3.700 Bq/m2 |1).
Mengingat batasan yang diberlakukan untuk
masyarakat umum sepersepuluhnya, maka
besarnya batasan aktivitas radioaktif yang
terdeposit di tanah sebesar 370 Bq/m2 untuk
pemancar a (untuk p = 3.700 Bq/m2).
Dengan adanya aturan-aturan tersebut di
atas maka perlu dipantau udara buang di
IRM secara terus menerus agar terdeteksi
aktivitas radioaktifnya tidak melebihi dari
20 Bq/m3.

TEORI

Pemantauan aktivitas radioaktif
udara buang tersebut dilakukan dengan
menggunakan alat a p aerosol tipe LB 150
buatan laboratorium Berthold.121 Sistem dari
alat pantau ini menggunakan metoda Alpha
Beta Pseudocoinsidence Difference atau
biasa disingkat menjadi metoda ABPD.
Kelebihan-kelebihan dari sistem ABPD ini
adalah:
1. Pengukuran aerosol a dan- (3 dapat

dilakukan secara simultan.
2. Laju alir udara tinggi (40 m3/jam)

sehingga mewakili sampel yang diambil.
3. Tidak bergantung pada energi

radionuklida.
4. Tidak bergantung kepada rasio

Radon/Thoron.
5. Pengukuran dilakukan secara ajeg.
6. Tidak bergantung pada kesetimbangan

peluruhan Radon dan Thoron.

Metode ABPD ini dapat dijelaskan
melalui deret peluruhan Radon dan Thoron
seperti berikut:
Deret peiuruhan Radon seperti RaA, RaC
dan RaC digunakan sebagai sumber alpha.
Dalam deret Thoron ada ThA, ThC dan
ThC. ThD adalah unsur stabil, sedangkan
RaD memiliki waktu paro yang panjang
sehingga tidak akan ada bagian RaD yang
memancarkan alpha di dalam filter. Waktu
paro ThA dan RaA sangat singkat, sehingga
ThA dan RaA tidak mengakumulasi di filter
untuk jangka waktu yang lama. Metode
ABPD membantu pengukuran spesifik dari
RaC/RaC dan ThC/ThC untuk kompensasi
aktivitas alpha alamiah. Kelompok RaC/RaC
memiliki aktivitas a alam terbesar di filter
dan ThC/ThC memiliki aktivitas terkecil.
Pengukuran spesifik RaC/RaC' didasarkan
pada fakta bahwa peluruhan beta RaC
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Rn-222
(3,824 h)

I
Po-218

(3,05
1

I
Pb-214<
(26,8

a

(RaA)
dt)

a

(RaB)
mt)

p

Bi-214 CRaQ
(19,7 mt)

0,04 %

Po-214(RaC) Tl-210fRaC")
C160]xdt) (1,32 mt)

Pb-210fRaD)
(19,7 th)

Rn-220
(51,5 dt)

Po-216 (ThA)
(0,16 dt)

I-
Pb-212 (ThB)
(10,64 jam)

P

Bi-212 (ThC)
(60,5 mt)

Po-212(ThC)
(0,3 pdi)

a

Pb-208 (ThD)
(stabil)

Tl-208 fThC")
(31,1 mt)

Gambar 1. Deret peluruhan Radon dan Thoron

dengan waktu paro 19,7 menit menjadi RAC
dengan waktu paro 160 ^s, diikuti oleh
peluruhan a menjadi RaC" dengan waktu
paro 1,32 menit. ThC memiliki waktu paro
60,5 menit, setiap peluruhan beta dari ThC
menjadi ThC' dengan waktu paro 0,3 (is
diikuti oleh peluruhan a oleh ThC" dengan
waktu paro 31,1 menit. Pseudocoinsidence
merupakan gambaran karakteristik dari hasil
peluruhan Radon dan Thoron. Jadi
pseudocoinsidence memungkinkan untuk
menentukan aktivitas kontaminan secara
spesifik, d/mana aktivitas total pada filter
langsung dikurangi dengan aktivitas alam
pada saat pencacahan. Metoda ini disebut
sebagai metoda selisih pseudokoinsidensi
a (3 (a p Pseudocoinsidence-Difference) dan
disingkat metoda ABPD.t2' Dalam metoda

ABPD ini terdapat dua modul
pseudokoinsidensi yaitu pseudokoinsidensi
untuk pengukuran aktivitas alamiah mumi
dan modul untuk pengukuran cacahan
terkoreksi. Dengan demikian, pengukuran
aktivitas alamiah dan non-alamiah akan
dapat dilakukan secara bersamaan. Data
keluaran merupakan cacahan terkoreksi dari
pengurangan cacahan alpha dan beta total
terhadap aktivitas alamiah I2). Untuk
memperkirakan besarnya penyebaran
radioaktif ke lingkungan digunakan
persamaan matematik dari Pasquill |3l4l?1'
Rumus dasar yang digunakan dalam
perhitungan ini atas dasar anggapan bahwa
keluaran zat radioaktif dari cerobong
mengikuti distribusi Gauss. Konsentrasi
radioaktif di udara pada jarak x dari titik lepas
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dan pada jarak y dari pusat beluk serta
ketinggian z dari permukaan tanah ialah :

Q y2 (z - H)2

X (x,y,z) = exp ( ) {exp (- ) +

•d)

2% u cry az

(z - H)2

exp( )
2az2

di mana
Q = laju aktivitas radioaktif yang ter-

lepas di udara, Bq/detik.
u = kecepatan angin, m/detik.
H = tinggi cerobong, m.
ay, az = parameter penyebaran horizontal

clan vertikal dari kurva Pasquill.m.
X(x,y,z) = konsentrasi aktivitas radioaktif di

udara pada titik (x,y,z) dari titik
lepas, Bq/m3.

Konsentrasi aktivitas radioaktif maksimum
diperoieh jika y = 0 dan z = 0, sehingga
persamaan (1) menjadi:

•(2)

Q i-r
X (x,0,0) = exp (

ji u ay oz 2 az2

Sedangkan besarnya aktivitas radioaktif yang
terdeposit adalah

W(x,0,0) = X(x,0,0) . Vd •(3)

dimana
Vd = kecepatan deposit dalam m/detik,

nilainya bervariasi antara 0,001
sampai dengan 0,01, untuk partikulat
Vd = 0,002 m.detik"1

Harga ay dan az dicari dari kurva Pasquill
(Gambar 2) tentang hubungan antara jarak
dari sumber dengan koefisien dispersi vertikal
(az) dan horizontal (ay) di lampiran.
Pemakaian persamaan (2) perlu memperhati-
kan katagori stabilitas atmosfer (A sampai
dengan F)I3A5!. Untuk daerah Serpong
dipakai katagori D dengan kecepatan angin
berkisar4 m.detik"1

TATA KERJA

Data aktivitas radiasi udara buang
IRM diambil dari cerobong secara kontinyu
dan secara otomatis dicacah. Alat yang
digunakan ialah a p aerosol monitor tipe
LB 150 D buatan Berthold. Efisiensi untuk
detektor a sebesar 31% dan untuk detektor p
sebesar 23 %. Adapun langkah-langkah

penggunaan alat a p aerosol adalah sebagai
berikut:
1. Sumber listrik alat a p aerosol

dihidupkan.
2. Data parameter operasi alat sesuai

dengan kondisi lingkungan dimasukkan,
parameter tersebut meliputi faktor a, p
dan cacah latar.

3.. Waktu record untuk printer diatur setiap
30 menit.

4. Data dosis ambang dimasukkan sesuai
dengan ketentuan keputusan Dirjen
BATAN tentang nilai batas radioaktivitas
di lingkungan ( 20 Bq/m3).

5. Kertas filter berdiameter 200 mm
dipasang dan dihidupkan pompa hisap
udara.

6. Pengambilan data siap dilakukan setiap
30 menit kertas filter setiap minggu
diganti.

Pada prakteknya, alat alpha-beta
aerosol akan menghasilkan keluaran berupa
konsentrasi aktivitas alpha dan beta dalam
Ci/m3. Data aktivitas tersebut akan tercetak
secara otomatis menurut selang waktu yang
diinginkan. Apabila data aktivitas ingin dicetak
setiap 30 menit maka dalam sehari (24 jam)
akan diperoieh 48 data aktivitas. Alat ini
dilengkapi juga dengan sistem alarm, di
mana apabila batasan aktivitas radiasi
dicapai alarm akan aktif.

HASIL DAN BAHASAN

Data aktivitas radiasi udara buang
IRM diambil setiap saat dalam harian.
Perekaman data aktivitas radioaktif a dan p
dilakukan setiap 30 menit, jadi dalam 24 jam
operasi dihasilkan maksimal 48 data.
Berdasarkan data rekaman harian ini diambil
aktivitas yang maksimal kemudian dirata-rata
dalam bulanan. Data rata-rata aktivitas
radioaktif a dan p dalam bulanan ini diamati
fluktuasinya. Adanya fluktuasi data pantau ini
dikaitkan dengan kegiatan uji pasca iradiasi di
IRM. Dari tahun 1993 hingga tahun 1996 IRM
telah melakukan uji pasca iradiasi terhadap
elemen bakar bekas jenis U3O3 sebanyak
2 kali dan jenis U3Si2 sebanyak satu kali.
Sementara uji pasca iradiasi terhadap bahan
struktur hingga akhir Desember 1996 telah
dilakukan sebanyak 8 kali (lihat Tabel 1).
Data rata-rata aktivitas radiasi a dan p dalam
bulanan juga dapat dilihat di Tabel 1. Data di
Tabel tersebut sudah terkoreksi dengan
efisiensi detektor.
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Berdasarkan data di Tabel tersebut
jelas terlihat adanya peningkatan aktivitas
radioaktif udara buang IRM setelah elemen
bakar bekas masuk ke dalam bilik panas. Hal
ini disebabkan karena setelah elemen bakar
bekas tersebut masuk ke dalam bilik,
dilakukan pekerjaan pemotongan pelat
elemen bakar tersebut. Pemotongan pelat
elemen bakar bekas tersebut dilakukan untuk
pengambilan sebagian dari inti elemen bakar
bekas tersebut. Dalam pekerjaan
pemotongan sudah tentu ada sebagian
bahan nuklir lepas ke udara. Pelepasan
bahan nuklir tersebut sebagian besar ditahan
oleh filter HEPA. Namun demikian adanya
gas mulia hasil produk fisi yang terdapat
diantara inti elemen bakar dengan penutup
inti elemen bakar bekas akan lepas ke udara
saat pemotongan/pengambilan inti elemen
bakar tersebut. Gas mulia hasil produk fisi ini
akan lolos saat melalui filter HEPA dan
memberi sumbangan yang dominan atas
peningkatan aktivitas radioaktif a dan (3 di
udara buang IRM. Sedangkan untuk target
yang masuk ke dalam bilik panas IRM, terjadi
peningkatan aktivitas radioaktif a dan p udara
buang IRM saat pengeluaran target tersebut
dari dalam kelongsongnya. Peningkatan
aktivitas radioaktif tersebut sangat jelas
terlihat dari pantauan udara buang, kecuali
untuk targef yang masuk pada bulan Februari
1996. Peningkatan radioaktivitas tersebut
lebih besar jika dibandingkan dengan saat
pemotongan elemen bakar bekas. Hal ini
disebabkan gas mulia yang terdapat diantara
kelongsong dan target lebih besar
aktivitasnya jika dibandingkan dengan gas
mulia yang terdapat di elemen bakar bekas
yang dipotong. Gas mulia tersebut akan lolos
dari filter HEPA, karena filter HEPA tersebut
tidak mampu untuk menahan gas mulia.
Namun secara keseluruhan aktivitas
radioaktif udara buang di IRM untuk periode
pantauan ini tidak pernah melebihi batasan
yang diizinkan.

Hasil perhitungan konsentrasi aktivi-
tas radioaktif di permukaan tanah X(x,0,0)
dari titik lepas 0,5 km, 1 km dan 5 km masih
jauh di bawah batasan yang diizinkan. Hasil
perhitungan tersebut dapat dilihat di Tabel 2.
Harga X(x,0,0) untuk a terbesar terjadi pada
bulan Juni 1996, sebagai gambaran nilai
X(x,0,0) untuk a pada jarak 1 km dari
cerobong udara buang IRM tersebut sebesar
5,316.10"10 Bq/m3. Sedangkan batasan untuk
nilai X tersebut sebesar 0,1 Bq/m3 [6', dengan
demikian nilai X(x,0,0) untuk a pada jarak 1
km dari cerobong IRM masih sangat jauh di

bawah batasan yang diizinkan. Begitu juga
nilai X(x,0,0) untuk p terbesar yang terjadi
pada jarak 1 km dari cerobong udara buang
IRM di bulan Agustus 1996 masih sangat
jauh di bawah batasan yang diizinkan.
(MPC p = 1 Bq/m3 , X(x,0,0) p jarak 1 km
adalah 7594.10"10 Bq/m3). Aktivitas radioaktif
a terbesar yang terdeposit di permukaan
tanah W(x,0,0) terjadi di bulan Juni 1996,
yaitu sebesar 10,63 . 10"10 Bq. m"2. detik"1.
Dengan asumsi jika aktivitas ini terdeposit
secara terus menerus selama 4 tahun pada
posisi yang tetap, maka besarnya kontaminan
di permukaan tanah tersebut sebesar
10,63. 10-10 Bq. nrf2.detik"1 x (365 x 4 x 24 x
60 x 60) detik = 0,134 Bq/m2. Sedangkan nilai
batasan yang berlaku untuk ini sebesar
370 Bq/m2 (untuk a). Begitu juga untuk
asumsi yang sama, nilai W(x,0,0) untuk p
terbesar yang terjadi di bulan Agustus 1996
pada jarak 1 km dari cerobong udara buang
IRM, nilainya masih di bawah batasan yang
diizinkan. (MPC p = 3.700 Bq/m2, W(x,0,0) p
jarak 1 km 4 tahun adalah 0,192 Bq/m2).
Dengan demikian aktivitas radiasi udara
buang selama uji pasca iradiasi yang
dilakukan IRM dari tahun 1993 sampai
dengan 1996, tidak memberikan dampak
radiologis ke lingkungan.

SIMPULAN

Dari evaluasi aktivitas radioaktif
udara buang selama uji pasca iradiasi di IRM
untuk periode pantauan mulai awal Januari
1993 sampai dengan akhir Desember 1996
dapat diambil beberapa kesimpulan :
1. Terjadi adanya peningkatan aktivitas

radiasi udara buang di IRM saat uji pasca
iradiasi.

2. Peningkatan aktivitas radiasi udara
buang di IRM saat pengerjaan target
aktivitasnya lebih besar jika dibandingkan
dengan saat pengerjaan elemen bakar
bekas.

3. Konsentrasi aktivitas radioaktif di
permukaan tanah dan aktivitas radioaktif
yang terdeposit di permukaan tanah yang
diakibatkan oleh aktivitas udara buang
IRM masih di bawah batasan yang
diizinkan
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TANYA JAWAB

M. Dhandhang Purwadi
• Apakah kecepatan angin telah dikoreksi

dengan faktor laminaritas atau
turbulensi ? Apabila telah dikoreksi, data
laminaritas yang digunakan merupakan
hasil pengamatan selama berapa tahun
dan pada kondisi ketinggian berapa ?

• Apakah perhitungan aktivitas sudah
dikoreksi dengan faktor peluruhan dari
material dan atau udara pembawa
aktivitas ?

• Apakah sudah dilakukan perhitungan
aktivitas pada suatu titik kritis yang akan
menerima aktivitas tertinggi ?

Budi Prayitno
• Kecepatan angin dikoreksi secara tidak

langsung. Dalam penelitian ini sudah
memperhitungkan kategori stabilitas
atmosfir. Untuk daerah Serpong
termasuk kategori D guna mencari harga
ay dan crz.

• Perhitungan aktivitas sudah dikoreksi
dengan efisiensi detektor, cacah latar dan
radioaktif berumur pendek dari peluruhan
Rn222 dan Rn220. Alat cacah a(3 aerosol
tipe LB 150 bekerja dengan metode
ABPD ( Alpha Beta Pseudocoinsidence
Difference).

• Titik kritis tersebut jaraknya 1.000 m dari
cerobong udara Instalasi Radiometalurgi.

Titi Wismawati
• Apa dasar penelitian ini dengan

mengambil jarak pengukuran 0,5; 1; dan
5 km?

• Apakah faktor cuaca (hujan dan angin)
tidak mempengaruhi peneiitian ini ?

Budi Prayitno
• Pengukuran diambil pada jarak 5 km dari

cerobong udara IRM karena stasiun
pengamatan radioaktivitas lingkungan
PTPLR (Pusat Teknoiogi Pengolahan
Limbah Radioaktif) untuk lepas kawasan
PUSPIPTEK maksimum berada pada
radius 5 km. Pengukuran diambil pada
jarak 1 km dari cerobong • udara IRM
karena merupakan titik maksimum
aktivitas radioaktif yang terdeposit.

• Faktor cuaca akan mempengaruhi hasil
penelitian ini. Faktor cuaca tersebut
cenderung memperkecil nilai aktivitas
radioaktivitas yang terdeposit di
permukaan tanah.

Pratomo B.S
• Apakah juga dilakukan distribusi

radioaktivitas menurut arah mata angin
disamping menurut jarak dari cerobong ?

Budi Prayitno
• Distribusi radioaktivitas menurut mata

angin tidak perlu dilakukan. Hal ini
dilakukan dengan asumsi konsentrasi
aktivitas radioaktif alpha yang lepas dari
cerobong buang IRM selama 4 tahun
terus-menerus terdeposit di suatu titik
(misalnya pada jarak 1 km dari cerobong)
aktivitasnya ternyata masih jauh di bawah
batas yang diijinkan. W(x,0,0)alpha
maksimum pada bulan Juni 1996
selama 4 tahun adalah 0,134 Bq/m2

dan MPC = 370 Bq/m2.
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Tabel 1. Data aktivitas radioaktif a dan B udara buang IRM dalam rata-rata bulanan

Bulan/Tahun

Tahun 1993

Januari

Februari

Ma ret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Tahun1994

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Aktivitas a
(10"12Ci/m3)-

30,30

24,03

6,70

0,35

12,80

3,25

3,25

2,13

2,05

1,05

2,15

1,19

0,97

1,27

2,31

1,73

2,68

2,65

12,89

28,31

38,35

16,15

9,65

1,32

Aktivitas p
(10"12Ci/m3)

58,30

77,83

5,50

0,28

13,01

8,63 '

19,65

1,05

3,10

2,02

1,50

1,93

1,01

8,57

2,58

3,35

5,33

5,49

22,92

33,02

6,94

30,90

6,11

2,67

Material

1 buah Plat U3O8

1 buah pelat U3Si2

1 buah pelat U3O8
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Lanjutan tabel 1.

Bulan /Tahun

Tahun1995

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Tahun1996

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Aktivitas a
(10"12Ci/m3)

23,37

1,08

1,67

0,77

1,25

1,13

68,93

1,27

1,82

0,91

1,406

121,90 .

0,84

1,08

0,89

2,40

2,70

210,00

16,00

49,00

2,85

0,83

1,14

0,96

Aktivitas (3
(10"12Ci/m3)

44,23

3,43

8,87

0,97

3,01

2,02

200,30

17,95

16,59

52,71

26,45

229,50

2,46

3,40

2,83

8,80

65,00

3,10

40,00

300,00

11,3

2,81

5,08

6,48

Material

target Zr/U/AI

Target Zr/U/ZrO2

target Zr/U/Mg

target Zr/U/Zr

Target Zr/Ni - U/SS

Zr/U/SS

Zr/Cu-U-Cu/SS

Zr/Ni-U-Ni/AI

MPC udara buang = 20 Bq/m3 = 541 x 10"12 Ci/m3(untuk alpha)
dan untuk beta = 5410 x 10 "12 Ci/m3
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Tabel 2. Aktivitas radioaktif a dan p yang terdeposit dipermukaan tanah untuk radius 0,5 km,
1 km dan 5 km dari cerobong udara buang IRM.

BULAN/TAHUN

JANUARI 1993

AGUSTUS 1994

J U L I 1995

DESEMBER1995

J U N I 1996

AGUSTUS 1996

Q
(lO^Bq.dt"1)

124,56
(untuk a)

239,68
(untuk p)

116,38
(untuk a)

135,75
(untuk p)

283,38
(untuk a)

823,38
(untuk P)

501,14
(untuk a)

943,50
(untuk p)

863,33
(untuk a)

12,74
(untuk P)

201,44
(untuk a)

1233,33
(untuk p)

X
(10"10Bq.m"3)

137,64
766,98
118,76
264,64
1475,84
227,90
128,50
716,62
110,66
149,89
835,89
129,09
312,90
1467,84
269,45
909,22
5070,50
782,99
553,33

3085,80
476,51
104,18

5809,65
897,13
953,25

5316,00
820,90
14,07
78,45
12,11

222,42
1240,38
191,54
1361,78
7594,29
1172,71

JARAK
(km)
0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

W
(10"10Bq.m"2.df1)

0,27
1,53
0,24
0,53
2,95
0,46
0,26
1,43
0,22
0,30
1,67
0,26
0,63
2,94
0,54
1,82

10,14
1,57
1,11
6,17
0,95
2,08
11,62
1,79
1,91

10,63
1,64
0,03
0,16
0,02
0,44
2,48
0,38
2,73
15,19
2,35

MPC untuk x = 0,1 Bq/m (a), untuk p = 1 Bq/m
MPC untuk W = 370 Bq/m2 (a), untuk p = 3700 Bq/m'
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SENYAWA MIKROPORI SILICO ALUMINO PHOSPHATE (SAPO)
UNTUK PENSORBSI ION URANIUM

Siti Amini
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

SENYAWA MIKROPORI SILICO-ALUMINO PHOSPHATE (SAPO) UNTUK PENSORBSI ION
URANIUM. Struktur SAPO zeotipe/SAPO telah dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai
sifat sorbsi ataupun menukar ion. Model SAPO dibentuk dari SiO2+AIO2"+PO2+ tetrahedral
dengan perbandingan mol tertentu dan dengan penggunaan templat yang berbeda, yaitu
senyawa tetrahedral tetra(alkil)amonium hidroksida a.l. tetra-metil, tetra-etil dan tetra-propil
amonium. Hasil analisis terhadap 3 jenis senyawa mikropori SAPO-n yang terbentuk dan hasil
pengolahan pola difraksi sinar-x dengan bantuan program videozeo package ver.3.1.,
menunjukkan bahwa ketiga jenis senyawa itu adalah identik dengan SAPO-20, SAPO-34,
SAPO-40. Kemampuan dari beberapa jenis zeolit, SAPO-n dan ASP(1:3) sebagai hasil
modifikasi zeolit dari lampung, terhadap penukaran atau sorbsi ion uranil dalam media asam

(pH < 3.5) secara statik, dipelajari dengan menggunakan percobaan isoterm penukaran kation.
Hasil isoterm penukaran ion uranil menunjukkan adanya keselektifan yang berlainan dan adanya
mekanisme sorbsi pada SAPO-n. Jika dibandingkan dengan zeolite, SAPO-n lebih berpeluang
untuk pemisahan uranium yang lebih efektif. Ion klorida berpengaruh sedikit mengurangi
kapasitas tukar ion, sedangkan ion fluorida justru menambah kapasitas tukar ion uranil pada
ASP(1:3).

