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PENGARUH DEVTTRIFIKASITERHADAP LAJU
PELUCUTAN GELAS YANG MENGANDUNG LIMBAH CAIR
AKnVTTAS TINGGISIMULASI

Suryantoro, Sumarbagiono, Herlan Martono
PTPLR-BATAN, Kawasan PuspitekSerpor.g, Tangerang 15310

ABSTRAK
PENQARUH DEVITRIFIKASI TERHADAP LAJU PELUCUTAN GELAS YANG MENGANDUNG

LIMBAH CAIR AKTIVITAS TINGGl SIMULASI. Telah dipelajari pengaruh devitrifikasi terhadap laju
pelucutan gelas- limbah GI dan G2 dengan kandungan limbah masing-masing 20 % dan 30 % berat.
Devitrifikcsi dilakukan pada 850°C selama 10, 18. 26, 34, 42dan50jam. Persenberat kristal dalam getas
limbah ditentukan menggunckan difraktomeler sinar X dan laju pelucutan ditentukan dengan alat soxhlet
pada temperatur 100° Cselama 24 jam. Makin lama waktu pemanasan, maka persen berat kristal yang
terjadi makin banyak. Gelas G2 lebih tinggi laju pelucutannya daripada Gl. Pada pemanasan 85(fC
selama SOjam laju pelucutan Gl 20 kali dibanding tanpa pemanasan, sedangkan laju pelucutan G2 15,7
kali dibanding tcinpa pemandsan.

ABSTRACT
THE EFFECT OF DEVITRIFICATION ON LEACHING RATE OF GLASS CONTAINING

SIMULATED HIGH LEVEL LIQUID WASTE (HLLW). Effect of devitrification on leaching rate of
waste-glass named GI andG2 each contains 20 wt% and30 wt% ofwaste hasbeenstudied. Devitrification
ofwaste-glass has been carried out by heating those specimens at 850°Cfor 10, 18, 26, 34, 4.2 and 50
hours respectivefy. The weightpercentage ofcrysta! in waste glass was determinedbyX-ray difractometer
and leaching rate was determined by soxhlet apparatus at lOCPCfor 24 hours. The Ionger heating time,
the more weightperc.ntage ofcrystal isformed. The results show that leaching rate ofG2 specimens are
higher than those o/GL For Gl the leaching rate at 850°C is 20 times than without heating, andfor G2
leaching rate is 15.7 times than without heating.

PENDAHULUAN

Uranium yang tidak terbakar dan plutonium
yang terjadi di dalam bahan bakar nuklir bekas

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena dapat
digunakan sebagai bahan bakar nuklir campucan di
dalatn reaktor pembiak. Beberapa negara maju
melakukan proses pemungutan U dan Pu yang
disebut proses olah ulang atau "reprocessing".
Eiemen bakar bekas dari reaktor yang telah
didinginkan selatna 6 bulan dipotong, kemudian
bahan bakar dikeluarkan dari kelongsong dan
dilarutkan di dalam asam nitrat 6 - 8M. Selanjutnya,
larutan yang mengandung bahan bakar bekas
diekstraksi deu; .n campuran TBP dan normal
dodekan. Pada ekstraksi siklus pertama dapat
dipisahkan sejumlah besar hasil belah yang
mengandung sedikit aktinida sebagai hasil samping
yang disebut limbah cair aktivitas tinggi (LCAT)
dan sejumlah besar aktinida yang mengandung
sedikit hasil belah.

Agar supaya LCAT tidak menyebar dan
membahayakan manusia serta lingkungannya,
maka perlu diproses menjadi bentuk padat yang
disebut "solidification" (pemadatan) atau
"immobilization" (imobilisasi) dengan bahan
matriks tertentu. Ada beberapa aspek yang penting
dalam memilih bahan matriks untuk imobilisasi-
LCAT, yaitu:

1. Proses pembuatan yang mudah dan praktis.

2. Kandungan Iimbah ("waste loading").

3. Ketahanan kimia (laju pelucutan).

4. Kestabilan terhadap radiasi.

5. Kestabilan terhadap panas, dalam hal geias
yaitu terjadinya devitrifikasi.
Berdasarkari atas pertimbangan di atas dan

ketahanannya dalam jangka lama, maka gelas
borosilikat teiah digunakan untuk imobilisasi
LCAT secara industri oleh negara-negara maju.
Geias borosilikat lebih tahan korosi dan mengalami
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devitriflkasi pada temperatur ,yang lebih tinggi
dibanding gelas fosfat.

Pada skala industri, LCAT yang telah
dievaporasi dicampur dengan bahan pembentuk
gelas kemudian dilelehkan sampai homogen di
dalam melter pada temperatur 1150°C selama 2,5
jam. Lelehan gelas dari melter dialirkan ke dalam
kanister yang terbuat dari stainless steel 304
kemudian disimpan di dalam fasilitas penyimpanan
sementara gelas limbah.