ABSTRACT

MICROPOROUS SILICO-ALUMINO PHOSPHATE (SAPO) COMPOUND FOR URANIUM
SORPTION. The zeotype novel materials i.e. SAPO structures have been prepared to have
particular property such as sorption or cations exchanger which can accommodate the uranyl
ions. The SAPO's model was built from certain mole ratio of SiO2+AIOi'+PO2+ using various
template compounds of tetra(alkyl)s ammonium hydroxide viz. tetra-methyl, tetra-ethyl and tetra-
propyl ammonium. Those formed materials have been analyzed using x-ray diffraction
spectrometer, then the data have been compiled using the supporting software Videozeo
Package Ver.3.1. The results have shown that crystalline structures of microporous SAPO
materials formed are SAPO-20, SAPO-34 and SAPO-40. The exchange capacities of some
zeolites, SAPOs and ASP(1:3) have been studied and their selectivity to uranyl ions in acid
solution (pH < 3.5) has been determined by static isotherm exchange process. The results have
revealed various selectivity factors and occurrence of absorption mechanism in SAPO-n
materials. This promises that uranium separation could be more effective using SAPO-n than that
using other zeolites. The chloride ions have slightly decreased the ion-exchange capacity, while
that of fluoride ions increased the ion-exchange capacity ofASP(1:3) for the uranyl ions.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk
membuat struktur SAPO sedemikian rupa
sehingga mempunyai sifat sorbsi atau
penukar ion dan mempelajari kemampuan
sorbsi zeotipe(SAPO) terhadap ion uranium
ataupun ion kompleksnya. Zeotipe
merupakan senyawa polimer anorganik yang
menyerupai struktur zeolit dan mengandung
komponen oksida tetrahedral (TO2) dari atom
lain selain dari atom Al dan Si. Senyawa

mikropori yang terbentuk dari polimerisasi
tetrahedrai (TO2) seperti SiO2, AIO2" dan PO2

+

disebut SAPO yang diklasifikasikan sebagai
zeotipe novel material. Mekanisme
pembentukan zeotipe mirip dengan
mekanisme pembentukan zeolit di alam
dimana tetrahedral (TO2) membentuk sbu
(secondary building unit) kemudian
membentuk kerangka (framework units) tiga
dimensi dan berbentuk sangkar (cage) yang
terdiri dari saluran (channel) dengan pori
tertentu serta bersifat sebagai penukar ion,
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penyerap dan penyaring molekul.t1|2|3|4] Model
polimer SAPO (SAPO-n) diasumsikan dapat
dibentuk dari tetrahedral SiO2+AIO2"+PO2

+

dengan perbandingan mol tertentu dan
dengan penggunaan templat yang berbeda
yaitu senyawa tetrahedral tetra(alkil)amonium
hidroksida antara lain tetra metil, tetra etil dan
tetra propil amonium. Unit pembentuk
struktur kedua (secondary building unit = sbu)
terdiri dari 4/5/6 unit tetrahedrai (T). Hasil dari
penyusunan tetrahedral tersebut diharapkan
berupa senyawa yang mempunyai pori/salur-
an/celah berukuran 200, 300 dan 400 pm,
yang lebih kurang dapat mengakomodasi ion
uranium atau ion kompleksnya yang
berukuran sekitar 100 - 300 pm.

Pada zeolit, sebagai penukar kation,
kapasitas efektif penukaran kationnya
tergantung pada kontribusi ion aluminat
dalam kerangka struktur zeolit, ukuran
pori/saluran dalam zeolit, ukuran dan
kerapatan muatan kation, serta keaktifan ion
dalam media. Beberapa jenis zeolit
(berukuran pori rata-rata 400 -700 pm) yang
dipelajari untuk penukar ion uranil telah
menunjukkan nilai kapasitas tukar kation
(KTK) yang rendah, walaupun tinggi
kapasitasnya untuk pertukaran ion cesium-
terhidrasi (berdiameter ion sebesar 329 pm)
dan ion stronsium-terhidrasi (berdiameter ion
sebesar 412 pm).[5l6] Dari pengamatan
tersebut diduga bahwa tingginya kerapatan
muatan (=muatan/jari-jari) ion uranium
maupun ion kompleksnya, yang berukuran
jari-jari ion antara 100-300 pm, memerlukan
host structure atau struktur zeolit (penerima)
yang mempunyai ukuran saluran/pori sekitar
200-400 pm dengan kerapatan muatan dalam
struktur yang lebih tinggi. Oleh karena itu,
diprediksi bahwa dengan mensubsitusi atom
Si di dalam zeolit dengan atom Al akan
dihasilkan kerapatan muatan yang lebih
tinggi, sehingga kapasitas tukar kation pun
akan meningkat. Di samping itu bila dilakukan
subsitusi atom Si dengan menginkorpo-
rasikan atom P ke dalam struktur zeolit atau
senyawa siliko-alumino hidrat akan dihasilkan
senyawa yang dikenal sebagai ASP
(Aluminium Siliko Phosphate) dan akan
terjadi perubahan kerapatan muatan menjadi
muatan positif sehingga berguna untuk
mengakomodasikan kompleks anion. Agar
struktur alumino-silikat berfungsi sebagai
penukar kation, maka angka banding Al/Si
hams ditingkatkan. Efek samping dari
meningkatnya angka banding Al/Si dalam

struktur itu, dapat menyebabkan menurunnya
daya tahan terhadap asam ataupun basa,
sehingga kemungkinan struktur yang
terbentuk menjadi tidak stabil.

Selain itu dapat dipikirkan modifikasi dari
molekul tetrahedral aluminofosfat (AlPO's)
yang netral. Jika Si disubsitusikan ke dalam
struktur tersebut, maka ada kemungkinan 3
mekanisme yang terjadi, sehingga
membentuk zeotipe : senyawa SAPO (Siliko
Alumino Phosphate). Mekanisme tersebut
dapat digambarkan pada bidang datar
dengan komposisi lingkungan atom tetra
hedral (Al, Si, P) sebagai berikut:

1. Pergantian Al -» Si

Al Al Al

-A l - Si Al

Al -Al A l -

2. Pergantian P-+ Si,H

Al - -A l - Al

Al S i~ Al P Al

• A l - Al

3. Pergantian P,AI -> Si.Si

Al -A l - Al

Si-

Al -A l -

Al S' Al

Al-

Pada mekanisme-3 : bisa terjadi
kemungkinan bahwa posisi 2-Si terpisah
(seperti contoh-3 di atas), atau berdekatan
(3-a), atau pula membentuk garis (3-b :
subsitusi 2AI, 2P-» 4Si), dan membentuk
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lingkaran (3-c: subsitusi 2AI, 2P-> 4Si)).

•p AI Si si

Al -AI P Al-

(3-a)

Al

Al

Si Si Al

(3-b)

Al

Al-

(3-c)

Parameter yang mempengaruhi mekanisme
pergantian atom tetrahedral tersebut adalah
energi potensial dari lingkungan yang
terbentuk. Secara kuantitatif dihitung dengan
kode GULP berdasarkan minimasi energi kisi
kristral, sebagai bagian dari lingkaran Born-
Haber.™

Pada penelitian ini dibuat struktur
SAPO yang bukan hasil subsitusi AIPO4|

melainkan reaksi gabungan tetrahedral aktif
SiO2, AIO2" dan PO2\ dari masing-masing
komponen murni, membentuk SAPO-n yang
akan berguna untuk penukar kation maupun
anion. Perbandingan mol Si : Al : P yang
digunakan adalah 3 : 10 : 8 (berdasarkan
perhitungan pada penelitian terdahulu)'91,
dengan menggunakan jenis templat yang
berbeda ukurannya yaitu tetra metil
ammonium hidroksida (TMA+, radius 147
pm), tetra etil ammonium hidroksida (TEA+,
radius 164 pm) dan tetra propil ammonium

hidroksida (TPA+, radius 180 pm).
Penggunaan beberapa jenis templat dan
komposisi molekul tetra hedral awal seperti
yang dipilih tersebut, diduga akan
menghasilkan host struktur SAPO-n yang
berdimensi antara 200 - 400 pm dan
mempunyai kecenderungan sifat sebagai
penukar kation maupun penukar anion.

Beberapa faktor yang mempengaruhi
pembentukan struktur SAPO adalah:
1. Jenis templat
2. Komposisi campuran reaksi
3. Temperatur pengadukan/pencampuran,

pemanggangan serta kristalisasi.
4. Waktu pengadukan/pencampuran, pe-

manggangan serta kristalisasi.

Faktor-faktor tersebut pada penelitian ini
dibuat tetap kecuali faktor jenis templat.
Beberapa komponen yang terlibat ditunjukkan
pada Tabel 1. Sebagian besar dari faktor-
faktor tersebut, sama dengan faktor-faktor
yang mempengaruhi pembentukan zeolite.13'43

Penggunaan senyawa templat diasumsikan
akan menjadi faktor utama dalam
pembentukan kerangka SAPO-n,1101

walaupun perbandingan mol dari komposisi
tetrahedral dalam campuran awal dibuat
tetap. Pada pembentukan SAPO-n, mungkin
terjadi subsitusi silika ke dalam struktur
senyawa aluminium fosfat, hal itu tidak
merubah struktur secara mayoritas, walaupun
terjadi perubahan lokal dalam geometri di
dekat atom yang tersubsitusi.

Tabel 1. Pengaruh komponen dalam campur-
an reaksi pembentukkan SAPO.

Komponen

SiO2/ AIO27PO2
+

OH7H2O

Kation anorganik
Aditif kation organik
(templat)/SiO2

Pengaruh utama
Komposisi kerangka, sifat
(rapat muatan, kandungan
kation/anion, penukar ion,
hidrofilik dan sebagainya)
Derajat polimerisasi, kecepat-
an reaksi dan mekanisme
kristalisasi
Struktur, distribusi kation
Struktur, kerangka dan
kandungan Si/AI/P.

Masalah mekanisme pembentukan SAPO-n
secara detail dibahas khusus pada makalah

t11]

Karakteristik penukaran-ion dari
SAPO yang dihasilkan, dipelajari untuk
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mengakomodasikan ion uranil serta pengaruh
dari media ion khlorida maupun fluorida.
REES1121, FLECTCHER dan TOWNSEND™
mendefinisikan keselektifan penukar kation
sebagai Ko dalam hubungannya dengan
fraksi kation dalam fasa padat (As, Bs) serta
dalam fasa cair (Aaq, Baq), bilamana proses
penukaran ion dituliskan sebagai:

m An\; n B <->mA" (s) nB" (aq)

A = kation yang masuk dengan muatan ion n,
B = kation yang ada dalam fasa padat (penu-

kar ion) dengan muatan ion m.
Untuk sistem penukaran kation uni-univalent,
n=m=1,

K =
As-Bag- Y±BX

2
Bs-Aaq- Y±AX

(1)

Untuk sistem penukaran kation uni-divalent,
n=2, m=1

(2)
Bs-A;• a q

sedangkan y± adalah koefisien keaktifan
anion dan kation yang menyusun senyawa
BX maupun AX2, N adalah total normalitas
(iso normal).

Kapasitas tukar kation (KTK)
didefinisikan sebagai kemampuan dari 1gram
bahan penukar ion (zeolit/zeotipe) untuk
mengambil sejumlah maksimum ekuivalen
kation dari larutan. Pada keadaan setimbang
dari larutan yang isonormal, fraksi kation di
dalam larutan, [A]aq, dan fraksi kation di
dalam padatan (penukar ion : zeolit/zeotipe),
[A]s, berada dalam kesetimbangan; kedua-
duanya dapat ditentukan. Konsentrasi kation
di dalam larutan ditentukan dengan cara
analisis kimia (spektrometer UV-Vis atau
pencacah pendar cair), kemudian fraksi
kation dapat dihitung. Fraksi kation di dalam
padatan, [A]s ditentukan dan dihitung dari
perbandingan ekuivalen kation yang
ditukar/gram penukar ion dibagi dengan KTK
maksimum, sedangkan fraksi kation di dalam
larutan ditentukan dari konsentrasi ion
tertukar yang diukur. Dalam kesetimbangan
dibagi dengan total konsentrasi campuran
dalam kesetimbangan isonormal. Kurva
isotermal penukaran ion digambarkan
sebagai fraksi [A]s terhadap fraksi [A]aq,

dimana keselektifan penukar kation, Kc,
menjadi faktor pemisahan yang merupakan
perbandingan luas bidang [A]aq di atas kurva
terhadap luas bidang [A]s di bawah kurva
pada suatu titik tertentu (biasanya pada titik
fraksi {[A]s = 0,5} atau ditulis sebagai K0,5.
Penentuan nilai faktor keselektifan dari kurva
isoterm penukaran ion tersebut perlu
dilakukan untuk mengetahui karakter
senyawa (penukar ion), apakah senyawa
tersebut termasuk golongan penukar
kation/anion yang selektif ataukah bukan.
Jika keselektifan senyawa penukar ion itu
tinggi, maka bahan tersebut dapat digunakan
sebagai penukar ion yang efektif. Selanjutnya
perlu diuji kemampuan keselektifannya
terhadap kation-kation lain yang berfungsi
sebagai ion saingan (misalnya untuk
persaingan ion uranil digunakan ion aktinida,
Cs, Sr (hasil fisi), Ba, Pb, dan Iain-lain.

TATA KERJA

Bahan

Sumber silika, aluminium dan fosfat
diambil dari senyawa murni, masrng-masing
berupa senyawa silika cair (Ludox-AS30),
aluminium isopropoksida 99% padat dan
larutan asam fosfat 85%, sedangkan
senyawa templat yang digunakan adalah
larutan tetra metil amonium hidroksida, tetra
etil amonium hidroksida dan tetra propil
amonium hidroksida dalam air masing-
masing 20% b/v. Larutan uranil nitrat dan
amonium nitrat masing-masing 0,01 N
digunakan untuk percobaan isoterm penukar
ion, disamping larutan tambahan asam
khlorida dan fluorida pekat. Aluminium Siliko
Phosphate (ASP) hasil modifikasi zeolit dari
Lampung menggunakan amonium di
hidrogen fosfat (ADHP) dengan perbandingan
berat zeolit : ADHP = 1:3 juga digunakan
untuk ditentukan KTKnya.

Peralatan

Reaktor pen-digest dengan suhu
maksimum 400°C, dan tekanan 4 atmosfir,
digunakan untuk mereaksikan campuran dan
proses kristalisasi. Mesin sentrifugasi untuk
memisahkan kristal halus dan campuranya,
sedangkan botol polietilen 20 dan 200 ml,
serta mesin pemutar axial digunakan untuk
proses penukaran ion secara statis. Alat
analisis digunakan spektrometer UV-Vis dan
ion khromatografi.
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Metoda

SAPO dibuat dari campuran ludox-
AS30 + Al-isopropoksida + asam fosfat
dengan perbandingan berat 11,8 : 40 : 23 g
serta senyawa templat yang berbeda dengan
jumlah yang ekuivalen sesuai dengan
prosedur standar[9] dan 60 g air ditambahkan
sehingga membentuk gel homogen pH=8.
Campuran direaksikan melalui proses
hidrotermal di dalam otoklaf pada temperatur
473 K, selama 133 jam. Kristal yang
dihasilkan dicuci hingga bersifat netral,
dikeringkan dan dikalsinasi pada 873 K.
SAPO yang dihasilkan dianalisis untuk
mengetahui komposisi dan pola difraksi
sinar-x. Selanjutnya SAPO dibuat dalam
bentuk amonium, diekstraksi dengan
penambahan amonium asetat selama 8 jam.
Padatan dalam bentuk amonium disiapkan
untuk pengujian karakter penukar ion.

1. Kapasitas tukar ion uranil

Sejumlah SAPO (± 0,1 gram)
dicampurkan dengan 10 ml larutan uranil
nitrat dicampur dengan mesin putar axial
dengan variasi waktu dari 1 jam hingga
4 hari. Data uptake diplotkan terhadap waktu
penukaran. Waktu yang diperlukan uptake
optimum adalah 8 jam. Selanjutnya pada
waktu tersebut dilakukan proses penukaran
ion berulang kali hingga mencapai
kesetimbangan. Total kapasitas maksimum
tukar ion uranil efektif ditentukan dengan
menganalisis konsentrasi ion uranil tersisa
dalam larutan, menggunakan metoda UV-Vis
kompleks thiosianat.[ 4]

% Uptake (=E) = C° " C x 100%

Co dan C = konsentrasi larutan sebelum dan
sesudah proses penukaran (meq.cm"3)

Kapasitas tukar kation (KTK)

_ (Co-C).V.N

co.w (meq/g)

V = volume (cm ), N = kenormalan (meq.cm"
3) larutan awal yang digunakan, dan W =
berat zeolit atau zeotipe : SAPO/ASP (g).

2. Penqaruh anion (khlorida dan fluorida)

50 mg dari masing-masing SAPO
dan ASP (1:3) dalam botol polietilen dicampur

dengan 20 cm larutan standar uranil nitrat
0,01 N yang mengandung ion klorida atau ion
fluorida 500 ppm. Setelah diproses statik
selama 1 hari, pengambilan ion uranil oleh
SAPO ataupun ASP ditentukan, dengan cara
yang sama seperti pada metoda-1.

3. Isoterm penukaran kation.

50 mg SAPO dalam botol polietilen
dicampur dengan 20 cm3 larutan standar
UO22+/NH4

+ dengan total konsentrasi tetap
0,01 N. Proses penukaran kation dilang-
sungkan selama 1 hari. Pada akhir proses,
fasa padat dan larutan dianalisis. Fraksi
ekuivalen kation dalam fasa padat (As) dan
dalam fasa larutan (Aaq) serta Kc dihitung dan
dibuat kurva isoterm penukaran ion untuk
mengetahui keselektifan SAPO terhadap ion
uranil.

HASILDAN BAHASAN

Hasil analisis difraksi sinar-x (XRD)
dari SAPO-n yang dibentuk dengan 3 jenis
templat ditunjukkan pada Gambar 1, dan data
XRD kemudian diolah dengan bantuan
perangkat lunak videozeo package. Gambar
model SAPO-n hasil pengolahan data
ditampilkan seperti pada Gambar 2 dan 3,
yang sesuai dengan model SAPO-34 dan
SAPO-40. Gambar model SAPO-20 tidak
dapat ditampilkan karena pada saat
computing data SAPO-20, seketika pengolah
datanya tidak dapat digunakan. Dari kedua
gambaran model tersebut dapat terlihat
bahwa kerapatan tetrahedral dalam struktur,
akan berkurang dengan pertambahan volume
pori. Hasil perhitungan dengan perangkat
lunak pengolah data, ditunjukkan bahwa
kerapatan struktur (FD = framework density,
yaitu jumlah tetrahedral per volume 1000A3)
pada SAPO-20 > SAPO-34 > SAPO-40
(Tabel 2).

Pada penelitian ini ukuran pori belum
dapat ditentukan, namun secara kualitatif,
dibantu dengan data-data nilai FD yang
menggambarkan volume pori-pori dalam
struktur, dapat dilihat bahwa ukuran pori
menaik dengan urutan seperti berikut :
SAPO-20 < SAPO-34 < SAPO-40, walaupun
nilai FD tidak menunjukkan ukuran pori.
HRPD (High Resolution Pattern-netron
Diffraction) diharapkan dapat menentukan
ukuran pori secara tepat. Untuk membuktikan
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hipotesa keselektifan yang tinggi dari zeotipe
terhadap penukaran ion uranil, material
mikropori tersebut langsung diuji karakteristik
penukarionnya.

Korelasi nilai FD dengan jenis
templat yang digunakan ditunjukkan pada
Tabel 2. Dari hasil perbandingan pola sinar-x
standar dari kumpulan atlas zeolif53, dengan
hasil kompilasi data XRD dan nilai FD hasil
hitungan, didapat gambaran bahwa material
hasil sintesis adalah SAPO-20, SAPO-34 dan
SAPO-40.

Tabel 2 . Korelasi penggunaan jenis templat
dengan nilai FD hasil sintesis

Jenis Ion
Templat

Tetra metil amin
Tetra etil amin
Tetra propil amin

Nilai FD
(ET/1OOOA3)

17,2
14,6
14,2

Jenis SAPO l1 i |/
ukuran pori (pm)'9'
SAPO-20 / < 200
SAPO-34 / 260
SAPO-40/400

1. Kinetika penukaran kation

Hasil percobaan kinetika uptake ion
uranil, yang dilakukan antar interval dari 1 jam

hingga 8 jam; dan dilanjutkan 1 sampai 4
hari, ditunjukkan pada Gambar 4. Data
menunjuk-kan bahwa waktu optimum yang
dibutuhkan untuk proses kinetika ion uranil
pada pemuatannya ke dalam SAPO-n adalah
8 jam sedangkan pada SAPO-34, pada
awalnya terjadi lonjakan uptake yang
kemudian stabil menaik secara lambat hingga
dicapai nilai setimbang. Pada SAPO-20 dan
SAPO-40, selain dari nilai uptake yang
rendah, juga kecepatan penangkapan ion
(slope pada kurva 1-8 jam) lambat. Hal itu
berarti secara fisik, penukaran kation tersebut
mengalami hambatan struktural dimana
praduga pelibatan penukaran kation yang
terdapat dalam sangkar atau perangkap
maupun celah dapat dimungkinkan. Namun
asumsi tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut
oleh percobaan difusi ion uranil. Sementara
ini, hanya ingin mengetahui berapa lamakah
waktu optimum digunakan untuk proses
penukaran ion uranil. Waktu optimum
tersebut, akan digunakan untuk mengetahui
kapasitas tukar ion.

I
n
t
e
n
s
it
a
s

SAPO-40

14.02 19.72 27.84 35.82 51.9

SAPO-34

16.05 25.1 28.1 32.4 43.3

100

- J - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -11 1 1 1 1
24.3 37.5

Sudut difraksi (26)

SAPO-20

51.9

Gambar 1 : Pola difraksi sinar-x dari SAPO hasil sintesis
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Gambar 2 : Pandangan struktur
SAPO-34[001]

Gambar 3 : Pandangan struktur
SAPO-40[001]
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Gambar 4 : Kurva kinetika uranyl ion uptake ke dalam SAPO-n .

2. Kapasitas tukar kation (KTK)

Kapasitas tukar kation (KTK)
ditentukan dengan metoda standar,
menggunakan amonium asetat.1"1

Sedangkan kapasitas tukar ion uranil efektif
ditentukan dengan metoda statis berulang
kali (8 kali). Hubungan komposisi zeolit/
zeotipe dengan karakteristiknya sebagai
penukar kation ditunjukkan pada Tabel 3.
Sedangkan apparent uptake atau kapasitas
effektif tukar ion uranium, ditunjukkan pada
Tabel 4. Pengambilan efektif uranium pada
zeolite (chabazite dan zeolite-L) tidak
menyamai kemampuan kapasitas maksimum
penukaran ion yang didapat dari penentuan
KTK secara amonium asetat. Namun pada
ASP, walaupun nilai KTK relatif lebih rendah
daripada zeolit, perbedaan KTK total dengan
KTK efektif untuk uranium tidak begitu
signifikan. Hal itu disebabkan proses
pertukaran ion pada zeolit melalui berbagai
pengaruh parameter yang unik, baik dari segi
struktur geometri, ukuran sangkarnya serta
konsentrasi, sehingga mekanismenya dapat
beragam dan tak terkirakan. Pada ASP,
sebagian dari atom Al atau Si telah

tersubsitusi oleh P, sehingga jelas daya
pertukaran kationnya akan berkurang.
Adanya lingkungan P dengan kerapatan
elektron yang lebih tinggi dapat membantu
daya ikat ion uranil dalam ASP lebih
konsisten dibandingkan dengan daya ikat
dalam sangkar zeolit yang kerapatan
elektronnya lebih rendah.

Demikian juga pada SAPO-n, KTK
efektif ion uranil hampir sama besar dengan
nilai KTK total. Apabila ada perbedaan nilai,
perbedaan itu tidak berarti. Fakta yang
menarik adalah hipotesa pembuatan SAPO
dengan menggunakan templat, dapat
dikatakan berhasil sementara dari segi
kristalografi (nilai FD), walaupun bukti praktis
tentang besaran ukuran pori belum
dilengkapi. Berdasarkan praduga, seharus-
nya KTK menaik dengan urutan berikut :
SAPO-20 > SAPO-34 > SAPO-40.
Kenyataannya KTK total pada ketiga jenis
SAPO tersebut tidak menampakkan ketera-
turan. SAPO-34 menunjukkan nilai KTK
tertinggi. Hal itu berarti jenis kompleks ion
uranil terhidrasi tidak mampu mengatasi
lingkungan geometri yang mempunyai nilai
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FD tinggi dan kerapatan muatan yang tinggi
pula (SAPO-20). Akhimya ion uranii tidak
terperangkap sempurna oleh struktur yang
mempunyai nilai FD dan kerapatan muatan
yang tinggi, walaupun ukuran saluran/
sangkarnya sesuai. Pada SAPO-40, yang
mempunyai nilai FD hampir sama dengan
SAPO-34, karena kerapatan muatannya lebih
rendah dan ukuran volume pori juga lebih
besar, maka ion uranii terhidrasi pun lolos
pula. Hal ini mengakibatkan nilai KTK SAPO-
40 jauh lebih rendah dibandingkan SAPO-34
atau lainnya.

3. Penqaruh ion khlorida dan ion fluorida
pada KTK SAPO-n.

Pengaruh ion khlorida dan ion
fluorida dalam sistem pertukaran ion
ditampilkan pada Tabel 4. Besarnya
kandungan anion (500 ppm) dipilih
berdasarkan perkiraan konsentrasi minimum
yang tidak mengubah kondisi pH campuran
lebih kecil daripada satu, karena resistensi
SAPO terhadap asam di bawah pH = 0 belum
diuji. Tampak ion khlorida dapat menurunkan
nilai pertukaran ion uranii, sebaliknya ion
fluorida, terutama pada proses pertukaran
dalam ASP(1:3). Berdasarkan uji statistik
(batas kepercayaan 99%), penurunan KTK
oleh adanya ion khlorida tersebut tidak
signifikan, begitu pula dengan kenaikan KTK
karena adanya ion fluorida. Kecuali pada ASP
(1:3), jelas adanya ion fluorida dapat
menaikkan nilai KTK ion uranii. Hal ini sesuai
dengan teori dasar bahwa ion fluorida yang
mempunyai rapat muatan tinggi dapat
berfungsi sebagai driving force dalam proses
pertukaran tersebut. Disamping itu juga
ditunjang oleh sistem lingkungan host

structure yang cocok yaitu struktur ASP (1:3)
yang lebih bermuatan positif daripada struktur
SAPO-n (lihat data komposisi pada Tabel 3).

4. Isoterm penukaran kation

Keselektifan SAPO-n terhadap ion
uranii dalam sistem campuran UO2

2+-> NH4+,
ditunjukkan dalam Tabel 5 dan Gambar 5
yang menggambarkan kurva isoterm
penukaran ion uranii pada pH 3,5. Dari data
fraksi ion uranii dalam larutan [A]iar dan dalam
padatan [A]s. nilai keselektifan pada [A]s = 0,5
(K0.5) dihitung dari luas daerah di atas kurva
dan di bawah kurva. Hasil perhitungan
ditampilkan pada Tabel 5, kecuali nilai K0,5
untuk zeolit-L diambil dari percobaan
sebelurnnya.[181 Terbukti bahwa keselektifan
SAPO-20 dan SAPO-34 terhadap ion uranii
amat tinggi. Keselektifan ASP lebih rendah
daripada SAPO-n dan SAPO-40 belum
selesai diuji ulang.

Bentuk geometris, ukuran pori atau
tipe saluran dalam struktur juga ukuran kation
atau kation terhidrasi sangat berpengaruh
pada keselektifan. Yang terpenting diketahui
bahwa penukaran balik (pada SAPO-34R)
diperoleh keluaran ion uranii yang lebih tinggi,
berarti proses penukaran ion tersebut tidak
reversibel, dan terdapat proses sorpsi.

Pada SAPO-34 dan SAPO-20, nilai
Ko,5 dari ion uranii pada pH optimum sekitar
pH 3,5 masing-masing adalah 99 dan 96,
sedangkan pada ASP(1:3) bernilai 3,45. Hal
ini berarti bahwa SAPO-34 dan SAPO-20
lebih selektif terhadap ion U02

2+daripada
ASP.

Table 3 . Komposisi zeolite/zeotipe dan kapasitas tukar-kation .

Zeolite/
Zeotipe

Chabazite(CHA)

Zeolite-L

ASP(1:3)

SAPO-20

SAPO-34

SAPO-40

Komposisi/unit sel

(NH4)3Na[Al4Si8O24]15H20

(NH4)6K3[AI9Si27O72}17H2O

0,1 NH4[Alo,3Sio.3Po,4]02.0,1H20

0,09NH4[Sio,i5Alo,47Po,38]02.0,5H20

0,12NH4[Si0,o8Alo,5iPo,4]02.0,5H20

0,1 NH4ISio.1Alo.5Po.4lO2.-O.8H2O

Al/Si

2

3

1

3

6

5

KTK
(meq.g"1)

2,60

2,49

1,18

1,69

1,77

1,27

Ukuran
Celah (pm)

/[Ref]

310/[15]

310/[15]

-

265/[15]

260/[16]

620/[15]
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Tabel 4. Kapasitas efektif tukar ion uranium dari ASP dan SAPO-n .

Jenis zeotipe

Chabazit

Zeolit-L

ASP(1:3)

SAPO-20

SAPO-34

SAPO-40

KTK efektif ion uranil (meq.g"1)

UO2
2+

1,01 ±0,10

1,24 ±0,16

1,09 + 0,12

1.51 ±0,15

1,95 ±0,14

1,30 + 0,11

UO2 '+

+ 500 ppm CI"

1,06 + 0,06

1,14 + 0,06

0,89 + 0,12

1,43 ±0,15

1,85 ±0,09

UO2
i +

+ 500 ppm F"

1,13 ± 0,10

1,18±0,08

1,26 + 0,29

1,51 ±0,15

2,08 ±0,10

Tabel 5. Keselektifan zeolite dan zeo-
tipe terhadap UO2

2+

Jenis
zeolite/zeotipe

Chabazit
Zeolit-L

ASP(1:3)
SAPO-20
SAPO-34

Tetapan Keselektifan
(Ko) pada [A], = 0,5

0,90
0,08
3,45
96,01
99,08

Fenomena penukaran ion uranil dalam
struktur SAPO-n sangat unik, namun SAPO-n
punya peluang untuk digunakan sebagai
bahan penyangga atau penyerap uranium.
Keselektifan SAPO-n terhadap ion uranil
sangat bervariasi tergantung pada jenis ion-
ion dalam lingkungannya selain dari jenis
struktur SAPO-n yang digunakan. SAPO-20
dan SAPO-34 terbukti berdayaguna untuk
sorbsi uranium.

[A]lar

SAPO-20

SAPO-34

ASP(1:3)

0.2 0.4 0.6 0.8 1

[A]z

Gambar 5. Isoterm penukaran ion
UO2

2+_>NH4+

SIMPULAN

Perhbentukan polimer SAPO-n yang
mikropori dapat dilakukan dengan menggu-
nakan bahan aditif tetrahedral yaitu senyawa
alkil amonium hidroksida. Makin kecil ukuran
tetrahedral senyawa aditif (templat), semakin
tinggi nilai framework density atau semakin
kecil ukuran volume pori strukturnya.
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TANYA JAWAB

Kosim Affandi
• Apakah sudah dilakukan perbandingan

kapasitas pertukaran ion ( sorbsi 0 )
dengan resin seperti RA 400 ?

• Secara ekonomi, apakah pembuatan
SAPO lebih murah dibandingkan dengan
harga resin ?

Siti Amini
• Kapasitas IRA 400 lebih besar

dibandingkan dengan kapasitas
Chabazite. Kelemahan IRA 400 adalah
tidak tahan asam, tidak tahan temperatur

tinggi dan radtasi. Kapasitas SAPO
setara dengan kapasitas IRA 400. Resin
IRA 400 digunakan untuk medium
dengan tingkat radiasi rendah sedangkan
SAPO diharapkan dapat digunakan untuk
medium dengan tingkat radiasi tinggi.

• Pada saat ini harga resin murah
sedangkan harga SAPO mahal apabila
dibuat dari bahan baku muminya. Secara
ekonomis masih ada peluang apabila
teknologi pembuatan SAPO telah
dikuasai karena bahan baku dapat
diambil dari limbah pembakaran batubara
yaitu abu terbang (fly ash) yang banyak
mengandung Al dan Si serta limbah
pabrik pupuk yang banyak mengandung
P.

Aan Martin
• Apakah SAPO dibuat dari zeolit alam

atau sintetis ?
• Bagaimana perbandingan selektifitas

terhadap U antara SAPO dengan ASP ?
• Bagaimana perbandingan secara

ekonomi antara SAPO dengan ASP ?
Mengingat kedua bahan ' tersebut
mempunyai kemampuan yang relatif
sama sebagai penukar kation dan anion
disamping selektif terhadap U.

Siti Amini
• Pada penelitian ini SAPO dibuat dari

bahan-bahan komponen murninya yaitu
silikat, aluminat dan fosfat sehingga
SAPO tersebut tidak dibuat dari zeolit
alam atau sintetis. Apabila zeolit
dimodifikasi dengan menginkorporasikan
atom P ke dalam struktur zeolit akan
dihasilkan senyawa ASP (Alluminum
Silico Phosphate). Disamping itu SAPO
juga dapat dibuat dari AIPO4 dengan
cara mensubstitusikan atom Si seperti
yang telah diuraikan dalam mekanisme di
atas.

• Berdasarkan selektifitas terhadap U
menunjukkan bahwa SAPO lebih selektif
dibandingkan dengan ASP pada jenis
tertentu.

• Titik berat penelitian ini adalah untuk
memahami teknologi proses sintesis
sehingga SAPO lebih mahal
dibandingkan dengan ASP. Jika teknologi
prosesnya sudah dikuasai SAPO akan
lebih murah dibandingkan dengan ASP.
Hal ini disebabkan bahan baku SAPO
sangat murah yang berasal dari limbah
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hasil pembakaran batubara (abu terbang)
yang banyak mengandung SiO2 dan
AI2O3 serta limbah pabrik pupuk atau
petrokimia yang banyak mengandung
NH4

+ dan PO4
3".

Susilaningtyas
• Berapa ukuran pori terbaik pada

pembuatan SAPO ?
• Mohon dijelaskan, mengapa pengaruh

ion sulfat dan ion nitrat tidak dideteksi ?

Siti Amini
• Ukuran pori terbaik untuk penangkapan

ion uranium atau ion kompleksnya adalah

dari ukuran 200 |iim hingga 400 ^m.
Disamping itu, uranium uptake juga
tergantung pada muatan ion disekitarnya
dan perbandingan Al, P dan Si.
Pengaruh ion sulfat dan ion nitrat belum
diteliti. Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan bahwa muatan ionnya
relatif lebih rendah dibandingkan ion-ion
halida. Ion-ion halida dalam keadaan
mendesak perlu diteliti karena banyak
digunakan dalam proses pelarutan
elemen bakar dispersi U3OB-AI dan pada
proses pengujian metaiografi pasca
iradiasi.
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PENGARUH UKURAN BUTIR ZEOLIT PADA KOEFISIEN PERPINDAHAN
MASSA STRONSIUM DALAM PROSES PERTUKARAN ION

DALAM LIMBAH RADIOAKTIF

Dewi Susilowati, Suyitno
Pusat Teknologi Pengolahan limbah Radioaktif - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH UKURAN BUTIR ZEOLIT PADA KOEFISIEN PERPINDAHAN MASSA
STRONSIUM DALAM PROSES PERTUKARAN ION LIMBAH RADIOAKTIF. Penelitian ini
bertujuan mencari koefisien perpindahan massa volumetris pada lapisan film cairan (kL) dan
koefisien perpindahan massa volumetris pada butir-butir zeolit (ks). Alat yang dipergunakan
adalah kolom penukar ion, masing-masing berdiameter dan berpanjang kolom 4,2 cm dan 28 cm.
Percobaan dilakukan dengan mengalirkan umpan ke dalam kolom penukar ion berisi butir zeolit
dengan variasi diameter: 20, 40, 60, 80 dan 100 mesh. Konsentrasi larutan Sr(NO3)2 dalam
umpan adalah 100, 250, 400, 550 dan 650 ppm dan laju alir linier umpan bervariasi, yaitu 35, 49,
70, 90, 105 ml/menit. Efluen diambil sampeinya dalam selang waktu tertentu, kemudian
dianalisis dengan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Hasil analisis dari percobaan ini
secara fenomenalogis menunjukkan bahwa koefisien perpindahan massa pada butir-butir zeolit
secara dominan dipengaruhi oleh struktur zeolit, khususnya jumlah atom Al yang mengikat ion K+.
Hasil analisis dari kuantitas-kuantitas tersebut dikelompokkan dalam beberapa kelompok
bilangan tak berdimensi. Hasil yang didapat adalah:

(kL" dp)/DL = 18.902(Re)a378(dp/D)a6972(Co')a2667

dengan ralat rata-rata = 7,26 %; ks = 2240,268(dp/D)1'553

dan masing-masing berlaku untuk kisaran : bilangan Reynold Re: 0,281 - 0,856; dp/D: 0,004 -
0,022, Co*: 9,5408 x 10"5 - 6,2827 x 10""

ABSTRACT

EFFECT OF PARTICLE SIZE OF ZEOLITE ON THE MASS TRANSFER COEFFICIENT OF
STRONTIUM IN THE RADIOACTIVE WASTE ION-EXCHANGE PROCESS. This research is
aimed for finding out the volumetric mass transfer coefficient of the zeolite particle, ks- The
experiment has been conducted using an ion exchange column . The column diameter and length
are 4.2 cm and 28 cm, respectively. The experiments have been conducted by flowing in the feed
to the ion-exchange column containing zeolite with the varied particle diameters, i.e. 20, 40, 60,
80 and 100 mesh. The feed concentrations of Sr(NO3)2, have been varied, i.e. 100, 250, 450, 550
and 650 ppm, and so have been the flow rates, i.e. 35, 49, 70, 90 and 105 ml/minute. Samples of
the effluents have been taken at certain series of time and subjected to analysis using an Atomic
Absorption Spectrophotometer. The analytical data obtained have shown that the mass transfer
coefficient of the zeolite particle is predominantly affected by the zeolite structure, in particular is
effected by the number of Al atoms that hold the K ions. The analytical result from the above
parameters has been presented in the forms of several groups of dimensionless number. The
equations obtained are:

(kt dp)/DL = 18.902(Ref'37s(dp/D)0fi972(Co')0-2667 with a mean error of 7.26 %;
ks = 2240.268(dp/D)1- ; and each of ffrern is valid in range of:
Re : 0.281 - 0.856; dp/D :0.004 - 0.022; Co': 9.5408 x 10* - 6.2827 x 10~4

PENDAHULUAN kelangsungan hidup manusia dan
lingkungannya apabila sampai tidak dikelola

Limbah yang berasal dari PLTN dengan baik dan benar. Limbah-limbah
biasanya berupa; limbah konsentrat tersebut biasanya mengandung unsur
evaporator, resin penukar ion bekas dan radionuklida berwaktu paruh pendek sampai
endapan filter. Limbah tersebut biasanya yang berwaktu paruh panjang. Adapun
mengandung unsur-unsur yang bersifat radionuklida yang berwaktu paruh sedang
radioaktif dan akan sangat berbahaya bagi salah satunya adalah stronsium. Agar limbah
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tersebut nantinya cukup aman dalam
penyimpanan maka diperlukan suatu proses
pengolahan yang sifatnya dapat
menghambat radionuklida-radionuklida
tersebut yang kemungkinan terlepas keluar.

Zeolit merupakan mineral yang
mempunyai prospek masa depan yang cerah
karena keistimewaan sifat zeolit yang unik,
sehingga dapat dimanfaatkan untuk banyak
keperluan, teristimewa dengan kemampuan-
nya sebagai bahan pengolah limbah. Zeolit
tidak saja dapat mengolah iimbah kimia dan
limbah industri yang beracun, tetapi juga
limbah radioaktif. Zeolit telah terbukti cukup
baik sebagai bahan penukar ion zat radioaktif
yang terkandung dalam limbah cair aktifitas
sedang, khususnya ion stronsium dan
cesium'1'. Namun, selama ini penelitian baru
dilakukan dalam skala laboratorium. Agar
hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam
skala industri, diperlukan data penelitian
teknik untuk perhitungan scale-up dan
perancangan. Untuk memperoleh data-data
tersebut dari penelitian ini dapat dihitung
koefisien perpindahan massa volumetris
dalam lapisan cairan (kL) dan koefisien
perpindahan massa volumetris dalam butir-
butir padatan (ks*). Berdasarkan pustaka
yang ditinjau harga kL* dan ks" dipengaruhi
oleh kuantitas-kuantitas sebagai berikut:
1. Sifat-sifat cairan, yaitu kekentalan (jx) dan

kerapatan(p) serta konsentrasi Sr dari
larutan mula-mula (Co*) dan konsentrasi
Srdari larutan yang keluar dari kolom (C')

2. Sifat-sifat padatan termasuk geometri,
yajtu diameter butir (dp), kapasitas zeolit
(a*), konsentrasi Sr di dalam zeolit (at),
koefisien difusi dalam lapisan film cairan
(DL), koefisien difusi dalam butir-butir
padatan (Ds) dan diameter kolom.

3. Dinamika fluida (U), sehingga dapat
dituliskan :
kL* = f (U, p, dp, DL- D, a*, at*, Co*, C*)
dengan sistem MLT akan didapat 8
(delapan) kelompok tak berdimensi.

Kelompok bilangan Sherwood untuk
lapisan film cairan cukup teliti bila hanya
merupakan fungsi dari Re,dp/D dan
konsentrasi umpan (Co), sedangkan
kelompok bilangan Sherwood untuk butir-
butir padatan hanya merupakan fungsi dari
dp/D.

Teknik pertukaran ion telah
digunakan secara luas untuk proses-proses
pemisahan di industri kimia. Efektivitas

pertukaran ion setiap bahan tidak sama untuk
semua elemen, sehingga perlu diseleksi
untuk memperoleh efisiensi perpindahan
radionuklida yang optimum. Pertukaran ion
sering digunakan untuk memindahkan ion
tertentu dari suatu larutan atau untuk
menggantikannya dengan ion lain. Dalam hal
ini zeolit sebagai penukar ion dialiri larutan
yang mengandung ion-ion stronsium
sehingga terjadi pertukaran K+ dengan Sr++

sampai terjadi kesetimbangan.

2K+Z + Sr++Z2 2 K+

Pada proses pertukaran ion, ukuran
butir zeolit berpengaruh terhadap koefisien
perpindahan massa, karena semakin kecil
ukuran butir zeolit akan memperbesar luas
permukaan, sehingga kesempatan kontak
antara larutan dengan zeolit semakin efektif,
akibatnya proses pertukaran Sr++ dengan K+

akan semakin besar.

TEORI

Secara garis besar mekanisme
pertukaran ion terjadi melalui tiga tahap, yaitu
difusi dalam lapisan cairan, difusi dalam butir-
butir dan reaksi kimia ion-ion dengan
permukaan padat (termasuk permukaan
dalam pori-pori padat). Persamaan
kecepatan pertukaran ion dapat dijabarkan121

dan hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk
persamaan diferensial simultan sebagai
berikut.

~ V

dy { UCodx

dt a.dL
= 0

. . . . ( 1 )

(2)

Agar persamaan (1) dapat diselesaikan maka
di dalam operasional proses pertukaran ion
harus diketahui nilai K,a,kLlks. Konstanta
kesetimbangan(K) dan kapasitas pertukaran
ion (a) diambil dari penelitian yang
telah dilakukan terdahulu'1' yaitu ;
K = 5.615 g zeolit/g larutan dan
a =1,55 meq/g. Besaran lain yang perlu
ditentukan adalah kL (koefisien perpindahan
massa voiumetris dalam lapisan cairan) dan
ks (koefisien perpindahan massa volumetris
dalam butir-butir zeolit). Bila kuantita-kuantita
penting yang berpengaruh terhadap harga kL

dan ks disusun dan selanjutnya dijabarkan
dengan analisis dimensi diperoleh
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persamaan dalam bentuk kelompok-
kelompok tak berdimensi131 sebagai berikut:

...(3)

Dalam penelitian ini hanya menggunakan
satu jenis zeolit yang telah dipilih111 sehingga
kelompok (a*) dapat dihilangkan untuk sistem
yang homolog dan pengaruh bilangan
Schmidt dapat diabaikan, sehingga
persamaan (3) menjadi lebih sederhana.

Dari hasil penelitian14' pengaruh kelompok
(a/ / a*) dan (C*/Co*) sangat kecil dan dapat
diabaikan, sehingga persamaan menjadi
lebih sederhana.

k'dp
= F

pUdp dp_

D
Dalam menentukan harga kL dan ks

persamaan (1) dapat diubah menjadi:
(6)

jika

•=Q-
•(7)

dan

a(\-yj
= z .(8)

Maka apabila dari berbagai percobaan
diperoleh data Z dan Q kemudian dibuat
grafik Z vs Q akan didapat 1/ks sebagai
tangen arah dan 1/ku sebagai intercept.

Untuk mempermudah perhitungan
pertukaran ion ini, perlu dilakukan penelitian
untuk mencari pangkat-pangkat tak
berdimensi yang tertera pada persamaan (5).
Pangkat-pangkat dari bilangan kelompok tak
berdimensi tersebut dapat dicari dengan cara
melakukan percobaan dengan memvariasi-
kan parameter-parameter percobaan, seperti
variasi kecepatan alir linier, variasi

konsentrasi larutan umpan dan
diameter partikel zeolit.
dimana :

- Co

• C*

« D
• D L

» dp
• dx/d.

konsentrasi ion dalam
mula-mula
konsentrasi ion dalam
yang keluar dari kolom
diameter kolom
koefisien difusi dalam
film cairan
diameter butir zeolit

variasi

larutan

larutan

lapisan

perubahan fraksi konsentrasi
Sr di dalam larutan per satuan
panjang kolom

dy/dt : Perubahan fraksi konsentrasi
Sr++ dalam fase padatan per
detik

- u
• rn.°,

P
• X

• Y

• k L

• kL*

- ks

« A

• a

» a

• P
• if

• Sh
- Re
> K

TATA

Superficial flow velocity
: Tetapan

: fraksi konsentrasi Sr++ dalam
cairan, meq Sr++/meq total

: fraksi konsentrasi Sr++ dalam
butir-butir padatan, meq Sr+7mec
total

: Koefisien perpindahan massa
volumetris total, 1/detik

: Koefisien perpindahan massa
dalam lapisan cairan, cm/detik

: koefisien perpindahan volu-
metris dalam butir-butir padatan,
1/detik
luas permukaan perptndahan
massa, cm2

kapasitas pertukaran ion meq/c
resin kering
surface area/unit volume, 1/cm
kekentalan cairan, g/cm detik
kerapatan cairan
Bilangan Sherwood
Bilangan Reynold
Tetapan kesetimbangan

KERJA

Bahan :

Batuan zeolit berasal dari Bayah,
Jawa Barat, dibuat menjadi ukuran 20; 40;
60; 80 dan 100 mesh dan dihilangkan
kandungan airnya. Sr(NO3)2 diproduksi oleh
Merck dengan kadar 99 %, berat molekul
= 211,63 dibuat konsentrasi bervariasi 100;
250; 450; 550 dan 650 ppm merupakan
larutan umpan yang akan dimasukkan ke
dalam kolom.
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Metoda :

Alat penelitian berupa kolom gelas
dengan ukuran panjang 28 cm, diameter
4,2 cm dan sebagai alat analisis contoh
efluen digunakan AAS. Untuk mencari
koefisien perpindahan massa volumetris
dalam lapisan film cairan dan dalam butir-
butir padatan (kL dan ks) mula mula
ditimbang zeolit yang sudah kering dengan
ukuran butir tertentu dengan berat 5 gram, di
atasnya ditempatkan glass wool dan pecahan
gelas. Larutan umpan Sr(NO3)2 dengan
konsentrasi tertentu disiapkan dalam ember
umpan. Agar skala rotameter tidak berubah-
ubah maka harus selalu diatur pada kran 5.
Setelah alat siap, umpan dialirkan ke dalam
kolom penukar ion pada laju alir tertentu pula.
Pengambilan contoh efluen setiap selang
waktu 2 menit sampai keadaan setimbang
dan dianalisis dengan bantuan AAS.
Percobaan diulang untuk ukuran butir yang
berbeda.

Oleh karena dalam penelitian ini
menggunakan metoda lapisan tipis, maka
sebelumnya dicari dahulu seberapa jauh
ketebalan zeolit di dalam kolom, sehingga
koefisien perpindahan massa yang dihasilkan
dianggap sudah tidak berubah atau dapat
dicari faktor koreksinya untuk itu dicoba
beberapa ketebalan(2, 3, 5, 6 g) zeolit kering
dalam pertukaran ion. Variabel-variabel yang
berpengaruh terhadap ^kelompok-kelompok
yang mengandung kL* dan ks' adalah
bilangan Re, dp/D dan Co*. Untuk
mendapatkan nilai variabel tersebut perlu
dilakukan penelitian dengan memvariasikan :
1. Kecepatan linier aliran (35, 49, 70, 90,

105 ml/menit). Pada variabel bilangan
Re, indeks Re yang ditunjukkan oleh m
pada persamaan(4) akan didapat dengan
membuat grafik log pUdp/ja lawan
kL*dp/DL maka akan didapat m sebagai
slope dan log F* sebagai intercept.

2. Variabel dp/D diperoleh dengan
memvariasikan ukuran butir zeolit (20,
40, 60, 80 dan 100 mesh). Kecepatan
linier dan konsentrasi larutan tetap.
Indeks dp/D yang ditunjukkan oleh o
pada persamaan (4) akan didapat
dengan membuat grafik log dp/D lawan
Log{(kL dp)/DL}. n/pUD, maka akan
didapat o sebagai slope dan log F"
sebagai intercept.

3. Pangkat p pada persamaan(4) didapat
dengan memvariasikan Co
(kL dp)/DL = F"*(Co*)p

(Log kL* dp)/DL = log F*" + p log Co*
dengan membuat grafik log (kL dp)/DL lawan
log Co* didapat p sebagai slope dan log F**
sebagai intercept.

Dengan cara-cara yang sama seperti diatas
kelompok yang memuat koefisien
perpindahan massa dalam butif-butir padatan
(ks*) dapat dicari

Zeolit
ukuran butir (mesh):

20,40,60,80, [00

Sr (NO,),
konsentasi (ppm)
100,250,400,550,

650

Kecepatan aliran
umpan (ml/mcnil)
35,49,70,90, 105

Kolom penukar ion

EITliicn:
AAS

Kclompok
bilangan tak

JS/L.
Analisis data

Kesimpulan

Gambar l Skema penelitian

Keterangan gambar:

1. Pengumpan
2. Stabilizer
3. Pompa

4. Rotameter
5. Kolom penukar ion
6. Penampung efluen

Gambar 2. Susunan alat penelitian
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HASIL DAN BAHASAN

Dari hasil percobaan ini harga kL

dan ks dapat dicari dengan cara membuat
Gambar Q vs Z (Q dan Z dihitung dengan
persamaan 7 dan 8). Untuk memperoleh
harga Q dan Z perlu dilakukan perhitungan
untuk harga-harga x, y, Pace, P. Dari harga-
harga tersebut Q dan Z dapat dicari. Hasil
penelitian dengan variasi laju alir umpan dari
Gambar 3 diperoleh intercept 39,537 dan
tangen arah 0,378, untuk Gambar 4, tangen
arah « 0 dan interceptnya 11,08. Hal tersebut
menunjukkan hubungan bilangan Sherwood
(Sh) dan bilangan Reynold (Re) adalah
ShL= 39,537(Rer378 dan untuk Shs = 11,08.
Dari persamaan-persamaan ini dapat dilihat
bahwa kelompok bilangan Re berpengaruh
terhadap kelompok bilangan Sherwood pada
lapisan film cairan (kL dp/D), tetapi tidak
berpengaruh terhadap kelompok bilangan
Sherwood pada butir-butir zeolit (ks* dp/D).
Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan suatu
fenomena bahwa struktur zeolit yang porous
(berongga) mengakibatkan cairan dengan
mudah memasuki pori-pori .zeolit.
Oleh karena ini, proses perpindahan Ton Sr
yang terjadi dalam butir-butir zeolit sangat
dominan ditentukan oleh jumlah atom Al yang
mengikat K+ dalam struktur zeolit yang
jumlahnya telah tertentu. Dengan penjelasan
tersebut dapatlah dipahami kalau bilangan
Reynold relatif tidak berpengaruh terhadap
bilangan Sherwood pada butir-butir zeolit.
Adapun proses perpindahan ion Sr dalam
lapisan film cairan dipengaruhi oleh
kecepatan aliran, mengingat semakin besar
kecepatan alirnya semakin besar pula fraksi
Sr per satuan waktu yang berkontak dengan
permukaan butir-butir zeolit, semakin besar
bilangan Re akan memperbesar bilangan
Sherwood pada lapisan film cairan.

Hasil perhitungan dari data-data
penelitian dengan variasi ukuran butir zeolit
dapat dilihat pada Gambar 5 sampai dengan
Gambar 11, menunjukkan hubungan antara
dp dengan kL dan ks, dari Gambar tersebut
dapat dilihat bahwa ukuran butir zeolit akan
berpengaruh terhadap harga kL dan ks.
Semakin kecil ukuran butir, harga kL semakin
besar dan ks semakin kecil, hal ini berarti
bahwa tahanannya semakin kecil pula.
Semakin kecil ukuran butir akan
memperbesar luas permukaan butir,
sehingga kesempatan kontak antara larutan
dengan zeolit semakin efektif. Hal ini
dikarenakan yang dipakai untuk proses difusi

semakin bertambah. Dengan demikian akan
mengakibatkan jumlah atom Al yang
mengikat ion K semakin kecil, sehingga
harga ks semakin kecil pula. Pengaruh
perbandingan ukuran butir dan diameter
kolom dengan harga ks dan kL untuk log dp/D
vs log ks diperoleh intercept 3,3503 dan
slope 1,5530 dan untuk log dp/D vs log kL

diperoleh intercept -0,8115 dan
slope -0,4196 sehingga akan terlihat
ks = 2240,268 (dp/D)1'553 dan
kL= 0,1543(dp/D)-0,4196 Gambar 12,
hubungan antara log (dp/D) Vs log
ShL(1/Re)0'378 diperoleh tangen
arah = 0,6792. Dalam penentuan koreksi
ketebalan lapisan zeolit, kecepatan
pertukaran ion Sr didalam larutan umpan
dengan ion K di dalam zeolit diperoleh
dengan mengukur perubahan konsentasi dari
larutan umpan melalui suatu lapisan tipis
zeolit (batch). Hal ini dianggap mendekati
model matematik yang dipakai. Ketebalan
lapisan zeolit ideal dianggap ~0. Pada
Gambar 13 memberikan koreksi ketebalan
zeolit ideal(-O) terhadap ketebalan zeolit
yang digunakan dalam penelitian ini (5 g).
Dari gambar tersebut diperoleh hasil bahwa
1/kL ideal = 0,25 dan 1/kL5gr = 0,8467, maka
faktor koreksi penggunaan zeolit dengan
tebal 5 g terhadap ketebalan zeolit ideal
adalah 3,3868.

Hasil perhitungan data-data
penelitian dengan variasi konsentrasi umpan
Sr(NO3)2 menunjukkan bahwa semakin besar
konsentrasi mula-mula, harga kL semakin
besar ditunjukkan pada Gambar 14. Hal ini
terjadi karena fraksi Sr per satuan waktu
dalam lapisan film cairan akan semakin
besar, sehingga akan mengakibatkan
tahanan difusi semakin berkurang atau harga
kL semakin bertambah. Kenyataan ini dapat
pula dijelaskan dengan fenomena yang sama
seperti diatas; semakin besar konsentrasi
umpan berarti efektivitas kontak ion-ion Sr
terhadap lapisan film semakin besar. Adapun
konsentrasi umpan relatif tidak berpengaruh
terhadap harga ks, dapat dijelaskan bahwa
besarnya ks relatif tidak dipengaruhi oleh
konsentrasi mula-mula pada kisaran
konsentrasi percobaan, karena lebih
ditentukan oleh jumlah atom Al yang
mengikat K+ di dalam butir-butir zeolit.
Hubungan antara Co* dengan

(Sh)(1/Re)°'378(dp/D)0'6972 ditunjukkan dalam
Gambar 10 diperoleh harga untuk tangen
arah -0,2067 dan interceptnya 18,902
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sehingga persamaan ditulis sebagai berikut,
(kL*dp)/D = 18,902 (Re)0'378 (dp/D)0'6972 {Co*)"0'2667

Hasil keseluruhan dari penelitian ini
menunjukkan bahwa faktor yang paling
berpengaruh pada pertukaran ion dengan
menggunakan zeolit adalah ukuran
butirannya, karena dari hasil perhitungah
terlihat bahwa indeks untuk dp/D adalah yang
paling besar; 0,6972 sedangkan untuk
bilangan Re dan Co* adalah 0,378 dan
-0,2667. Hasil kuantitas-kuantitas ini
dikelompokkan dalam beberapa kelompok
bilangan tak berdimensi. Hasil yang didapat
adalah :

[4].

(kL"dp)/DL= 18,902(Re)0'378 (dp/D)0'6972 ( C o - ) 0 ,2667

dengan ralat rata = 7,26 %
ks = 2240,268(dp/D)1'553

dan masing-masing berlaku untuk kisaran :
Re = 0,281 -0,856 ; dp/D = 0,004 - 0,002

,-5Co =9,5408. 10"D - 6,28273. 10'

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa daiam perancangan alat penukar ion
untuk pengolahan limbah radioaktif,
khususnya untuk penyerapan ion Sr dengan
bahan penukar ion zeolit dari Bayah, Jawa
Barat ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu secara fenomenalogis
koefisien perpindahan massa pada butir-butir
zeolit dominan dipengaruhi oleh struktur
zeolit, khususnya jumlah atom yang mengikat
ion K. Koefisien perpindahan massa pada
lapisan film dipengaruhi oleh ukuran butir
zeolit, kecepatan aliran fluida dan konsentrasi
umpan, namun yang paling dominan adalah
pengaruh ukuran butir.
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LAMPIRAN

Perhitungan untuk mencari kL dan ks

Harga kL dan ks dicari dari perhitungan-
perhitungan seperti berikut:
1. Jika Co = konsentrasi Sr++ awal (dianggap

mula-mula ada hanya Sr++), dan
C = konsentrasi Sr++ yang keluar dari
kolom, maka xrt = (Co + C)/ 2Co

2. Pace = akumulasi Sr++ pada saat
At = m eq Sr++/g ze0|it pada saat
At = WCoA/Vz (1-xrt pada t) + (1-xrt pada U)
At = WCoAA/z .2 -(xrt pada t + xrt pada L-,) At

3. P = m eq Sr++/g zeolit pada saat t
= a - Pace + Pace pada saat t

4. y = fraksi Sr++ di dalam zeolit pada saat t
adalah = P/a

5. Pada penelitian ini zeolit didalam kolom
adalah lapisan tipis, maka berlaku neraca
massa sebagai berikut:

dy/dt = wp /awz M (Co-C) 10~3

6. Q dan Z dapat dicari dengan persamaan
(7) dan (8) dan dibuat grafik Z lawan Q
akan didapat 1/kL sebagai intercept dan
1/ks sebagai tangen arah

328



ISSN 1410-1998 Pmsiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir III
PEBN-BATAN Jakarta, 4-5 Nopember 1997

TANYA JAWAB

Sorot Soediro
• Mohon dijelaskan rumus kimia dari zeolit

yang digunakan dalam penelitian ini ?
• Apakah dalam penelitian ini laju alir

umpan divariasikan
• Apakah pengaruh pemanasan pada

zeolit dan berapa temperatur paling
optimal ?

• Apakah zeolit dapat digunakan untuk
menyerap logam berat beracun dalam
limbah ?

• Apakah hasil dari penelitian ini dapat
digunakan untuk skala lebih besar
(industri) ?

Dewi Susilowati
• Rumus kimia zeolit:

£ Mn+ [ xAIOi • yS/O2] " • zHiO

• Laju alir umpan divariasikan yaitu 35, 49,
70, 90, 105m3/menit.

• Pemanasan zeolit dimaksudkan untuk
menghilangkan kandungan air. Dalam
percobaan ini dilakukan pada temperatur
kamar.

• Zeolit dapat digunakan untuk menyerap
logam berat dan beracun dalam limbah
seperti Sr.

• Penelitian ini mempunyai tujuan untuk
memperoleh data-data yang dapat
diaplikasikan dalam scale-up dan
perancangan a!at dengan skala besar
(industri).

Susilaningtyas
• Mohon dijelaskan mengapa dipilih zeolit

dari daerah Bayah, Jawa Barat ? Apakah
mempunyai karakteristik tertentu ?
Apakah sudah pernah dicoba zeolit dari
daerah lain ?

• Berapa ukuran butir terbaik
diperoleh dalam penelitian ini ?

Dewi Susilowati

yang

Zeolit dari daerah Bayah digunakan
dalam penelitian ini dengan alasan
sangat praktis karena pada saat
bersamaan zeolit tersebut diteliti dengan
parameter berbeda oleh peneliti lain di
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah
Radioaktif (PTPLR) Serpong. Pada
dasarnya zeolit Bayah secara umum
mempunyai karakteristik sama dengan
zeolit dari daerah Lampung dan
Tasikmalaya. Penelitian dengan
menggunakan zeolit lain telah dilakukan
oleh para peneliti lain di PTPLR.
Ukuran butir zeolit terbaik dari hasil
penelitian ini adalah 100 mesh.
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Gambar 3. Grafik log ShL vs log Re Gambar 6. Grafik Z vs Q untuk dp 40 mesh

Gambar 4. Grafik log Shs vs log Re Gambar 7. Grafik Z vs Q untuk dp 60 mesh

Gambar 5. Grafik Z vs Q untuk dp 20 mesh Gambar 8. Grafik Z vs Q untuk dp 80 mesh
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Gambar 9. Grafik Z vs Q untuk dp 100 mesh Gambar 12. Grafik log (dp/D) vs log ShL (1/Re)0.378

• 1 . 1 -1 .4

Ugt*/O)

Gambar 10. Grafik log {dp/D) vs log ks Gambar 13. Grafik tebal (gr) vs 1/kL (detik)

Gambar 11. Grafik log (dp/D) vs log kL
Gambar 14. Grafik log Co vs ShL (1/Re)0"8(dp/D)a6972
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IMOBILISASI LIMBAH AKTIVITAS TINGGI
DENGAN GELAS

Aisyah, Herlan Martono
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN

ABSTRAK

IMOBILISASI LIMBAH AKTIVITAS TINGGI DENGAN GELAS. Limbah cair aktivitas tinggi
(LCAT) adalah limbah yang berasal dari ekstraksi siklus I proses olah ulang bahan bakar nuklir
bekas. Limbah ini diimobilisasi dengan gelas borosilikat. Untuk jenis limbah tertentu diperlukan
bahan pembentuk gelas yang tertentu pula" sehingga diperoleh sifat-sifat gelas-limbah yang
memenuhi syarat baik untuk proses maupun untuk penyimpanan. Telah dipelajari pengaruh
kandungan limbah terhadap densitas, koefisien muai panjang, titik pelunakan dan laju pelindihan
gelas-limbah. Komposisi LCAT ditentukan dengan program Origen 2 dan digunakan secara
simulasi. Kandungan limbah dalam gelas-limbah dibuat 19,84; 22,32; 25,27 dan 26,59 %berat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan limbah yang semakin tinggi akan meningkatkan
densitas gelas-limbah, sedangkan koefisien muai panjang dan titik pelunakan relatif tidak
berubah. Semakin tinggi kandungan limbah berakibat pada laju pelindihan gelas-limbah yang
meningkat. Sifat gelas-limbah yang diperoleh dari hasil penelitian ini tidak menunjukkan
penyimpangan dari sifat gelas-limbah standar.

ABSTRACT

THE IMMOBILIZATION OF HIGH LEVEL WASTE INTO GLASS. High level liquid waste is
generated from the first step extraction in the nuclear fuel reprocessing. The waste is immobilized
with boro-silicate glass. A certain composition of glass is needed for a certain type of waste, so
that the properties of waste glass would meet the requirement either for further process or for
disposal. The effect of waste loading on either density, thermal expansion, softening point and
leaching rate has been studied. The composition of the high level liquid waste has been
determined by ORIGEN 2 and the result has been used to prepare simulated high level waste.
The waste loading in the waste glass has been set to be 19.84; 22.32; 25.27 and 26.59 weight
percent. The result shows that increasing the waste loading has resulted in the higher density
with no thermal expansion and softening point significant change. The increase in the waste
loading increases the leaching rate. The properties of the waste glass in this research have not
shown any deviation from the standard waste glass properties.

ini banyak
hasil belah dan
borosilikat telah
untuk imobilisasi

PENDAHULUAN

Limbah cair aktivitas tinggi (LCAT)
ditimbulkan dari ekstraksi siklus I proses daur
ulang bahan bakar nuklir bekas
{reprocessing). Limbah
mengandung radionuklida
sedikit aktinida. Gelas
digunakan secara industri
(pemadatan) limbah aktivitas tinggi oleh
negara maju. Imobilisasi limbah aktivitas
tinggi dengan gelas disebut vitrifikasi. Gelas
borosilikat dipilih karena pembuatannya lebih
mudah dibandingkan dengan synroc dan
vitromet, serta lebih tahan korosi dan
mempunyai ketahanan fisik yang lebih baik
dibandingkan dengan gelas fosfat [1'. Adanya
radiasi gamma yang dipancarkan
radionuklida hasil belah dalam gelas-limbah,
mengakibatkan suhu yang tinggi ( > 500 °C).
Suhu yang tinggi dan waktu yang cukup
lama dapat mengakibatkan devitrifikasi.

Adanya devitrifikasi ini akan mengakibatkan
ketahanan kimianya menurun, karenanya laju
pelindihannya meningkat Ml. Berdasarkan
pertimbangan diatas, maka kandungan
limbah dalam gelas-limbah dibatasi antara
20-30% berat. Sedangkan untuk mengurangi
panas radiasi yang dipancarkan oleh
radionuklida dalam limbah maka kandungan
hasil belah dalam gelas-limbah
maksimumnya 10%.

Pada penelitian sebelumnya telah
dipelajari pengaruh kandungan silika,
alumina, dan feri oksida terhadap sifat kimia
gelas-limbah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa semakin tinggi kandungan silika,
alumina dan feri oksida dalam gelas-limbah
maka harga laju pelindihannya semakin kecil.
Juga telah dipelajari pengaruh kandungan
limbah terhadap devitrifikasi gelas-limbah.
Semakin tinggi kandungan limbah maka
devitrifikasi akan lebih mudah terjadi.
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Pada proses daur ulang bahan bakar
bekas, komposisi limbah aktivitas tinggi yang
ditimbulkan akan berbeda-beda tergantung
banyak faktor, antara lain jenis reaktor,
jumlah pengayaan uranium, lama
pendinginan dan lain sebagainya. Untuk jenis
iimbah aktivitas tinggi yang tertentu
memerlukan bahan pembentuk gelas yang
tertentu pula sehingga akan diperoleh sifat-
sifat gelas-limbah yang memenuhi syarat
baik untuk proses maupun untuk
penyimpanan.

Kandungan limbah dalam gelas-
limbah dapat berpengaruh terhadap sifat
gelas-limbah, karena adanya perbedaan
komposisi. Adanya perubahan komposisi ini
dapat dideteksi melalui perubahan densitas,
kekuatan mekanik dan laju pelindihannya.
Sifat- sifat gelas-limbah ini perlu dipelajari
karena sifat- sifat ini diperlukan dalam
mendisain tungku, wadah, sistem
pengangkutan, penyimpanan sementara dan
kualitas gelas-limbah.

Dalam penelitian ini dipelajari
pengaruh kandungan limbah terhadap sifat-
sifat gelas-limbah seperti densitas, koefisien
muai panjang, titik pelunakan dan laju
pelindihan. Limbah cair aktivitas tinggi yang
dipelajari adalah limbah simulasi dengan
kandungan limbah sebesar 19,84; 22,32;
25,27 dan 26,59 % berat, sedangkan bahan
pembentuk gelas terdiri dari SiO2 = 62,3;
B2O3 =19; AI2O3 = 6,7; LiO2 = 4,0; CaO = 4,0
dan ZnO = 4,0 % berat. Komposisi LCAT
ditentukan dengan program ORIGEN 2 untuk
jenis reaktor PWR dengan fraksi bakar
45.000 MWd/MtU, pengayaan uranium
4,5 %, tenaga spesifik 38 MW/MtU dan lama
pendinginan 4 tahun. Limbah simulasi dibuat
dengan penggantian beberapa unsur dengan
unsur lain dalam satu golongan, yaitu Tc
diganti dengan Mn, aktinida (U, Pu, Np, Am,
Cm) diganti dengan Ce dan Pm diganti
dengan Nd. Sifat gelas-limbah yang dipelajari
adalah densitas, koefisien muai panjang, titik
pelunakan dan laju pelindihan.

TATA KERJA

Bahan

Bahan yang digunakan berupa
serbuk oksida-oksida dengan kemurnian
tinggi seperti terlihat pada Tabel 1. Sebagai
acuan (standar) dipakai gelas-limbah milik
Power Reactor and Nuclear Fuel

Development Corporation (PNC) Jepang
yang mempunyai sifat sebagai berikut l2]:

1. Densitas rerata = 2,74 g.cm"3

2. Koefisien muai panjang = 83 x 10'7 °C"1 pada
suhu (30-300°C)

3. Titik transformasi = 501 °C
4. Konduktivitas panas = 0,87 kkal.rrf2. jam"1.°C"1

(pada 100 °C)
5. Titik pelunakan = 614 °C
6. Tahanan listrik = 4,8 ohm . cm (pada 1150 °C)
7. Kekentalan = 40 poise pada (1150 °C)
8. Laju pelindihan = 2,3x10"5 g.cm'2. hari"1 (statik,

100 °C, 24 jam)
9. Panas jenis= 0,21 kal.g'1. °C'1 (pada 1150 °C)
10. Kekuatan mekanik = 57 MPa.

Metode

Bahan pembentuk gelas dan limbah
simulasi dicampur sampai homogen dan
dipanaskan dalam tungku pada suhu 1150°C
selama 2,5 jam sambil dilakukan pengadukan
secara berkala. Annealing dilakukan selama
2 jam pada suhu 510 C dan selanjutnya
dilakukan pendinginan dengan laju 16,7 C
per jam.

Densitas gelas-limbah ditentukan
secara Archimides dengan menggunakan
persamaan:

= (Wa P w -Ww P aK(Wa -Ww ) (1)

dimana:
p
Pa

Pw

wa

densitas gelas-limbah (g.cm"3)
densitas udara (g.cm"3)
densitas air (g.cm"3)
massa gelas-limbah di udara (g)

Ww : massa gelas-limbah di air (g)

Pengukuran koefisien muai panjang
dilakukan dengan dilatometer dengan
skema alat seperti ditunjukkan pada
Gambar 1. Contoh gelas-limbah yang
berbentuk balok dengan ukuran
5x5x(15 -20) mm dipanaskan dari suhu 30
sampai dengan 300°C dengan laju
pemanasan 10°C/menit. Koefisien muai
panjang (a) gelas-limbah dihitung dengan
persamaan:

AL
+ 5,61x10"

Lo (300-30)

dimana
a : koefisien muai panjang contoh (°C1)
Lo: panjang contoh awal (mm)

(2)
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L : panjang contoh setelah pemanasan (mm)
5,61x10"7 : Koefisien muai panjang kuarsa

(sebagai koreksi)

Titik pelunakan adalah suhu dimana
kekentaian gelas-iimbah 107'65 poise yang
diukur dengan alat pengukur titik pelunakan.
Alat berupa tungku berbentuk silinder dengan
skema alat seperti terlihat pada Gambar 2.
Contoh berdiameter 0,55 ~ 0,75 mm dan
panjang 23,5 cm diletakkan secara tegak
dalam tungku. Contoh dipanaskan dengan
laju pemanasan 4 °C/menit. Contoh ber-
tambah panjang dengan naiknya suhu.
Penambahan panjang contoh akan terdeteksi
sebagai pulsa. Jika pulsa yang dihasilkan
lebih dari 5 dalam 1 menit, maka percobaan
dihentikan. Hal ini sesuai dengan
penambahan panjang 1 mtn/menit dan
kekentalan telah mencapai 107'65 poise.

Laju pelindihan dilakukan menurut
Japan Industrial Standard (JIS), yaitu iaju
pelindihan dipercepat dalam medium air.
Contoh gelas-limbah dengan ukuran 250 ~
420 jim ditnasukkan dalam basket dan
dipasang pada soklet untuk direfluks dengan
air suling pada suhu 100 °C selama 24 jam
dengan skema alat seperti terlihat pada
Gambar 3. Laju pelindihan dihitung
berdasarkan berat contoh yang hilang
dengan persamaan:

W o - W
L =

S. t
(3)

dimana:
L : laju peiindihan (g. cm"2, hari"1)
S : luas permukaan contoh (cm2, g"1)
Wo :berat contoh sebelum dilindih (g)
W : berat contoh sesudah dilindih (g)
t : waktu pelindihan (hari)

HASIL DAN BAHASAN

Hasil percobaan dan perhitungan
densitas sebagai fungsi kandungan limbah
dapat dilihat pada Gambar 4. Dari gambar
tersebut tampak bahwa dengan
bertambahnya kandungan limbah, maka
densitas meningkat. Hal ini karena dengan
bertambahnya kandungan limbah berarti
kandungan oksida-oksida dari unsur-unsur
yang lebih berat bertambah, sedangkan
oksida pembentuk gelas menjadi berkurang.
Bertambahnya oksida dari unsur berat akan

menaikkan densitas gelas-limbah. Jika
dibandingkan dengan densitas gelas-limbah
standar (2,74 g.cm'3) maka harga densitas
gelas-limbah hasil penelitian tidak
menunjukkan adanya penyimpangan .

Pengaruh kandungan limbah
terhadap koefisien muai panjang dapat dilihat
pada Gambar 5. Dari data tersebut terlihat
bahwa peningkatan harga koefisien muai
panjang sangat kecil ( orde 10"7 °C'1),
sehingga dikatakan bahwa bertambahnya
kandungan limbah praktis tidak menaikkan
harga koefisien muai panjang. Kenaikan
koefisien muai panjang dipengaruhi oleh
bertambahnya oksida alkali dan berkurang-
nya SiO2

 Pl. Sedangkan pada penelitian ini
perubahan kandungan oksida alkali dan SiO2

kecil,. karenanya tidak mengakibatkan
perubahan koefisien muai panjang. Koefisien
muai panjang ini merupakan sifat yang
penting untuk mengevaluasi ketahanan
gelas-limbah terhadap kejutan panas. Harga
koefisien muai panjang ini mendekati harga
koefisien muai panjang gelas-limbah standar
(83 °C'1).

Pengaruh kandungan limbah
terhadap titik pelunakan ditunjukkan pada
Gambar 6. Data tersebut menunjukkan
bahwa titik pelunakan relatif tidak berubah
dengan kenaikan kandungan limbah.- Harga
titik pelunakan juga dipengaruhi oleh jumlah
kandungan SiO2.. Dalam penelitian ini
perbedaan jumlah kandungan SiO2 kecil
sehingga pengaruhnya tidak nyata terhadap
harga titik pelunakan. Harga titik pelunakan
ini relatif sama dengan harga titik pelunakan
gelas - limbah standar ( 614 °C ). Titik
pelunakan menunjukkan suhu terendah
dimana gelas masih dapat dibengkokkan
dengan tangan.

Pengaruh kandungan limbah
terhadap laju pelindihan geias-limbah dapat
dilihat pada Gambar 7. Dari gambar tersebut
tampak bahwa terjadi kenaikan laju
pelindihan dengan bertambahnya kandungan
limbah. Hal ini karena dengan bertambahnya
nuklida dalam limbah maka kerangka gelas
menjadi penuh, sehingga nuklida mudah
terlindi keluar. Harga laju pelindihan gelas-
limbah hasil penelitian lebih kecil dari harga
laju pelindihan gelas-limbah standar
(2,3x10"5 g.cm'2.hari ). Hasil penelitian di
PNC Jepang menunjukkan bahwa untuk jenis
gelas-limbah yang sama, fluktuasi harga laju
pelindihan cukup besar. Hal ini karena harga
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laju pelindihan dipengaruhi oleh banyak
faktor. Yang perlu diperhatikan adalah
semakin kecil harga laju pelindihan
menunjukkan bahwa gelas - limbah
mempunyai kuaiitas yang cukup baik. Laju
pelindihan merupakan hal yang penting,
mengingat tujuan akhir dari imobilisasi
limbah adaiah untuk memperkecil potensi
terlepasnya radionuklida yang ada dalam
linnbah ke lingkungan.

SIMP ULAN

Dari basil penelitian yang telah
dilakukan dapat disimpulkan bahwa jumiah
kandungan limbah dalam gelas-limbah
berpengaruh terhadap beberapa sifat gelas-
limbah. Kandungan limbah yang semakin
tinggi akan meningkatkan densitas gelas-
limbah. Sedangkan harga kosfisien muai
panjang dan titik pelunakan relatif tidak
berubah. Laju pelindihan gelas-limbah
dipengaruhi oleh kandungan limbah.
Semakin tinggi kandungan limbah maka laiu
pelindihan akan meningkat. Semakin kecil
harga laju pelindihan maka gelas-limbah
yang dihasilkan mempunyai kuaiitas yang
semakin baik. Data hasil penelitian tidak
menunjukkan penyimpangan terhadap data
standar. Hal ini karena jumiah kandungan
limbah yang dipelajari masih dalam batas
yang disarankan yaitu 20%~30%.

PUSTAKA

[1]. IAEA., Technical Report Series No. 187,
Characteristic of Solidified High Level
Waste Products, Vienna, 1979.

[2], PNC's Guide Books, Jepang, 1980.
[3]. H LA VAC, J.A., The Technology of Glass

and Ceramics, Elsevier Scientific
Publishing Company, New York, 1983.

[4], LAUDE, F.,et all., Convinement of
Radioactivity in Glasses, international
Symposium on Management of
Radioactive Waste from the Nuclear Fuel
Cycle, Vienna, 1976.

[5]. MENDEL, J.E., The Fixation of High
Level Waste in Glasses, PNL Richland,
PNL SA-129, Washington, 1985.

[6]. ASM., Hand Book, Material Characteri-
zation, Vol. 10, 9th ed., USA, 1992.

[7]. HERLAN MARTONO, Gelas Sebagai
Perangkap Limbah Radioaktif Berakti-
vitas Tinggi, Thesis Magister, Universitas
Indonesia, Jakarta, 1992.

[8], AISYAH, HERLAN, M., Penentuan
Devitrifikasi Gelas-Limbah Secara
Mikroskopik, Prosiding Pertemuan Dan
Presentasi llmiah Penelitian Dasar llmu
Pengetahuan Dan Teknologi Nuklir,
Yogyakarta, 1992.

[9]. AISYAH, HERLAN, M., Pengaruh
Kandungan Silika, Alumina dan Feri
Oksida Terhadap Sifat Kimia Gelas-
Limbah, Pertemuan dan Presentasi
llmiah Penelitian Dasar llmu
Pengetahuan Dan Teknologi Nuklir,
Yogyakarta, 1997 {belum terbit).

TANYA JAWAB

Faizal Riza
o Apakah gelas limbah yang digunakan

mempunyai komposisi yang sama
dengan gelas limbah standar ?

o Disamping komposisi apakah ada
perbedaan antara gelas limbah yang
digunakan dengan gelas limbah
standar ?

Aisyah
® Bahan pernbentuk gelas yang digunakan

sama dengan bahan pembentuk gelas
standar, sedangkan komposisi iimbahnya
berlainan tergantung dari jumiah
kan.dungan limbahnya.

o Disamping komposisi tidak ada
perbedaan sangat mencolok dengan
gelas standar. Perbedaan yang ada

. masih dalam batas dapat diterima yaitu
sifat gelas limbah.
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Tabel 1. Komposisi Gelas-Limbah Pada Berbagai Kandungan Limbah

Komposisi Gelas-Limbah (% berat)
Oksida

SiO2

B2O3

AI2O3
Li2O
CaO
ZnO

Na2O
P2O5

Fe2O3

Cr2O3

NiO
Gd2O3

Sb2O3

Rb2O
Cs2O
SrO
BaO
ZrO2

MOO3
MnO2

RuO2

Rh2O3

PdO
Ag2O
CdO
SnO2

SeO2

TeO2

Y2O3

La2O3

CeO2

Pr6On
Nd2O3

Sm2O3

Eu2O3

Kandungan Limbah
19,84%
49,93
15,23
5,37
3,21
3,21
3,21

9,98
0,11
1,07
0,20
0,17
1,45
0,01
0,07
0,46
0,17
0,30
1,13
0,85
0,20
0,49
0,09
0,26
0,01
0,02
0,02
0,01
0,12
0,10
0,24
1,13
0,23
0,81
0,14
0,03

22,32 %
48,39
14,76
5,20
3,11
3,11

- 3,11

10,00
0,14
1,33
0,25
0,22
1,82
0,01
0,08
0,57
0,21
0,38
1,41
1,06
0,25
0,61
0,11
0,32
0,02
0,03
0,02
0,02
0,12
0,13
0,30
1,41
0,28
1,00
0,18
0,04

25,27 %
46,55
14,20
5,01
2,99
2,99

2,99

9,99
0,17
1,65
0,31
0,27
2,26
0,01
0,10
0,71
0,26
0,47
1,75
1,31
0,31
0,75
0,13
0,40
0,02
0,03
0,03
0,02
0,15
0,16
0,38
1,76
0,35
1,25
0,22
0,05

26,29 %
45,72
13,95
4,92
2,94
2,94
2,94

10,00
0,19
1,80
0,33
0,29
2,45
0,01
0,11
0,78
0,29
0,51
1,90
1,43
0,33
0,82
0,15
0,44
0,02
0,03
0,03
0,02
0,17
0,17
0,41
1,89
0,38
1,35
0,24
0,05
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Contoh g-I:
K.I. : 19,84 %

Contoh g-I:
K.I. : 22,32 %

Contoh g-I:
K.I.: 25,27 %

Contoh g-1
K.I. : 26,59 %

Gelas-limbah
standar

Densitas, Koefisien Muai Panjang,
Titik Pelunakan dan Laju Pelindihan

Analisis Data

Kesimpulan

Gambar 1. Skema Metode Penelitian
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Keterangan. Gambar.
t. Tungku
2. Contoh gelas-limbah
3. Kuarsa
4. Termokopel
5. Pendingin
6. Rangkaian Listrik
7. Rekorder

Gambar 2. Skema Dilatometer

Ketevangan Gambar
1. Pemanas
2. Contoli gelas-limbali
3. Aluminium foil
4. Laser
5. Detektor
6. Roda bergigi

Gambar 3.Skema Alat Pengukur Titik Pelunakan

Keterangan Gambar:
a. Penyangga
b. Saklar
c. Mantel Pemanas
d. Labu Didih
e. Basket untuk contoh
f. Pendingin

Gambar 4,, Alat Uji Pelindihan
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Gambar4. Pengaruh Kandungan
Limbah Terhadap Den-
sitas Gelas-Limbah.
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Gambar 6. Pengaruh Kandungan
Limbah Terhadap Titik
Pelunakan Gelas-
Limbah.
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Kandungan Limbah (% berat)

Gambar 5. Pengaruh Kandungan
Limbah Terhadap
Koefisien Muai Panjang
Gelas-Limbah.

Gambar 7. Pengaruh Kandungan
Limbah Terhadap Laju
Pelindihan Gelas-
Limbah.
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POTENSI BENTONIT SEBAGAI BAHAN URUG
PADA SISTEM PENYIMPANAN LIMBAH TANAH DANGKAL

Budi Setiawan, Dewi Susilowati, Sucipta, Thamzi! Las
PusatTeknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN

ABSTRAK

POTENSI BENTONIT SEBAGAI BAHAN URUG PADA SISTEM PENYIMPANAN LIMBAH
TANAH DANGKAL. Beberapa percobaan untuk mengetahui potensi bentonit telah dilakukan di
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif (PTPLR)-BATAN. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui unjuk kerja bentonit sebagai bahan urug pada sistem penyimpanan limbah
radioaktif tanah dangkal. Percobaan sorpsi'dilakukan secara catu dan berbagai data didapatkan
dari percobaan ini. Hasil percobaan menunjukkan bahwa koefisien permeabilitas adalah
6 x 10"7 m/detik, kinetika sorpsi 10 hari dengan Kd adalah 7460 ml/g, isoterm sorpsi yang
mengikuti aturan Freundlich, pengaruh pH (adanya sedikit penurunan nilai Kd dari 7314 ml/g
menjadi 4823 ml/g) serta pengaruh campuran pasir terhadap sorpsi radionuklida yang bersifat
empiris. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa bentonit berpotensi untuk digunakan
sebagai bahan urug pada sistem penyimpanan limbah tanah dangkal.

ABSTRACT

POTENCIES OF BENTONITE AS BACKFILL MATERIAL ON SHALLOW LAND DISPOSAL
SYSTEM. Some experiments on the potencies of bentonite as back-fill material have been done
at the Radioactive Waste Management Center (RWMC), BATAN. The aim of the experiment has
been for the studying the performance of bentonite as backfill material for the radioactive waste
shallow land disposal system. The experiments have been performed using batch method and
from the experiments there have been many data derived. The results have shown that the
permeability coefficient has been found to be 6 x 1O'T m/s, the sorption kinetic, Kd 7460 ml/g and
isotherm sorption obeying the Freundlich law, the effect of pH (slightly decreasing the Kd value
from 7314 to 4823 ml/g) and the empirical effect of sand-soil mixture on the radionuclide sorption.
It can be concluded from the results of the experiments that bentonite has a potency to be used
as backfill material for the radioactive waste shallow land disposal system.

PENDAHULUAN

Limbah radioaktif harus dikelola dan
diolah dengan baik agar tidak memberi
dampak terhadap lingkungan. Hasil olah
limbah radioaktif aktivitas rendah yang
berupa paket-paket limbah akan disimpan
pada fasilitas penyimpanan limbah tanah
dangkal dengan sistem penghalang berlapis.
Pada sistem penghalang berlapis dikenal
sistem penghalang buatan dan penghalang
alami dimana bahan urug (backfill material)
merupakan salah satu komponen penting
yang digunakan sebagai penghalang buatan
pada sistem penyimpanan limbah radioaktif.
Bahan urug ini ditempatkan diantara paket
limbah dan batuan lokasi (host rock) dan
berfungsi sebagai lapisan penghalang
adanya rembesan air tanah ke paket limbah
dan akan mampu menyerap secara sorpsi
fepasan radionuklida dari paket limbah yang
terbawa bersama dengan air tanah ke
lingkungan di sekitar fasilitas penyimpanan
limbah111.

Bahan lempung (clay) umumnya
digunakan sebagai bahan urug. Diantara
beberapa jenis lempung, bentonit telah
menarik perhatian sehingga perlu untuk
dipelajari'2'51. Pemilihan bahan bentonit
sebagai bahan urug didasarkan antara lain
karena bahan tersebut banyak tersedia di
alam, relatif murah serta sifat-sifat lainnya
seperti permeabilitas yang rendah, sifat
penggembungan (swelling) yang cukup
besar, sifat self sealing yang baik dan daya
sorpsi yang tinggi|6!.

Pada makalah ini akan dipelajari
beberapa potensi bentonit sebagai bahan
urug yang dilakukan di PTPLR-BATAN
dengan memperhatikan beberapa sifat fisik
bentonit dan sorpsi radionuklida cesium yang
berhubungan dengan fungsi bentonit sebagai
bahan urug. Cesium-137 digunakan sebagai
radionuklida yang perlu diperhatikan karena
mempunyai waktu paro 30 tahun sehingga
merupakan potensi bahaya untuk jangka
waktu yang panjang. Tujuan dari percobaan
ini adalah mempelajari unjuk kerja bentonit
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sebagai bahan urug yang hasilnya akan
digunakan pada pengkajian keselamatan
tempat penyimpanan limbah radioaktif.

Migrasi radionuklida yang umumnya
melalui media aliran air tanah akan dihambat
oleh sistem penghaiang buatan yang ada di
sekeliling fasilitas penyimpanan limbah, salah
satunya melalui proses sorpsi. Faktor
penghambatan secara sorpsi umumnya
dinyatakan sebagai koefisien distribusi (Kd),
dimana Kd didefinisikan sebagai
perbandingan konsentrasi unsur yang
diserap fasa padatan terhadap konsentrasi
unsur yang tersisa di larutan pada
kesetimbangan.

Koefisien distribusi mempunyai nilai
tertentu untuk suatu radionuklida dan akan
berbeda untuk jenis batuan/lempung yang
berbeda. Semakin besar nilai Kd suatu
radionuklida akan semakin banyak pula
radionuklida itu diserap oleh batuan/lempung.
Khusus untuk bentonit sebagai bahan urug,
data Kd pada berbagai kondisi akan sangat
diperlukan pada kajian keselamatan
penyimpanan limbah radioaktif. Jika nilai Kd
suatu radionuklida diketahui maka dapat
diperkirakan besar potensi suatu radionuklida
lepas ke lingkungan. Nilai Kd dapat
dievaluasi secara laboratorium maupun
diukur langsung di lapangan (in-situ).

TATA KERJA

Bahan

Contoh bentonit yang digunakan berasal
dari Trenggalek. Mula-mula bentonit digerus
dan diayak untuk memperoleh ukuran butir
40-60 mesh, kemudian dikeringkan dalam
oven pada suhu 110°C selama 4 jam.
Sebelum digunakan dalam percobaan
bentonit disimpan dalam desikator yang
berisi NaCI jenuh. Komposisi kimia dari
bentonit disajikan pada Tabel 1 m , yang
dapat didefinisikan bahwa bentonit
Trenggalek termasuk jenis Ca-bentonit.

Larutan CsCI (Merck p.a.) dibuat
untuk memperoleh konsentrasi 5 - 5000 |iN.
Sebagai perunut digunakan Cs-137 dengan
aktivitas sekitar 10"2 |.iCi/ml. Larutan HCI dan
NaOH digunakan untuk mengatur pH awal,
serta pasir pantai dari Bangka digunakan
sebagai campuran bentonit-pasir. Dalam
percobaan ini air destilat digunakan sebagai

simulasi air tanah. Sebagai pencacah
aktivitas radionuklida digunakan alat Liquid
Scintillation Counter (LSC) merk Packard tipe
1600 TR.

Tabel 1. Komposisi kimia batuan bentonit

Oksida

SiO2

AI2O3

Fe2O3

K2O
CaO
MgO
TiO2

H2O

% berat

59,68
19,25
6,21
1,38
1,84
1,54
0,62
9,50

Metode

Rancangan metode dari penelitian ini
ditunjukkan pada Gambar 1. Beberapa
percobaan dan pengukuran dilakukan untuk
mengetahui potensi bentonit sebagai bahan
urug, seperti pengukuran permeabilitas,
percobaan kinetika sorpsi, isoterm sorpsi,
pengaruh pH dan komposisi campuran
bentonit-pasir. Hasil-hasil pengukuran yang
didapat dari percobaan-percobaan yang
dilakukan kemudian dievaluasi dengan cara
membandingkannya dengan hasil
pengukuran/data yang telah dipublikasikan
pada beberapa jurnal atau buku pustaka
lainnya. Apabila nilai-nilai hasil pengukuran
bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada pada
jurnal atau pustaka maka bentonit yang
dipelajari dianggap berpotensi untuk
digunakan sebagai bahan urug.

: pengukuran permeabilitas

Pengukuran permeabilitas dimaksudkan
untuk mendapatkan nilai yang menyatakan
kemudahan aliran air melalui suatu bahan,
dilakukan dengan cara pengukuran tinggi
permukaan tetap seperti ditunjukkan pada
Gambar 2, dengan kondisi percobaan
h = 50 cm, L = 1,7 cm, A = 1,8 cm2 dan
densitas = 1,2 g/ml dalam wadah silinder
polietilen. Metode ini dilakukan karena
Ca-bentonit mempunyai kemampuan
penggembungan yang kecil dibandingkan
dengan Na-bentonit. Untuk memperoleh
sejumlah volume contoh, pencuplikan efluen
dilakukan secara berkala dan nilai
permeabilitas dihitung dengan persamaan 181:
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k =
Q.L

t.h.A (1)

dimana,
k
Q

t
h
A

koefisien permeabilitas (cm/detik)
debit aliran yang tertampung selama
waktu t (ml)
panjang bahan contoh yang diujikan
dalam permeameter (cm)
waktu pencuplikan (detik)
tinggi permukaan air (cm)
luas penampang vertikal permeameter
(cm2)

: kinetika sorpsi

Kinetika sorpsi dimaksudkan untuk
mendapatkan waktu kontak yang cukup guna
mencapai keadaan setimbang. Cara catu
digunakan pada percobaan ini dimana 0,1 g
bentonit dimasukkan ke dalam botol polietilen
volume 20 ml kemudian dikontakkan dengan
10 ml larutan Cs-137 yang mengandung
konsentrasi Cs+ yang sangat kecil.
Pengocokan dilakukan dengan alat roller dan
pencuplikan dilakukan selama 1 hari sampai
3 minggu. Beningan dan padatan dipisahkan
secara centrifuge pada kecepatan 3000 rpm
selama 10 menit, kemudian beningan yang
didapat dicacah dengan bantuan LSC dan
nilai Kd diperoleh dari persamaan :

(2)

dimana,
Ao
A,
V
M

aktivitas larutan sebelum pengocokan
aktivitas larutan setelah pengocokan
volume cairan
berat penyerap

: isoterm sorpsi

Percobaan isoterm sorpsi dimaksudkan
untuk mempelajari pengaruh konsentrasi
CsCI terhadap sorpsi Cs-137. Mula-mula
dibuat larutan CsCI dengan konsentrasi
antara 5-5000 |xN yaitu dengan cara
melarutkan kristal CsCI dengan air distilat
sehingga didapat larutan CsCI dengan
konsentrasi 0,5 N. Kemudian larutan ini
diencerkan dengan air distilat sehingga
didapat larutan CsCI baru dengan
konsentrasi antara 5-5000uN. Kedalam boto!
polietilen volume 20 ml dicampurkan 10 ml

larutan yang mengandung radioaktif Cs-137
dan CsCI yang berkonsentrasi antara
5-5000 fiN dengan 0,1 g bentonit, kemudian
campuran ini dikocok dengan bantuan alat
roller dan waktu kontak yang digunakan
didapat dari percobaan sebelumnya. Metode
pemisahan dan penghitungan nilai Kd sama
dengan percobaan sebelumnya.

: pengaruh pH

Pengaruh pH terhadap sorpsi Cesium
oleh bentonit dilakukan dengan penambahan
larutan HCI atau NaOH pada air destilat
sehingga didapat larutan dengan pH awal
sekitar 4, 7, 10 dan 11. Larutan ini
kemudian dikontakkan dengan bentonit dan
diberi larutan radioaktif Cs-137. Pada akhir
kontak diukur pH larutan untuk melihat sifat
penyangga {buffer) dari bentonit. Waktu
kontak diperoleh dari percobaan sebelumnya.
Metode pemisahan dan penghitungan nilai
Kd sama dengan percobaan sebelumnya.

: komposisi bentonit-pasir

Bahan urug sebagai penghalang buatan
biasanya berupa campuran antara bentonit
dan pasir dengan perbandingan tertentu I9"12'.
Kondisi percobaan seperti pada percobaan
kinetika sorpsi, dengan perbandingan
bentonit-pasir 0, 20, 50, 75 dan 100% berat.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil pengukuran permeabilitas pada
contoh bentonit ditunjukkan pada Gambar 3,
dimana akan terlihat adanya penurunan nilai
permeabilitas pada 2 minggu pertama kontak
dengan simulasi aliran air tanah. Penurunan
nilai permeabilitas ini diperkirakan karena
terjadinya penyerapan air oleh bentonit
sehingga terjadi penggembungan dan
adanya perubahan kekentalan dari
cairan113'141. Permeabilitas suatu bahan
selain karena terjadi penggembungan juga
dapat dipengaruhi oleh kekentalan air,
ukuran butir dan volume pori bahan
tersebut181. Setelah percobaan dilakukan
sekitar 1 bulan, nilai permeabilitas menjadi
relatif stabil dan pada akhir pengukuran
diperoleh harga sekitar 6 x 1O'T m/detik.
Semakin rendah nilai permeabilitas suatu
bahan, semakin sulit air untuk menembus
bahan tersebut sehingga akan semakin kecil
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pula kemungkinan terjadinya kontak antara
air tanah dengan paket limbah yang ada
dalam sistem penyimpanan tanah dangkal.
Harga permeabilitas yang didapat ini bila
dibandingkan dengan pustaka yang ada
ternyata memberikan harga yang cukup
favourable sebagai suatu material yang
berfungsi sebagai penghambat adanya aliran
air tanah pada suatu sistem penyimpanan
limbah radioaktif |15-161. Pada pustaka
tersebut rentang rerata dari nilai perme-
abilitas yang favourable berkisar pada harga
antara 10'7 -10"5 m/detik.

Hasil dari percobaan kinetika sorpsi
dengan waktu yang divariasi dan dengan
menggunakan persamaan (2) didapat hasil
pengukuran Kd untuk Cs-137 oleh bentonit
yang ditunjukkan pada Gambar 4.
Berdasarkan grafik percobaan ini akan
terlihat bahwa pada proses penyerapan
Cesium terjadi kenaikan sorpsi sampai
dicapai garis mendatar dalam 10 hari. Garis
mendatar tersebut menandakan telah
dicapainya kondisi kesetimbangan sorpsi
Cesium pada bentonit. Untuk keadaan ini
diperlukan waktu kontak sekitar 10 hari dan
nilai Kd yang dapat dicapai pada kondisi ini
adalah 7460 ml/g 117], walaupun pada pustaka
lain kondisi kesetimbangan dapat dicapai
dalam waktu 7 hari l18' dengan nilai Kd
untuk bentonit berkisar antara 200 -
10.000 ml/g >1'11'19'201. Dengan membesarnya
nilai Kd suatu bahan, semakin besar potensi
bahan tersebut menyerap radionuklida
sehingga akan mampu mencegah radio-
nuklida lepas ke iingkungan

Pada percobaan isoterm sorpsi dipelajari
pengaruh konsentrasi Cesium oleh bentonit
dan hasilnya ditunjukkan pada Gambar 5.
Grafik yang mendatar menunjukkan
kapasitas sorpsi (Ca), dimana dari grafik
tersebut didapat harga 5,39 x 10~3 meq/g
untuk sorpsi terhadap Cesium |21]. Pada
penyajian secara logaritmik, Gambar 6,
diperoleh garis lurus yang menandakan
bahwa proses sorpsi mengikuti aturan
Freundlich |22',

Cs = Ca(K.Q)n (3)

dalam bentuk logaritmik diperoleh,

log Cs = log Ca + nlogK + n log C, (4)

dimana Ca dan K ialah kapasitas dan
konstanta kesetimbangan sorpsi.
Berdasarkan pengukuran kemiringan kurva
diperoleh harga n, yaitu 0,541, dan dengan

menggunakan harga Ca akan diperoleh harga
K = 15,59 x 103 ml/meq. Harga n dan K
merupakan harga-harga empiris, karena
proses sorpsi yang terjadi pada material
lempung seperti bentonit umumnya
merupakan fenomena pertukaran ion.
Beberapa peneliti lainnya juga mengamati
bahwa isoterm sorpsi untuk lempung akan
mengikuti aturan Freundlich 14'23'24'.

Ketergantungan sorpsi cesium pada
perubahan pH untuk bermacam mineral telah
dilaporkan oleh beberapa peneliti [4'19'. Pada
percobaan ini terlihat bahwa nilai Kd sedikit
menurun bersamaan dengan meningkatnya
pH, seperti ditunjukkan pada Gambar 7.
Menurut LIESER dan kawan kawan'25'
radionuklida cesium dalam larutan tidak
membentuk suatu kompleks stabil dengan
ion-ion (ligan) yang terdapat dalam air tanah,
dan perubahan pH tidak menyebabkan
perubahan spesiasi dari Cesium.
Kemungkinan perubahan Kd Cesium oleh
bentonit cenderung disebabkan karena
perubahan property penyerapnya I19'. Di
dalam pustaka lain disebutkan bahwa nilai Kd
untuk pH awal lebih besar dari 8 tidak
mempengaruhi perubahan Kd, karena
adanya sifat penyangga dari bentonit|19], dan
pada akhir percobaan ini pH iarutan
menunjukkan niiai sekitar 8,5.

Pada percobaan terdahulu telah didapat
harga Kd dari pasir dan bentonit yaitu
masing-masing adalah 41 dan 6400 ml/g
dengan waktu kontak sekitar 5 hari I2^
Pengaruh komposisi bentonit- pasir terhadap
sorpsi Cesium diberikan pada Gambar 8.
Harga Kd campuran dari hasil percobaan
ternyata tidak berupa garis yang lurus
sebagaimana diduga, dimana diperkirakan
grafik sorpsi Cs-137 akan berbanding lurus
dengan bertambahnya persentase
bentonit [271. Pada percobaan ini, nilai Kd
yang diperoleh mempunyai kecenderungan
untuk menurun tajam pada saat persentase
pasir lebih kecil dari 25%. Pada Tabel 3
diperlihatkan komposisi kimia dari pasir yang
digunakan t2'. Dari pustaka [11' nilai Kd
campuran bentonit-pasir berkisar antara 350-
5200 ml/g untuk perbandingan 1:9.
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Tabel 3. Komposisi kimia pasir

Oksida

SiO2

AI2O3

Fe2O3

K2O
CaO
TiO2

% berat

41,57
9,64

39,75
5,21
3,08
0,75

Bila masing-masing hasil percobaan yang
didapat kemudian dirangkum dalam sebuah
tabel dan dibandingkan dengan data dari
beberapa,pustaka, seperti pada Tabel 4 di
bawah ini, ternyata data hasil percobaan
memberikan nilai yang cukup bersesuaian
dengan data yang berasal dari pustaka
sehingga dapat disimpulkan bahwa bentonit
yang dipelajari (asal Trenggalek) mempunyai
potensi untuk digunakan sebagai bahan urug
pada sistem penyimpanan limbah tanah
dangkal.

Tabel 4. Perbandingan antara hasil percobaan dengan beberapa pustaka.

Parameter

Permeabilitas

Kinetika sorpsi, Kd

Isoterm sorpsi

Pengaruh pH

Camp.bentonit-pasir, (Kd)

SIMPULAN

Hasil percobaan

6x10"7m/detik

10 hari,
Kd= 7460 ml/g

Freundlich

pH>8, menurun

41-6400 ml/g

Hasil percobaan lain

10"7-10"5rn/detik

7 hari
Kd=200-10.000ml/g

Freundlich

[15,16]

[18]
[1,11, 19,20]

[4,22,23]

pH>8, tidak terpengaruh [19]

350-5200 ml/g

UCAPAN TERIMA KASIH

[11]

Bahan bentonit telah memberikan harga
permeabilitas yang cukup favourable untuk
digunakan sebagai bahan urug yaitu sekitar
6 x 10"7 m/detik. Sorpsi Cs-137 oleh batuan
bentonit relatif cepat, yaitu 10 hari, dengan
isoterm sorpsi yang mengikuti aturan
Freundlich. Suasana media larutan pH yang
tinggi akan sedikit menurunkan sorpsi
Cs- 137 ( dari Kd = 7,314 ml/g menjadi
4,823 ml/g ). Nilai Kd campuran bentonit-
pasir tidak dapat begitu saja didekati dengan
cara pendugaan atau perhitungan, tetapi
perlu dicari data dari percobaan. Hasil dari
penelitian unjuk kerja bahan urug ini
selanjutnya akan digunakan pada
pengkajian keselamatan penyimpanan
limbah radioaktif. Kesimpulan sementara
menunjukkan bahwa bentonit asal
Trenggalek berpotensi digunakan sebagai
bahan urug pada penyimpanan limbah
radioaktif sistem tanah dangkal.

Penulis mengucapkan rasa terima
kasihnya kepada Sdr. Drs. Dedi Harsono
dan Sdr. Marwoto dari PTPLR-BATAN atas
bantuan analisis dan preparasi, Saudara
Drs. Yusuf Nampira MSc. dari PEBN-
BATAN atas bantuan analisis dengan XRF-
nya sehingga makalah ini dapat terwujud.
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TANYA JAWAB

Ngadenin

• Mengapa dipakai sampel bentonit dalam
penelitian ini ? Apakah mencontoh
model negara lain atau dengan
pertimbangan bahwa di Indonesia
cadangan bentonit cukup melimpah ?

• Dalam kegiatan pemboran bentonit
digunakan sebagai bahan penutup
rongga lobang bor sehingga bersifat
menutup pori-pori. Dalam penelitian ini
apakah fungsi bentonit ?

• Apakah sifat sorbsi bentonit muncul
setelah dicampur dengan pasir ?
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Budi Setiawan
• Sebagai negara berkembang yang

belum cukup pengalaman menyimpan
limbah di alam maka perlu mencontoh
model negara lain yang lebih maju untuk
keselamatan lingkungan dari fasilitas
penyimpanan limbahnya. Di sisi lain
dengan potensi cadangan bentonit yang
berlimpah perlu diteliti potensi bentonit
alam Indonesia apabila digunakan
sebagai bahan urug pada sistem
penyimpanan limbah teknik tanah
dangkal untuk aktivitas rendah sampai
sedang.

• Fungsi bentonit adalah untuk
meminimalkan terjadinya kontak antara
air tanah dengan paket limbah yang ada
di fasilitas penyimpanan.

• Tanpa dicampur dengan pasir, bentonit
secara alamiah telah mempunyai
kemampuan serap yang baik.

Faizal Riza
• Dalam penelitian ini digunaka'n bentonit,

mengapa tidak digunakan clay lain ?
• Bagaimana pengaruh secara ekonomi

apabila bentonit dibandingkan dengan
clay lain ?

Budi Setiawan
• Bentonit digunakan dalam penelitian ini

karena mempunyai sifat permeabilitas
rendah, sorbsi besar, sifat self sealing,
swelling besar dan cukup melimpah.

• Secara ekonomis kedua bahan tersebut
cukup bersaing karena potensinya yang
berlimpah di Indonesia.

Wahlan W.
• Apabila akan diterapkan di lapangan

(Serpong) untuk membuat penyimpanan
limbah dangkal, bagaimana kondisi host
rock?

• Berapa tebal bentonit untuk menutup
atau melapisi limbah tersebut ?

Budi Setiawan
• Kondisi lokasi (host rock) yang harus

diperhatikan untuk penyimpanan limbah
tanah dangkal adalah porositas rendah,
permeabilitas rendah, batuan berlapis
mendatar, jenis batuan : tufaan, batu
pasir, lempungan, batu lempung-
pasiran.

• Ketebalan bentonit bervariasi tergantung
pada analisis keselamatan atau unjuk
kerja yang diinginkan. Selama
institutional control {+ 300 tahun) tidak
ada limbah yang dapat lepas ke
lingkungan.

limbah radioaktif
A. Sorot Soediro
• Berapa batasan

aktivitas rendah ?
• Bagaimana dari sisi ekonomi apabila

bentonit dibandingkan dengan tanah liat
dan lempung ?

Budi Setiawan
• Batasan limbah radioaktif aktivitas

rendah adalah 10~2 \xC\lm\.
• Dalam hal keselamatan lingkungan dana

adalah bukan prioritas tetapi yang utama
adalah keselamatan. Di Indonesia
lempung bentonit sangat melimpah
sehingga kemungkinan sangat bersaing.
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Pengukuran dan Percobaan
- permeabilitas
- kinetika sorpsi
- isoterm sorpsi
- pengaruh pH
- komposisi bentonit
- pasir

Hasil pengukuran dan percobaan

Sesuai /tidak
dengan data

dari jurnal / pustaka

tidak/kurang berpotensi

Gambar 1. Rancangan metode dan evaluasi.
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pompa

umpan

pelimpahan

bak penampung

contoh

gelas ukur

Gambar 2. Rangkaian alat ukur permeabilitas.
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Cs (eq/lcg)

1.00E-04

0 5 10 15 20 25 30 35

Waktu (hari)

Gambar 3. Perubahan koefisien perme-
abilitas terhadap waktu f2'.

0,006

0,004

0,002

\i0 2 4 6 8 10 12 14 1G
l.E-4

Cl (eq/l)

Gambar 5. Isoterm sorpsi Cs-137 dalam
bentonit[21'.

Cs (eq/!cg)

0 5 10 15 20 25
Waktu (hari)

Gambar 4. Kinetika sorpsi: Pengaruh waktu
kontak terhadap sorpsi Cesium
nloh hanti-M-iit I1 '1oleh bentonit' J.

I.E-4

l.E-7 i.E-6 I.E-3 I.E-I l.E-3 I.E-2

Cl (eq/l)

Gambar 6. Bentuk logaritmik isoterm sorpsi
Cs-137 dalam bentonit1211.
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10 IS

pH awal

60 80 100

% pasir

Gambar 7. Pengaruh pH larutan terhadap
sorpsi Cs-137

Gambar 8. Pengaruh % campuran pasir
terhadap sorpsi Cs-137 |261.
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STUD! PENGARUH PERPANJANGAN WAKTU TINGGAL BAHAN BAKAR
DALAM TERAS REAKTOR DAYA MINI

Erlan Dewita, Amir Rusli, Veronika Tuka
Pusat Pengkajian Teknologi Nuklir - BATAN

ABSTRAK

STUDI PENGARUH PERPANJANGAN WAKTU TINGGAL BAHAN BAKAR DALAM TERAS
REAKTOR DAYA MINI. Reaktor daya mini adalah reaktor berdaya kecil yang sebagian besar
dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah terpencil, antara lain untuk
pembangkitan listrik, industri, desalinasi dan district heating. Perpanjangan siklus operasi (antara
refueling) menjadi 3-5 tahun diupayakan untuk memaksimalkan umur bahan bakar sehingga
harga daya yang dihasilkan menjadi lebih ekonomis. Dilihat dari sudut pandang elemen bakar,
maka untuk memaksimalkan umur bahan bakar perlu ditinjau efek-efek yang mungkin terjadi
sebagai akibat perpanjangan waktu tinggal bahan bakar dalam teras. Studi ini dilakukan untuk
mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan
(keandalan) elemen bakar sehubungan dengan perpanjangan waktu tinggal bahan bakar dalam
teras yang dapat berguna sebagai masukan dalam disain/fabrikasi bahan bakar. Hasil studi
menunjukkan bahwa pemilihan material untuk bahan bakar dan kelongsong merupakan faktor
yang penting dalam memaksimalkan umur bahan bakar. Pengembangan terhadap bahan
kelongsong maupun bahan bakar teiah dilakukan dan menunjukkan bahwa Zircaloy baru dengan
komposisi Zr-1,0Sn-0,27Fe-0,16Cr-0,1Nb-0,01Ni mempunyai ketahanan korosi yang lebih tinggi
dan sifat mekanik yang lebih baik dari pada zircalloy-4 standar. Penambahan Nb (0,05-0,2 wt%),
penurunan kandungan Sn hingga 0,5 wt% dan penurunan ratio Fe/Cr dari 0,6 ke 0,5 dapat
meningkatkan ketahanan korosi, serta penaikan kandungan Fe dan Cr dari 0,3 ke 0,7 wt% dapat
menaikkan sifat mekanik. Sedangkan untuk meningkatkan ketahanan korosi nodular pada BWR
dapat dilakukan dengan menambah Nb-Mo, Nb-W dan Nb-V pada zircaloy-2 rendah Sn.
Sementara itu pengembangan bahan bakar menunjukkan bahwa penambahan niobium (NbjOs
0,3 wt%) dapat memperbesar ukuran butiran bahan bakar yang dapat memperbaiki kinerja bahan
bakar.

ABSTRACT

STUDY THE EFFECT EXTENSION OF FUEL ELEMENT LIFE TIME IN THE CORE OF SMALL
POWER REACTOR. Mini power reactor is a low power nuclear reactor which mostly are
designed especially to supply the energy demand in the remote areas, such as for electricity
generation, industries, desalination and district heating. The goal of the operation cycle extension
to 3 - 5 years is to maximize the use of the fuel in order to achieve much cheaper energy
generated. From the stand point of fuel element, in order to maximize the fuel life time there is a
need to see all possible effects of extended life time to the fuel behavior in the core. This study
has been carried out in order to obtain the understanding on all influencing factors to the fuel
element behaviors at extended operation cycle whose results are expected to be useful as the
input to fuel design and fabrication. The study has shown that the material selection for fuel and
cladding materials are the essential factor in maximizing the fuel life time. Development of
cladding and fuel materials has been done, and shown that the new zirconium alloy, zircaloy,
having composition of Zr-1.0Sn-0.27Fe-0.16Cr-0.1Nb-0.01Ni has higher corrosion resistance and
mechanical characteristics better than that of the standard zircaloy-4. Adding the Nb content
(0,005-0,2wt%), decreasing the Sn content until 0,5 wt%, and decreasing the ratio of Fe/Cr from
0,6 to 0,5 can increase resistance to corrosion, while decreasing the ratio ofFe and Crfrom 0,3
to 0,7 wt% can increase the mechanical characteristics. To enhance the resistance to nodular
corrosion in the BWR system, adding the Nb-Mo, Nb-W and Nb-V at low Sn zircaloy-2 can be
done. In improving the fuel element it has been shown that adding niobium (A/62O5 - 0,3wt%) can
enlarge the particle size of fuel hence improving the fuel performance.

PENDAHULUAN harga yang ekonomis, seperti digunakan
untuk district heating, desalinasi dan industri.

Reaktor Daya Mini adalah reaktor Pada umumnya reaktor daya mini lebih
berdaya kecil yang sebagian besar dirancang mahal tetapi lebih aman bila dibandingkan
dengan tujuan terutama untuk memenuhi dengan reaktor berdaya yang lebih besar.
kebutuhan energi di daerah terpencil dengan Sebagai usaha untuk menjadikan reaktor
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daya mini lebih ekonomis dapat dilakukan
dengan cara membuat harga daya serendah
mungkin melalui penggunaan elemen bakar
selama mungkin di dalam reaktor
(memaksimalkan umur bahan bakar) yaitu
dengan cara memperpanjang waktu tinggal
bahan bakar dalam teras sekitar 3 -5 tahun.

Jenis dan kebutuhan reaktor menjadi
titik tolak di dalam mendisain elemen bakar
yang meliputi pemilihan elemen bahan bakar
dan bahan pendukungnya serta material
yang digunakan untuk reaktor. Selanjutnya
juga harus mempertimbangkan hasil
eksperimen dan pengalaman dalam
pengoperasian reaktor mengingat
phenomena-phenomena kompleks bisa
terjadi dalam elemen bakar selama operasi.
Phenomena tersebut termasuk produk fisi
dalam elemen bakar, variasi dalam •
temperatur, laju proses fisi dan fluks netron
dalam teras, sensitivitas bahan bakar,
kelongsong dan bahan pendukung teras,
serta selanjutnya juga perlu dilakukan
pengkajian terhadap masalah-masalah
perpindahan panas dan perpindahan massa,
korosi, kerusakan akibat radiasi, interaksi
mekanik dan kimia antara bahan bakar dan
kelongsong.

Dilihat dari sudut pandang elemen
bahan bakar, maka untuk memperpanjang
waktu tinggal bahan bakar dalam teras perlu
dilakukan studi mengenai faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kinerja elemen bakar
selama operasi reaktor dengan waktu
tinggal bahan bakar dalam teras yang cukup
lama ( 3 - 5 tahun). Untuk tujuan tersebut,
maka di dalam makalah ini akan dipelajari
faktor-faktor yang berpengaruh dan usaha-
usaha pengembangan material yang
dilakukan sehubungan dengan perpanjangan
waktu tinggal bahan bakar dalam teras
sehingga dapat menjadi masukan dalam
mendisain elemen bakar jenis reaktor air
ringan (LWR). Persyaratan-persyaratan
sehubungan dengan perpanjangan waktu
tinggal bahan bakar dalam teras akan
menjadi titik berat pembahasan terhadap
kriteria pokok disain elemen bakar dan faktor-
faktor yang menentukan umur bahan bakar di
dalam teras reaktor.

KEBUTUHAN DISAIN ELEMEN BAKAR

Terdapat beberapa efek yang
berpengaruh terhadap kinerja elemen bakar
di dalam reaktor, dan efek-efek tersebut

harus diperhitungkaa di dalam disain elemen
bakar yang antara lain :

Efek Temperatur

Pembatasan temperatur di dalam
teras reaktor didasarkan pada faktor-faktor,
seperti temperatur pelelehan dari bahan
bakar dan bahan kelongsong, perubahan
fase dalam bahan bakar, laju korosi
kelongsong dan bahan pendukung, serta
batas-batas fluks panas maksimum yang
ditetapkan untuk mencegah mendidihnya
pendingin reaktor dan untuk menahan
integritas kelongsong selama kondisi
transient.

Efek Produk Fisi

Dalam disain elemen bakar harus
memperhitungkan pengaruh produk fisi gas
dan padat yang terbentuk di dalam bahan
bakar selama reaktor beroperasi. Migrasi
gas-gas hasil fisi dari pelet bahan bakar dan
pengaruhnya terhadap tekanan internal dan
konduktivitas panas, selanjutnya dapat
mengakibatkan terjadinya Pellet-Cladding
Interaction (PCI), yaitu interaksi antara pelet
bahan bakar dengan kelongsongnya.
Pengaruh korosi dari produk fisi terhadap
kelongsong juga harus dipemitungkan dalam
disain. Pengaruh produk fisi lainnya adalah
swelling (pembengkakan) bahan bakar akibat
produk fisi yang mempengaruhi sifat-sifat
materialnya, seperti konduktivitas panas dan
perubahan dimensi.

Efek Iradiasi

Pengaruh iradiasi khususnya dengan
netron cepat terhadap sifat-sifat metalurgi,
seperti Fuel creep dan pembengkakan
(swelling), pembebasan gas hasil belah,
interaksi kimia dan mekanik diantara
kelongsong dan bahan bakar. Derajat bakar
U-235 dan produksi plutonium mengakibat-
kan perubahan pada distribusi daya dalam
teras reaktor, rakitan bahan bakar, dan
perubahan di dalam koefisien reaktivitas dan
reaktivitas dalam teras. Perubahan-
perubahan ini perlu diperhitungkan dalam
disain bahan bakar maupun teras reaktor.

Efek Variasi Daya Reaktor

Variasi daya global dan lokal selama
transient daya disebabkan oleh pergerakan
alat pengontrol atau pengaruh reaktivitas
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lainnya dapat mengakibatkan beban pada
pelet bahan bakar dan kelongsong seperti
PCI {Pellet Cladding Interaction).

Efek Racun Dapat Bakar Dalam Elemen
Bakar

Racun dapat bakar merupakan
bahan penyerap netron yang dicampurkan ke
dalam bahan bakar tanpa mempengaruhi
integritas elemen bahan bakar untuk
mendapatkan kontrol reaktivitas yang lebih
efisien dan selanjutnya dapat menyebabkan
penggunaan bahan bakar lebih baik. Racun
dapat bakar digunakan dengan alasan-
alasan untuk secara inheren mengimbangi
kelebihan reaktivitas pada awal teras bahan
bakar segar. Reaktivitas lebih diperlukan
untuk mengimbangi hal-hai sebagai berikut:
- Penyusutan bahan bakar (penurunan

jumlah U-235)
- Produk fisi yang mempunyai tampang

lintang serapan netron yang tinggi atau
bersifat racun.

- Efek temperatur yang menyebabkan
reaktivitas negatif.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diatas,
maka perlu dicampurkan racun dapat bakar
untuk mendapatkan swing reaktivitas yang
lebih baik.

Reaktor jenis BWR menggunakan
gadolinia (Gd2O3) yang secara homogen
dicampur dengan 2-4% berat uranium
dioksida atau dimasukkan diantara pelet-
pelet bahan bakar dalam bentuk pelat tipis,
sedangkan reaktor jenis PWR sebagian
besar menggunakan Boron sebagai racun
dapat bakar dalam bentuk batang glass
boron dalam posisi batang bahan bakar.
Boron tidak bersifat penyerap sekuat
gadolinium dan tidak terbakar secara
sempurna selama daur pengoperasian.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN
UMUR BAHAN BAKAR

Pada dasarnya umur bahan bakar
tidak hanya ditentukan oleh pengosongan
atom-atom dapat belah, tetapi juga
ditentukan oleh kerusakan bahan bakar dini
yaitu kerusakan bahan bakar yang terjadi
sebelum bahan bakar digunakan secara
maksimal. Usaha-usaha yang dilakukan
untuk memaksimalkan umur bahan bakar
adalah sebagai berikut:

Peningkatan derajat bakar dan
Pemilihan material bahan bakar.

1. Peningkatan derajat bakar (Burn-up)

Peningkatan derajat bakar {burn-up)
dapat dicapai dengan cara meningkatkan
pengkayaan awal bahan bakar untuk
menyediakan reaktivitas ekstra yang
diperlukan dalam mengatasi gangguan-
gangguan yang terjadi selama beroperasinya
reaktor yang biasanya cenderung akan
mengurangi reaktivitas. Gangguan-gangguan
semacam ini misalnya adalah berkurangnya
bahan bakar karena reaksi pembelahan,
penumpukan hasil belah yang sangat
menyerap netron, perubahan suhu dan
sebagainya, sehingga agar reaktor dapat
berjalan terus menerus selama jangka waktu
tertentu, maka di dalam reaktor perlu tersedia
reaktivitas ekstra untuk mengatasi gangguan
tersebut. Usaha lain yang dapat dilakukan
adalah : pengelolaan bahan bakar di dalam
teras reaktor, penambahan pelet-pelet
uranium alam pada ujung-ujung batang
bahan bakar atau mencampurkan gadolinium
ke dalam bahan bakar. Semua itu
mempunyai prinsip perataan fluks netron dan
memanfaatkan U-235 semaksimal mungkin,
sehingga panas yang dihasilkan juga dapat
dimanfaatkan secara maksimal.

Dua efek netronik yang terjadi akibat
peningkatan derajat bakar "adalah
menurunnya manfaat batang kendali dan
reaktivitas lebih besar akibat perubahan
temperatur pendingin. Penurunan terhadap
manfaat batang kendali adalah akibat dari
adanya massa plutonium yang lebih besar di
dalam teras dan jumlah produk fisi yang lebih
besar, dimana plutonium cenderung
meningkatkan rasio fluks netron cepat
terhadap netron termal. Batang kendali
terbuat dari bahan yang menyerap netron
termal, sehingga penurunan jumlah netron
termal akan mengurangi efektivitasnya.

Dalam hubungannya dengan kinerja
mekanik dan kimia dari bahan bakar
sehubungan dengan peningkatan derajat
bakar dapat mengakibatkan terjadinya korosi
kelongsong, stabilitas dimensi, pembebasan
gas hasil fisi dan kerusakan bahan bakar
akibat dari PCI {Pellet Cladding Interaction).
Oleh karena itu peningkatan derajat bakar
{burn-up) harus diikuti dengan usaha :
- Meningkatkan kualitas material

kelongsong
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- Meningkatkan kualitas material bahan
bakar dan

- Menambahkan racun dapat bakar.

2. Pemilihan material

Dalam usaha untuk memperpanjang
waktu tinggal bahan bakar dalam teras
dengan tujuan untuk memaksimalkan umur
elemen bakar maka dibutuhkan material
bahan bakar yang tahan terhadap iradiasi
dalam jangka waktu yang cukup lama,
sehingga perlu dilakukan pemilihan terhadap
material bahan bakar dan bahan kelongsong
yang sudah ada.

a. Bahan kelongsong

Kelongsong bahan bakar merupakan
penahan terhadap pembebasan produk fisi
yang terbentuk selama reaktor beroperasi.
Untuk menghindari terjadinya pembebasan
produk fisi maka harus didapatkan
kelongsong yang mempunyai karakteristik
ideal, yaitu: secara mekanik kuat, mempunyai
ketahanan yang tinggi terhadap korosi oleh
pendingin, penyerap netron yang rendah dan
harganya murah. Disamping itu, kelongsong
harus mampu untuk menahan internal
pressure yang disebabkan dari beberapa
produk fisi gas yang bersifat volatil.

Penggunaan stainless steel dibatasi
untuk reaktor yang menggunakan bahan
bakar uranium berpengkayaan, karena baja
tahan karat (stainless steel) mempunyai
tampang lintang serap netron yang reiatif
tinggi. Pertimbangan penggunaan stainless
steel adalah dari kelayakannya, biaya murah,
mudah dalam fabrikasi, kuat dan tahan
korosi pada air suhu tinggi, maupun pada
sodium dan pendingin organik. Selanjutnya
stainless steel menarik untuk dipertimbang-
kan dalam disain bahan bakar, karena
berbagai paduan stainless steel merupakan
material yang cocok satu sama lain dalam hal
korosi dan pengelasannya, seperti : stainless
steel tipe 304 dan 304 L.

Selanjutnya, zirconium mempunyai
tampang lintang serap netron termal
terendah ketiga, titik leleh tinggi, kekuatan
mekanik tinggi pada temperatur elevasi,
ketahanan korosinya baik terhadap air
maupun uap air dan harganya murah,
sehingga menyebabkan zirconium banyak
digunakan sebagai bahan kelongsong dalam
reaktor berpendingin air ringan maupun
reaktor berpendingin air berat. Namun,

diantara elemen-elemen tersebut mempunyai
beberapa perbedaan dalam bentuk
penggunaannya yaitu beryllium dan
aluminium banyak digunakan sebagai bahan
kelongsong dalam bentuk logam yang relatif
mumi, sementara magnesium dan zirconium
banyak digunakan sebagai bahan
kelongsong dalam bentuk paduan. Zirconium
alloy yang banyak dikenal yaitu zircaloy-2
yang digunakan dalam BWR dan HWR dan
zircaloy-4 yang digunakan dalam PWR.
Komposisi dari beberapa zircaloy dengan Zr
sebagai basis ditunjukkan dalam Tabel 1[1l

Dalam rangka meningkatkan derajat
bakar dari bahan bakar jenis LWR, maka
harus dilakukan pengembangan terhadap
bahan kelongsong untuk memperbaiki sifat-
sifatnya, yaitu: dilihat dari aspek korosi
eksternal dan pengambilan hidrogen
[hydrogen pick-up) karena sebagian besar
hidrogen yang terbentuk dari oksidasi pada
kelongsong dan bahan bakar ataupun dari
radiolisis akan diserap oleh kelongsong dan
dapat mengakibatkan kerusakan pada
tempat dimana hydrogen pick-up itu terjadi
sehingga timbul kerapuhan dan keretakan
pada kelongsong15'. Beberapa pengem-
bangan terhadap bahan kelongsong zircaloy
sudah banyak dilakukan yaitu dengan cara
membuat variasi konsentrasi ataupun jenis
dari unsur yang dipadukan dalam logam
zirconium, seperti : Sn, Nb, Fe, Cr dan V
untuk mengembangkan ketahanan korosinya
terhadap air pendingin.

Pengembangan terhadap kelongsong
elemen bakar jenis PWR dan BWR telah
dilakukan untuk mempelajari pengaruh
additive dalam zircaloy terhadap ketahanan
korosi uniform serta sifat mekaniknya,
dengan cara membuat paduan zirconium
dengan menambah sejumlah kecil Ni, Nb dan
Sn pada zircaloy-4 standar16'. Pengujian
dilakukan pada autoclave pada temperatur
400°C selama 2000 hari dan 420°C selama
1000 hari, serta uji tarik pada temperatur
385°C. Logam zircaloy baru dengan
komposisi kimia Zr-1,0 Sn-0,27 Fe-0,16 Cr-
0,1 Nb - 0,01 Ni seperti yang ditunjukkan
dalam Tabel 2 terbukti mengalami per-
tambahan berat (weight gain) yang paling
rendah bila dibandingkan dengan logam
zircaloy-4. Zircaloy-4 dengan kandungan Sn
rendah ataupun Zr-1Nb menunjukkan bahwa
zircaloy baru tersebut mempunyai ketahanan
korosi uniform yang terbaik. Rasio
pengambilan hidrogen dari logam zircaloy
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baru tersebut adalah paling rendah diantara
logam-logam paduan yang lain kecuali untuk
logam paduan Zr-1Nb. Sedangkan hasil uji
tarik seperti yang ada dalam Tabel 3
menunjukkan bahwa logam Zr-1Nb
mempunyai kekuatan tarik terendah, dan
kekuatan tarik logam zircaloy-4 kandungan
rendah Sn lebih rendah dari pada logam
zircaloy baru, serta kekuatan tarik logam
zircaloy baru sedikit lebih rendah dari pada
zircaloy-4 standar. Data pengujian yang
diperlihatkan pada Gambar 1 juga menunjuk-
kan bahwa penambahan sedikit Ni dan Nb
dapat memperbaiki ketahanan korosi
uniform, namun penambahan Nb lebih dari
0,3% dapat mengakibatkan ketahanan korosi
menurun. Pengujian ketahanan korosi
nodular pada BWR telah dilakukan dengan
cara logam zircaloy-2-0,1Nb ditambah
dengan additive Nb-Mo, Nb-W dan Nb-V dan
dibiarkan terbuka dalam uap pada temperatur
530°C selama 24 jam. Temperatur dinaikkan
dari 500 ke 530°C untuk mempercepat
proses korosi dan membedakan pengaruh
additive. Hasil pengujian seperti yang
ditunjukkan dalam Gambar 2 bahwa
penambahan additive Nb-Mo, Nb-W dan
Nb-V terhadap zircaloy-2 rendah Sn,
menunjukkan adanya perbaikan terhadap
ketahanan korosi nodular.

Pengembangan terhadap logam
zircaloy untuk kelongsong elemen bakar jenis
LWR juga telah dilakukan untuk melihat
pengaruh unsur-unsur paduan, seperti : Sn,
Nb, Fe, Cr, Mo dan V pada ketahanan korosi
dan sifat mekanik dari zircaloy dengan
komposisi kimia Zr-1,0Sn-0,2Fe-0,1Cr dan
Zr-1,5Sn-0,2Fe-0,1Cr serta Zr-0,5Sn-0,2Fe-
0,1 Cr yang mengandung Nbl6]. Pengaruh
kandungan Nb terhadap pertambahan berat
(weight gain) diteliti, dan penelitian dilakukan
di dalam uap pada temperatur 673 K selama
300 hari. Hasil pengujian seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 3 memperlihatkan
adanya kecenderungan bahwa penambahan
sejumlah kecil Nb (0,05-0,2 wt%) akan
mengurangi pertambahan berat (weight
gain), namun penambahan Nb lebih dari
0,2 wt% menyebabkan meningkatnya
pertambahan berat (weight gain), dan
kecenderungan ini diamati dalam kandungan
Sn antara 0,5 hingga 1,5 wt%. Seperti yang
terlihat pada Gambar 3 bahwa penambahan
Sn hingga 0,5 wt% dapat memperbaiki
ketahanan korosi dari paduan zirconium.
Disisi lain, kenaikan kandungan Fe dan
Cr dari 0,3 - 0,7 wt% dapat memperbaiki

sifat mekanik tanpa mempengaruhi
ketahanan korosi dan penurunan rasio Fe/Cr
dari 0,6 - 0,5 dan penambahan sedikit Mo
dan V dapat meningkatkan ketahanan korosi.

b. Bahan Bakar

Pada umumnya bahan bakar yang
digunakan untuk reaktor jenis LWR adalah
Uranium Dioksida (UO2). Bahan bakar UO2

mempunyai stabilitas yang baik pada
temperatur tinggi dan mempunyai ketahanan
yang tinggi terhadap kerusakan akibat
radiasi, sehingga mampu untuk digunakan
pada burn-up yang tinggi. Titik lelehnya
adalah 2865 C dan density 10,96 g/cm3'
Konduktivitas panasnya adalah sekitar
2,5 W/m.K pada jangkauan temperatur
1000 - 2000°C. Namun konduktivitas panas
yang rendah diimbangi dengan titik lelehnya
yang tinggi sehingga menyebabkan batas
maksimum temperatur bahan bakar adalah
cukup tinggi[3l

Uranium Dioksida tidak bereaksi
dengan air pada temperatur tinggi dan dapat
menahan sejumlah besar produk fisi bentuk
gas pada temperatur di bawah 1000°C, tetapi
temperatur pada bagian tengah sebuah pelet
bahan bakar adalah lebih dari 1000°C dan
pencegahan hams diberikan terhadap
pelepasan gas-gas produk fisi. Selama
pengoperasian di dalam reaktor, pelet UO2

terlihat mengalami perubahan struktur
sebagai hasil dari temperatur operasi yang
tinggi dan gradien temperatur yang tinggi,
tetapi juga sebagai hasil dari lamanya
iradiasi. Efeknya dapat berupa terjadinya
swelling, retakan, kekosongan (void) dalam
pelet dan perubahan struktur butiran dari
UO2<

3).

Sehubungan dengan kinerja mekanik dan
kimia bahan bakar sebagai akibat
meningkatnya burn-up, maka dapat
menghasilkan beberapa masalah sehingga
perlu adanya pengembangan terhadap
bahan bakar UO2 yang sudah ada.
Diantaranya dengan cara menggunakan
zirconium murni pada permukaan sebelah
dalam kelongsong untuk meningkatkan
ketahanan terhadap PCI m. Selanjutnya
adalah dengan cara memperbesar ukuran
butiran bahan bakar sesuai dengan model
difusi dari Booth bahwa fraksi pembebasan
gas hasil fisi berbanding terbalik dengan jari-
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jari volume difusi dari butiran dengan
persamaan1101:

f a 1 / a

f = fraksi pembebasan gas hasil fisi
a = jari-jari volume difusi butiran.

Berdasarkan pada persamaan
tersebut diatas, jika volume difusi butiran
dianggap sebagai butiran pelet, maka fraksi
pembebasan gas hasil fisi akan menurun
dengan memperbesar ukuran butiran. Hal in]
disebabkan atom-atom gas hasil fisi
memerlukan waktu yang cukup lama untuk
mencapai sekeliling butiran atau harus
melalui jarak yang lebih panjang untuk
mencapai sekeliling butiran dalam sebuah
pelet dengan ukuran butiran yang lebih
besar. Pengembangan bahan bakar UO2

dengan menambahkan niobium (Nb2O50,3%)
juga telah dilakukan seperti yang terlihat
pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan
terjadi penurunan terhadap pembebasan gas
hasil fisi pada burn-up 18.000 MWd/t, dan
selanjutnya pengujian masih terus dilakukan
sampai burn-up 60.000 MWd/t[101.

Pengembangan yang lain untuk
memperbesar ukuran butiran bahan bakar
juga telah dilakukan dengan cara melapisi
butiran dengan AI2O3/SiO2 dengan
kandungan (~ 50,50 ppm) dan direncanakan
untuk digunakan sampai derajat bakar
55 GWd/r1.

S1MPULAN

Hasil studi menunjukkan bahwa
dilihat dari segi elemen bakar, maka dalam
usaha untuk memperpanjang waktu tinggal
bahan bakar dalam teras, sehingga dapat
diperoleh harga daya yang lebih rendah.
Faktor yang paling penting adalah pemilihan
terhadap material yang digunakan baik untuk
bahan bakar maupun untuk bahan
kelongsongnya karena hal ini akan
menyangkut kelakuan bahan bakar dalam
reaktor yang beroperasi dalam waktu yang
cukup lama.

Pengembangan terhadap zircaloy
telah dilakukan dan didapatkan logam
zircaloy baru yang mempunyai komposisi
Zr - 1,0Sn - 0,27Fe - 0,16Cr - 0,1Nb - 0,01Ni.
Paduan tersebut mempunyai ketahanan
korosi yang tinggi dan sifat mekanik yang
baik.Penambahan Nb tidak lebih dari 0,2 wt%

dan Sn tidak lebih dari 0,5 wt% pada
zircalloy-4 standar dapat meningkatkan
ketahanan korosi uniform untuk PWR, dan
kenaikan konsentrasi Fe dan Cr dari 0,3 ke
0,7 wt%, penurunan rasio Fe/Cr dari 0,6 ke
0,5 dapat memperbaiki sifat mekaniknya
serta penambahan Nb-Mo, Nb-W dan Nb-V
terhadap zircalloy-2 rendah Sn dapat
meningkatkan ketahanan korosi nodular
dalam BWR. Sedangkan pengembangan
terhadap bahan bakar Uranium Dioksida
(UO2) menunjukkan bahwa penambahan
niobium (Nb2O5-0,3%) dan memperbesar
ukuran butiran bahan bakar dapat
memperbaiki kelakuan bahan bakar yang
mana dapat bertahan sampai dengan
burn-up 18.000 MWd/t dan sedang dilakukan
pengujian lagi sampai dengan burn-up
60.000 MWd/tl9). Namun demikian tidak
tertutup kemungkinan studi ini diarahkan
terhadap bahan bakar MOX, mengingat
bahan bakar tersebut mempunyai beberapa
sifat-sifat yang lebih unggul daripada bahan
bakar UO2.
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TANYA JAWAB

mini mempunyai

Amil Mardha
• Apakah reaktor daya

elemen bakar mini ?
• Bahan bakar apa yang digunakan untuk

mengoptimalkan daur bahan bakar (fuel
cycle) menjadi 3 - 5 tahun ?

Amir Rusli
• Reaktor daya mini adalah reaktor yang

mempunyai daya terbatas.
• Kajian reaktor daya mini ini belum

sampai menentukan jenis bahan bakar
terbaik untuk fuel cycle 3 - 5 tahun.

Sucipta
• Mohon dijelaskan, apakah sudah

diperhitungkan biaya peningkatan
kualitas bahan kelongsong dan bahan
bakar untuk maksud perpanjangan
refueling dibandingkan dengan tanpa
perpanjangan refueling mengingat waktu
perpanjangan hanya 3 - 5 tahun ?

Amir Rusli
• Biaya peningkatan kualitas bahan

kelongsong dan bahan bakar belum
diperhitungkan karena kajian ini
menggunakan data reaktor daya mini
dari negara lain yang masih dalam tahap
skala laboratorium.

Zuhair
• Mengapa tidak dipilih reaktor cepat yang

mempunyai ultra long life refueling lebih
dari 20 tahun ? Mengingat reaktor daya
mini dan reaktor cepat didesain untuk
memenuhi kebutuhan listrik di daerah
daya terpencil.

Amir Rusli
• Pada prinsipnya ide tersebut dapat

diterima. Disamping masalah teknis
tersebut masih ada pertimbangan-
pertimbangan lain seperti proven
technology dan permasalahan politis
serta Indonesia sampai saat ini belum
mempunyai NPP.
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Tabel 1. Komposisi kimia dari iogam paduan zirconium'3'

Logam

Paduan Zr

ZircaIoy-2

Zircaloy-3

Zircaloy-4

Zr-Nb-2,5

Zr-Nb-2,5-Sn-1

Elemen (w/o)

Sn

1,2-1,7

0,20-0,30

1,1-1,5

-

1,0

Fe

0,07-0,20

0,20-0,30

0,20-0,24

-

-

Cr

0,05-0,15

-

.0,06-0,14

-

-

Ni

0,03-0,08

-

-

-

-

N

0,03-0,08

0,010

0,010

-

-

o

0,010

-

0,10-0,16

-

-

Nb

-

-

-

2,5

2,5

Tabel 2. Pertambahan berat {mg/dm2) dan hydrogen pick-up Ratio (%)(8)

Paduan zircaloy baru

Zirca!oy-4

Zircaloy-4, Sn- rendah

Zr-1,0Nb

Pertambahan berat

61

90

72

79

hydrogen pick-up ratio

23 '

28

31

12

Tabel 3. Uji Tarik pada suhu 385°C, TS (kgf/mm2), YS (kgf/mm2), El (%)(8)

Paduan zircalloy baru

Zircaloy-4

Zircaloy-4, Sn- rendah

Zr-1,0 Nb

TS

46,1

49,0

45,6

43,5

YS

36,1

39,3

36,0

36,1

EL

17,1

16,6

16,8

16,3
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Gambar 1. Pengaruh Ni dan Nb Terhadap Korosi Uniform(6)
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Ganabar 2. Pengaruh Nb dan Aditive lain pada Ketahanan Korosi Nodular(6)
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Gambar 3. "Weight Gain" sebagai Fungsi dari Kandungan Nb pada Temperatur 673°K
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ABSTRAK

KAJIAN PENGARUH BIAYA DAUR BAHAN BAKAR TERHADAP BIAYA PEMBANGKIT LISTRIK.
Kontribusi harga daur bahan bakar nuklir terhadap total biaya pembangkit PLTN relatif kecil, yaitu
sekitar 15-30%, dibanding pada PLTU berbahan bakar batubara (40-60%) dan PLTU berbahan
bakar minyak bumi (70-80%). Kontribusi hargd bahan daur bakar nuklir yang kecil ini akan memberi
dampak bahwa biaya pembangkit listrik nuklir lebih stabil terhadap fluktuasi harga bahan bakar di
masa yang akan datang. Dari studi ini terlihat bahwa dengan asumsi telah terjadi kenaikan harga
uranium alam sebesar 100%, kenaikan harga daur bahan bakar nuklir akan sebesar 27%. Sedang
kontribusi harga uranium alam terhadap total harga daur bahan bakar nuklir adalah sekitar 29%.
Karena kontribusi harga daur bahan bakar nuklir terhadap total biaya pembangkit listrik relatif kecil
(15-30%), kenaikan harga uranium alam sebesar 100% tersebut hanya akan mengakibatkan
kenaikan biaya pembangkitan listrik sekitar 4-8%. Pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil,
asumsi kenaikan harga bahan bakar sebesar 100% akan mengakibatkan naiknya biaya
pembangkitan listrik sebesar 40-65% untuk PLTU batubara, dan sebesar 70-80% untuk PLTU
minyak bumi. Pada studi ini juga dipelajari aspek ekonomi biaya pembangkitan listrik pada PLTN
dan PLTU batubara. Pada PLTN, faktoryang paling berpengaruh adalah biaya investasi, sedang
pada PLTU berbahan bakar fosil, biaya/harga bahan bakar merupakan faktor yang paling
berpengaruh.

ABSTRACT

STUDY OF THE FUEL CYCLE EFFECTS TO THE ELECTRICITY GENERATING COST. The
nuclear fuel cycle cost contributes relatively small fraction to the total nuclear power generation cost,
i.e. about 15 to 30%, compared to the fuel cost in the coal-generated electricity (40-60%), or in the
oil-generated electricity (70-80%). This situation'will give effect that the future generation cost is
much less sensitive to the changes in the fuel prices than in the case of fossil fuel power plants. The
study has shown that by assuming a 100% increase in the natural uranium price, the total nuclear
fuel cycle cost would increase only by about 27% and in turn it contributes about 29% increase to
the total nuclear fuel cycle cost. As a result, it contributes only 4 to 8% increase in the nuclear
energy generation cost. As a comparison, if the same situation should occur to fossil fuel plants, the
assumed fuel price increase would have increased the electricity generating cost by about 40-65%
for coal-fired plants, and about 70-85% for oil-fired plants. This study also has assesses the
economic aspects of the electricity generating cost for nuclear power plant (NPP) and the coal power
plant. For an NPP the most affecting factor is the investment cost, while for the coal power plant,
the major factor influencing the total cost is the price/cost of the fuel.

PENDAHULUAN

Energi nuklir merupakan sumber
pembangkit listrik yang menarik. Ditinjau dari
segi proteksi lingkungan, stasiun PLTN tidak
menghasilkan gas-gas buang seperti SO2

maupun NOX yang bisa menimbulkan efek
hujan asam, maupun gas-gas rumah kaca
seperti CO, CO2, maupun CH4 yang bisa
menyumbang efek pemanasan global seperti
pada stasiun listrik berbahan bakar minyak, gas
alam, maupun batubara.

Di samping itu, karena adanya potensi
bahaya radiasi pada PLTN, maka PLTN harus
didisain, dibangun dan dioperasikan sesuai

dengan persyaratan standar yang lebih ketat
dibanding pembangkit listrik konvensional. Hal
ini mengakibatkan PLTN memiliki ciri padat
modal dan padat teknologi serta yang paling
penting adalah ketat akan syarat keamanan
dan keselamatan. Bagi negara berkembang
seperti Indonesia, pembangunan PLTN
diharapkan akan dapat memacu perkem-
bangan industri lokal pada umumnya karena
berbagai macam industri yang sudah ada dapat
terlibat pada pembangunan PLTN.

Dari segi ekonomi, pengalaman
pengoperasian PLTN di negara-negara industri
maju (misalnya: Jepang) membuktikan bahwa
biaya pembangkit listrik PLTN masih lebih
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murah, atau paling tidak cukup kompetitif.
Sebagai ilustrasi disajikan pada Tabel 1, yang
merupakan perbandingan biaya pembangkit
listrik dari berbagai jenis stasiun pembangkit
listrik di Jepang. Disamping itu, kontribusi
harga daur bahan bakar nuklir terhadap total
biaya pembangkit listrik PLTN relatif sangat
kecil dibanding pada stasiun listrik berbahan
bakar batubara maupun minyak bumi. Hal ini
merupakan suatu fenomena ekonomi yang
menarik, karena dengan kontribusi harga daur
bahan bakar yang kecil tersebut, jika terjadi
gejolak perubahan harga daur bahan bakar
nuklir (atau komponennya) di masa yang akah
datang, akan kurang berpengaruh terhadap
total biaya pembangkit listrik PLTN.

Dalam makalah ini, akan dipelajari
pengaruh biaya/harga daur bahan bakar
terhadap biaya pembangkit listrik pada PLTN
dan PLTU berbahan bakar fosil. Tinjauan, yang
didasarkan pada studi pustaka, dititik beratkan
pada efek perubahan harga (komponen harga)
daur bahan bakar terhadap total biaya
pembangkit listrik. Juga ditinjau beberapa
aspek ekonomi yang paling berpengaruh pada
pembangkitan listrik PLTN.

DAUR BAHAN BAKAR DAN BIAYA
PEMBANGKIT LISTRIK

1. Daur Bahan Bakar

Pada stasiun pembangkit listrik (fosil
dan fisil), daur bahan bakar memainkan peran
yang sangat penting karena merupakan bahan
yang mampu menghasilkan panas untuk
dikonversi menjadi listrik. Daur bahan bakar
adalah suatu proses penyiapan bahan bakar
yang dimulai dari proses penambangan,
penyiapan bahan sampai diumpankan ke
reaktor (sistem pembakar), sampai
pengelolaan setelah habis masa pakainya di
sistem pembakaran. Pada Gambar 1 disajikan
skema daur bahan bakar fosil secara umum,
sedang pada Gambar 2 disajikan skema daur
bahan bakar nuklir pada suatu sistem PLTN.

Kebutuhan bahan bakar suatu
pembangkit listrik ditentukan oleh tingkat nilai
bakar dari bahan bakar yang dipakai. Semakin
tinggi nilai bakarnya, semakin kecil jumlah
bahan bakar yang dibutuhkan. Ditinjau dari sisi
sumber daya energi, PLTN merupakan
pembangkit listrik yang mengkonsumsi bahan
bakar paling sedikit dibanding PLTU berbahan
bakar fosil. Sebagai gambaran 1 kg uranium
alam (bahan bakar nuklir) mampu
menghasilkan listrik sejumiah 50.000 kWh,

sementara 1 kg bahan bakar batubara dan
minyak bumi masing-masing hanya mampu
menghasilkan listrik sebesar 3 kWh dan 4 kWh.
Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan bahan
bakar per tahunnya pada PLTN sangat sedikit
dibanding pada sistem pembangkit listrik
termal. Sebagai contoh, PLTN berpendingin air
ringan bertekanan (PWR) berdaya 1000 MW(e)
yang beroperasi dengan faktor kapasitas 75%,
hanya membutuhkan uranium dengan tingkat
pengayaan rendah (4-5%) sebesar 20 ton per
tahun. Kebutuhan ini bisa dipasok dengan
melakukan penambangan uranium alam
sebanyak 150 ton/tahun, yang bisa diangkut
dengan hanya beberapa truk saja. Sebagai
perbandingan, pembangkit listrik batubara
berdaya sama membutuhkan bahan bakar
sebesar 2,4 juta ton per tahun, yang harus
diangkut dengan 5 unit kereta per. hari
berkapasitas angkut 1300 ton sekali angkut.
Sedang pembangkit listrik minyak bumi
berdaya sama membutuhkan bahan bakar
minyak sebesar 1,5 juta ton per tahun yang
harus diangkut dengan paling tidak 7 buah
super tanker171. Hal ini mengakibatkan
biaya/harga bahan bakar pada pembangkit
listrik termal, kontribusinya terhadap biaya
produksi listrik adalah paling besar.'

2. Biaya Pembangkit Listrik

Komponen pokok biaya suatu
pembangkit listrik secara garis besar meliputi
biaya investasi, biaya operasi dan perawatan,
serta biaya (daur) bahan bakar. Secara rinci,
kontribusi masing-masing komponen terlihat
pada Tabel 2.

PLTU Batubara

Dalam pembangkit listrik dengan
bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi, gas
alam), faktor yang paling berpengaruh terhadap
biaya pembangkit listrik adalah harga bahan
bakar. Pada PLTU batubara, komponen
penting dalam harga bahan bakar, disamping
harga batubara, adalah biaya transportasi
batubara dari tambang ke stasiun PLTU. Hal ini
berimplikasi bahwa biaya pembangkit listrik
PLTU batubara akan menjadi murah, jika
stasiun listrik dibangun di dekat tambang. Studi
yang dilakukan oleh Badan Tenaga Atom
Internasional (IAEA)111 menunjukkan bahwa
PLTU batubara akan lebih ekonomis dibanding
PLTN, jika biaya transportasi dari tambang
batubara ke stasiun PLTU dapat dilakukan
dengan biaya di bawah US$ 30 per ton.

Di samping faktor harga bahan bakar,
faktor lain adalah diterapkannya peraturan-
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peraturan yang berkaitan dengan proteksi
lingkungan yang semakin ketat akhir-akhir ini.
Hal ini akan mengakibatkan naiknya biaya
investasi dan pengoperasian PLTU batubara,
yang akibatnya akan menaikkan biaya
pembangkit listriknya. Ini berkaitan dengan
pemasangan alat-alatscri/biberyang berfungsi
untuk mengolah gas hasil pembakaran pada
PLTU batubara sebelum dibuang ke
iingkungan. Sebagai ilustrasi, pada Tabel 3
disajikan daftar perbandingan biaya
pembangkit listrik PLTU batubara dan PLTN.
Data ini merupakan hasil studi yang dilakukan
oleh NEA (Nuclear Energy Agency) bekerja
sama dengan Badan Tenaga Atom
Internasional (IAEA)'61 untuk menghitung biaya
pembangkit listrik PLTU batubara dan PLTN
selama 30 tahun, yang akan beroperasi pada
tahun 1995-2000 di negara-negara OECD
(The Organization for Economic Cooperation
and Development). Di beberapa daerah di
Canada dan Amerika, batubara tersedia
melimpah sehingga mengakibatkan batubara
dapat diperoleh dengan harga yang murah. Hal
ini mengakibatkan biaya pembangkit listrik
PLTU batubara di daerah-daerah tersebut
relatif lebih murah dibandingkan biaya
pembangkit listrik PLTN. Meskipun begitu,
biaya bahan bakar PLTU batubara ini masih
cukup besar (37-40%). Hal ini akan
mengakibatkan biaya pembangkit listrik per
kWh nya akan sangat mudah dipengaruhi oieh
kemungkinan terjadinya fluktuasi kenaikan
harga bahan bakar (batubara) di masa depan.

PLTN

Faktoryang paling berpengaruh pada biaya
pembangkit listrik PLTN adalah mahalnya biaya
investasi. Apalagi biaya investasi ini akan naik
seiring dengan naiknya harga bunga (interest),
eskalasi serta lamanya lead time. Pada
Gambar 3 disajikan grafik biaya total investasi
sebagai fungsi lead time, eskalasi, serta bunga.
Dari gambar tersebut terlihat bahwa stasiun
listrik dengan modal langsung (direct cost)
sebesar US$ 1,5 milyar, jika dikenakan harga
eskalasi sebesar 5% per tahun dan jangka
waktu lead time 6 tahun, maka biaya investasi
(termasuk eskalasi dan bunga selama
konstruksi) akan naik sekitar 50% menjadi
US$ 2,2 milyar. Pada kondisi yang sama,
tetapi dengan jangka waktu lead time 12 tahun
akan mengakibatkan naiknya biaya investasi
sebesar 200 % terhadap modal langsung.
Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap
biaya investasi PLTN adalah biaya
pengembangan infrastruktur, seperti: litbang,
alih teknologi, serta ada tidaknya industri lokal

dan sumber daya manusia yang mendukung
program nuklir. Dari segi unjuk kerja PLTN,
faktoryang berpengaruh meliputi: faktor beban
(load factor), power rating, serta umur PLTN.
Sedang dari segi kondisi ekonomi suatu
negara, harga bunga (baik lokal maupun
asing), eskalasi dan discount rate yang dipakai
dalam perhitungan juga akan berpengaruh.

BAHASAN

1. Harga Bahan Bakar Nuklir

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2,
harga/biaya bahan bakar untuk PLTN,
kontribusinya terhadap biaya total pembangkit
listrik adalah sekitar 15-30%. Sebagai
perbandingan, harga bahan bakar untuk
stasiun listrik bahan bakar fosil adalah 40-65%
untuk bahan bakar batubara dan 70-85% untuk
bahan bakar minyak. Kontribusi harga bahan
bakar nuklir yang relatif rendah ini, merupakan
faktor ekonomi yang menarik dalam
pembangkit listrik. Hal ini mengingat karena
rendahnya harga bahan bakar akan
mengakibatkan biaya pembangkit listrik akan
lebih stabil terhadap fluktuasi kenaikan harga
bahan bakar. Pengalaman di ' Indonesia
menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan
harga minyak bumi, secara langsung juga akan
diikuti oleh meningkatnya biaya produksi listrik
PLTU berbahan bakar minyak bumi, dan
berakibat naiknya harga listrik sampai ke
pelanggan.

Komponen utama dalam harga daur
bahan bakar nuklir untuk jenis reaktor
berpendingin air ringan (LWR) ditunjukkan
pada Gambar 4. Dalam studi ini, reaktor jenis
LWR dipakai sebagai reaktor parameter PLTN,
karena LWR adalah jenis reaktor yang paling
banyak dipakai saat ini dan diperkirakan masih
tetap akan dipakai sampai beberapa dekade
mendatang. Pada Gambar 4 ditunjukkan juga
parameter-parameter harga komponen daur
bahan bakar nuklir. Dengan parameter-
parameter tersebut diperoleh harga daur bahan
bakar nuklir sebesar 9 mill US$ per KWh
dengan kontribusi sebagai berikut: harga daur
belakang 23,6%, pengayaan 37,8%, fabrikasi
9,4% dan uranium alam (termasuk konversi)
29,2%.

2. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk
mengetahui sensitivitas harga daur dan ongkos
pembangkit listrik terhadap kemungkinan
perubahan harga (biaya) komponen utama
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daur bahan bakar di masa yang akan datang.
Dalam analisis sensitivitas ini, tinjauan dititik
beratkan pada komponen harga daur bahan
bakar yang paling berpengaruh, yaitu
persentase konstribusinya terhadap total biaya
daur bahan bakar cukup besar. Hal ini
diiakukan dengan pertimbangan bahwa pada
komponen yang paling berpengaruh tersebut
jika dikenakan suatu perubahan harga akan
memberikan efek yang cukup berarti terhadap
total biaya pembangkit listrik. Pada daur bahan
bakar nuklir, komponen harga/biaya yang
paling berpengaruh adalah harga uranium alam
(29,2%), biaya pengayaan (37,8%) dan biaya
daur belakang (23,6%). Terhadap biaya
fabrikasi yang konstribusinya hanya sekitar
9,4% tidak dikenakan analisis sensitivitas.
Pada PLTU berbahan bakar fosil, harga bahan
bakar dianggap merupakan satu-satunya
komponen harga/biaya yang paling
berpengaruh terhadap total harga/biaya bahan
bakar, sehingga analisis sensitivitas hanya
diiakukan pada komponen harga bahan bakar
saja.

Hasil perhitungan sensitivitas harga/
biaya daur bahan bakar nuklir terhadap
perubahan harga/biaya komponen utama daur
bahan bakar nuklir yang diiakukan oleh
LLBennef ditunjukkan pada Gambar 4.

Perubahan Harga Bahan Bakar (Uranium
Alam, Batubara, Minyak Bumi)

Kontribusi harga uranium alam
terhadap total harga daur bahan bakar nuklir
adalah sebesar 29,2%. Jika diasumsikan
terjadi kenaikan harga uranium alam sebesar
100%, maka total harga daur bahan bakar
nuklir akan naik sebesar 29,2%. Mengingat
kontribusi total harga daur bahan bakar nuklir
terhadap biaya pembangkit listrik hanya sekitar
15-30%, kenaikan 100% harga uranium alam
hanya akan mengakibatkan kenaikan biaya
pembangkit listrik sebesar 4-8%. Sebagai
perbandingan pada PLTU batubara, kenaikan
harga batubara sebesar 100% akan
mengakibatkan kenaikan biaya pembangkit
listrik sebesar 40-65%. Sedangkan pada PLTU
berbahan bakar minyak, kenaikan harga
minyak sebesar 100% akan mengakibatkan
naiknya biaya pembangkit listrik sebesar
70-85%. Dari sini terlihat jelas bahwa apabila
sebuah PLTN dioperasikan, maka biaya
pembangkitan listrik selama pengoperasian
akan jauh lebih stab.il terhadap fluktuasi
kenaikan harga (ongkos) bahan bakar.

Perubahan Harga Pengayaan

Kontribusi harga pengayaan terhadap
total harga daur bahan bakar nuklir adalah
relatif tinggi yaitu sekitar 37,8%. Jika
diasumsikan ada kenaikan harga pengayaan
sebesar 100%, akan mengakibatkan naiknya
total harga daur bahan bakar nuklir sebesar
37,8%. Ini akan mengakibatkan naiknya total
biaya pembangkit listrik sebesar 6-11%.

Perubahan Harga Daur Belakang

Salah satu komponen utama harga
daur bahan bakar nuklir pada reaktor LWR
adalah biaya daur belakang, yang meliputi
pembiayaan untuk pengelolaan limbah. Di sini,
termasuk di dalamnya adalah biaya
penyimpanan sementara, biaya olah ulang,
serta segala aspek yang berkaitan dengan
penanganan limbah. Kontribusi total
harga/biaya daur belakang terhadap total harga
daur bahan bakar nuklir adalah sebesar 23,6%.

Jika diasumsikan terjadi kenaikan
harga/biaya total daur belakang sebesar 100%,
maka akan terjadi kenaikan total harga daur
sebesar 23,6%. Efek terhadap kenaikan total
biaya pembangkit listrik adalah sebesar 4-7%.
Hasil analisis sensitivitas seperti telah
disebutkan di atas lebih jelas dapat dilihat pada
Tabel 4.

SIMPULAN

1. Pada PLTN, biaya investasi adalah faktor
yang paling berpengaruh terhadap biaya
pembangkit listrik. Sedangkan pada PLTU
berbahan bakar fosil, harga bahan bakar
adalah faktor yang paling berpengaruh.
Semakin ketatnya peraturan proteksi
lingkungan, diperkirakan akan berpe-
ngaruh terhadap naiknya biaya investasi
dan biaya operasi PLTU berbahan bakar
fosil terutama batubara.

2. Kenaikan harga uranium alam sebesar
100% hanya akan mengakibatkan naiknya
biaya pembangkit listrik PLTN sebesar
4-8%. Sedangkan kenaikan harga bahan
bakar fosil sebesar 100% pada PLTU
bahan bakar fosil akan menaikkan biaya
pembangkit listrik sebesar 40-65% pada
PLTU batubara dan sebesar 70-85% pada
PLTU minyak bumi.

3. Kecilnya kontribusi harga bahan bakar
pada PLTN akan memberi keuntungan
biaya pembangkit listrik yang lebih stabil
terhadap fluktuasi kenaikan harga.
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TANYA JAWAB

Hasnel Sofyan
• Perhitungan biaya yang dilakukan dalam

studi ini untuk selang waktu berapa tahun

dan apakah dalam perhitungan tersebut
sudah dimasukkan biaya investasi ?

• Jika untuk masa pakai antara 1 0 - 2 0
tahun, manakah yang lebih meng-
untungkan antara PLTN dan PLTU ?

Djati Hoesein Salimy
• Pada studi ini analisis biaya tidak berkaitan

dengan waktu.
• Pada prinsipnya untuk investasi besar

masa pakai yang lama akan lebih
menguntungkan. Oleh karena investasi
PLTN lebih besar dari PLTU, maka untuk
masa pakai 10-20 tahun PLTU akan lebih
menguntungkan. Dengan demikian
dilakukan usaha-usaha untuk memper-
panjang masa pakai PLTN yang
investasinya sangat mahal.

Ermin Katrin
• Mohon dijelaskan mengenai biaya

pengolahan limbah bahan bakar bekas ?

Djati Hoesein Salimy
• Biaya pengolahan limbah bahan bakar

bekas merupakan salah satu komponen
biaya pada daur bahan bakar nuklir (biaya
bahan bakar).

Budi Setiawan
• Bagaimana evaluasi studi ini sehingga

dapat disimpulkan biaya daur bahan bakar
bekas adalah yang paling berpengaruh
terhadap pembangkitan energi listrik ?

Djati Hoesein Salimy
• Evaluasi studi ini berdasarkan pada data-

data yang ada tentang kontribusi
komponen-komponen yang berpengaruh
terhadap biaya pembangkitan listrik seperti
bahan bakar, investasi serta O dan M.
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TabeM. Biaya Pembangkit Listrik dari berbagai jenis Stasiun Pembangkit Listrik di
Jepang151.

Jenis Pembangkit

PLTN
PLTU Batubara
PLT Minyak bumi
PLT Gas alam
PLTA

Harga listrik/KWh

Yen/KWh

9
10

10-11
10-11

13

Sen US$/KWh

6,9
7,7

7,7-8,5
7,7-8,5

10

Catatan: 1US$=130Yen

Tabel 2. Komponen Biaya Pembangkit Listrik113.

Komponen Biaya

- Investasi
- Bahan bakar
- Operasi dan perawatan

PLTN

55 - 80%
15-30%
5-15%

PLTU Batubara

25 - 55%
40 - 65%
5-10%

PLT Minyak bumi

10-25%
70 - 85%

5%

Tabel 4. Persentase Kenaikan Biaya Pembangkit Listrikjika komponen biaya Bahan bakar naik
100%

Komponen biaya/
harga bahan bakar

1. Uranium alam
2. Pengayaan
3. Daur belakang

Kenaikan biaya pembangkit listrik

PLTNa)

4 - 8%
6 - 1 1 %
4 - 7%

PLTU-BBb)

40 - 65%

PLTU-MBC)

70 - 85%

Catatan.
a) Jika komponen biaya/harga daur bahan bakar nuklir naik 100%
b> Jika harga batubara naik 100%
c) Jika harga minyak bumi naik 100%
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Tabel 3. Perbandingan biaya peinbangkitan listrik antara PLTU batubara dengan
PLTN di beberapa negara OECD6'

(dalam mills US$/kWh)

NEGARA

Belgia

Canada
- Tengah
- East nuklir/east coal
- East nuklir/west coal

Finlandia

Perancis

Jerman*

Itali'

Jepang

Inggris

Amerika Serikat
- Midwest
-West
-East

PLTN

I

15,6

13,2
15,4
15,4

16,4

12,9

21,4

23,4

21,4

22,6

21,7
21,7
21,7

O&
M

5,4

2,4
7,6
7,6

4,6

5,4

7,4

6,3

8,7

6,8

11,4
11,4
11,4

BB

8,1

4,0
3,1
3,1

6,5

9,1

11,1

10,7

13,2

6,6

5,6
5,6
5,6

Tot.

29,1

19,6
26,2
26,2

27,5

27,4

39,9

40,4

43,3

36,0

38,7
38,7
38,7

PLTU BATUBARA

I

13,9

8,2
9,1
10,3

9,4

11,3

10,1

12,7

18,0

13,1

15,0
15,1
16,3

O&
M

9,2

1,9
3,7
3,3

6,3

4,8

8,5

6,9

13,3

7,1

6,0 .
4,1
4,7

BB

29,1

15,9
15,1
7,9

17,3

23,5

38,1
25,3

48,1
23,5

24,4

18,1

14,4
11,9
20,5

Tot.

52,2

26,0
27,9
21,5

33,0

39,6

56,7
43,9

57,7
43,1

55,7

38,3

35,4
31,1
41,5

Rasio
PLTU/PLTN

1,79

1,33
1,06
0,82

1,2

1,45

1,42
1,1

. 1,43
1,07

1,28

1,07

0,91
0,81
1,07

Catatan.
*' berdasar batubara lokal dan batubara impor
I = biaya investasi
O&M = biaya operasi dan perawatan
BB = harga/biaya (daur) bahan bakar
TOT = biaya total
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6 r -

It.
o

E-

6 years
lead time

9 years
lead time

!2 years
lead time

bunga selama masa konstruksi

eskalasi selama masa konstruksi

direct cost (1982US$)

Gambar 3. Efek lead time, bunga dan eskalasi selama masa
konstruksi terhadap total investasi

Catatan.
Eskalasi riil selama masa konstruksi,

A = 0%, B = 2%, C = 5%, D = 8%
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Harga daur bahan bakar nuklir = US$ 9 mill/kWh

100%

Daur belakang
23,6%

Pengayaan
37,8%

Fabrikasi 9,4%

Uranium alam
29,2%

Parameter harga
Harga U-alam = US$ 25/lb yellow cake
Harga Konversi = US$ 6/kg
Harga Pengayaan = US$ 140/SWU
Fabrikasi = US$ 175/kgU
Biaya daur belakang = US$ 8OO/kg bahan bakar
Load-factor = 75%

Catalan.
Harga U-alam sudah termasuk harga/biaya konversi.
Biaya fabrikasi sudah termasuk biaya angkut BBN.

Analisis sensitivitas

Jika harga daur belakang
naik 100%

123,6%

Daur belakang
47,3%

Pengayaan
37,8%

Fabrikasi 9,4%

Jika harga pengayaan naik 100%

Jika harga U-alam naik 100% 137,8%

129,2%

Daur bclakang
23,6%

Pengayaan
37,8%

Fabrikasi 9,4%

Uranium alam
58,4%

Daur belakang
23,6%

Pengayaan
75,6%

Fabrikasi 9,4%

Uranium alam
29,2%

Gambar 4. Harga Daur Bahan Bakar Nuklir, kontribusi harga tiap komponen daur,
serta analisis sensitivitas I11
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