Pengalaman di PNC Jepang menunjukkan
bahwa 400 kg gelas limbah mengandung LCAT
sebanyak 75 kg atau 25%-nya dapat menimbulkan
panas yang tinggi karena pancaran radiasi gamma.
Panas yang dihasilkan sekitar 1,4 kW sehingga
menimbulkan temperatur melebihi 500°C. Pada
temperatur diatas 500°C dan dalam waktu yang
lama memungkinkan terjadi kristalisasi gelas
Iimbah yang disebut devitrifikasi. Persen berat
kristal yangterjadi dalam gelas limbah merupakan
fiingsi waktu dan temperatur. Adanya kristalisasi
akan menaikkan laju pelucutan(1) karena adanya
struktur gelas dari amorf menjadi kristalin. Oleh
karena itu pada penyimpanan sementara gelas
limbah diperlukan sistem pendingin selama 30-50
tahun untuk mencegah terjadinya kristaiisasi. Pada
penelitian ini dipelajari pengaruh kristalisasi
terhadap laju pelucutan.

TATA KERJA

Bahan:

Oksida-oksida seperti pada Tabel 1., dengan
kemurnian yang sangat tinggi buatan E. Merck.

Alat:

Furnace, crusibel platina, crusibel grafit,
mortar porselen, alat pengayak, pencuci ultrasonik,
soxhiet, alat pengukur luas permukaan butir.

Metoda:

Kandungan LCAT ditentukan dengan
program komputer ORIGEN-2 berdasarkan atas
operasi PWR-UD50, dengan tenaga spesifik 30-50
GWD/MTIHM, bahan bakar mengandung U-235
3% serta lama pendinginan 4 tahun. Pada
pembuatan gelas secara simulasi, unsur-unsur
aktinida di dalam Hmbah diganti Cerium, sebagian
unsur-unsur hasil belah digantikan oleh
unsur-unsur yang satu golongan, sehingga
diperoleh komposisi gelas limbah yangdapatdilihat
pada Tabe) 1. Gelas limbah dibuat dengan
kar.dungan limbah 20% berat disebut Gl dan 30%
berat disebut G2.

Tabe! 1. Komposisi gelas limbah Gl dan G2
masing-masing dengan kandungan
limbah 20% dan 30% berat

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Oksida

SiO2

B2O3

Na2O

CaO

AI2O3

Fe2O3

NiO

&2O3

SrO

Cs2O

La2O3 -

CeO2

BaO

Gl (%)

46,40

17,44

10

8,95

21,18

3,29

0,69

1,58

0,23

0,66

0,44

7,77

0,37

G2 (%)

40,60

15,26

'.0

9,69

1,9)

4,94

1,04

2,37

0,34

0,99

0,66

11,65

0,55

Campuran bahan seperti Tabel 1. diatas diaduk
merata kemudian dimas.ukkan ke dalam crusibei
platina dan dipanaskan di dalam furnace pada
temperatur 1150°C selama 2,5 jam. Lelehan gelas-
limbah kemudian didinginkan di dalam crasibel
grafit sampai temperatur kamar.

Kristalisasi gelas-limbah dibuat dengan
pemanasan masing-masing contoh gelas limbah di
dalam fumace pada temperatur 850°C berturut-turut
selama 0,10,18,26,34,42, dan 50 jam. Temperatur
850cC merupakan temperatur dimana gelas-limbah
paling mudah mengalami kristarisasi. Penentuan
persen berat kristal di dalam gelas-limbah
menggunakan difraktometer sinar-X.(2)

Contoh gelas-limbah yang telah dikristalkan
masing-masing dibuat berbentuk butir dengan
ukuran -100 +140 mesh sebagai hasil pengayakan.
Pengukuran luas permukaan butir dilakukan
dengan "surface area meter". Masing-masing
contoh geias-limbah seberat 2 gram diuji lucut
dengan soxhlet pada temperatur 100°C selama 24
jam dengan laju aliran destilat 300 ml/jam. Selisih
berat contoh sebelum dan setelah pelucutan
merupakan kehilangan berat selama pelucutan.
Sebe'um ditimbang contoh dipanaskan dalam oven
pada 110°C sampai diperoleh berat konstan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Persen berat kristal yang terbentuk dalam
gelas-limbah pada temperatur 85O°C pada berbagai
waktu pemanasan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pengaruh waktu pemanasan terhadap

berat kristal yang terbentuk dalam
gelas limbah Gl dan G2.

Waktu pemanasan
pada 850 °C

(jam)

0

10

18

26

34

42

50

persen berat kristal yang terbentuk

G\ {%)

0

1,9

3

4

5

6

• • 6 .9

G2 (%)

0

3,2

4,2

5,1

5,8

6,5

7,1

Dari Tabel 2. dapat dinyatakan bahwa
semakin lama waktu pemanasan kristal yang
terbentuk bertambah. Pada temperatur pemanasan
850°C selama 50 jam, berat kristal yang terbentuk
untukgelas Gl sebanyak 6,9 % dan untukgelas G2
sebanyak 7,1 %. Dari Tabel 2 dapat dibuat grafik
pengaruh waktu pemanasan pada temperatur 850°C
untukGl dan G2 yang dapat dilihat pada
Gambar 1.

. PeiSM keri l tr is t i l | i |

18 2S 34
HitH p o n i n s i i |iim|

— G! -62

Gatnbar 1. Pengaruh waktu petnanasan
terhadap persen berat kristal
untuk Gl dan G2 yang
dipanaskan pada temperatur
85CPC

Kristalisasi meliputi proses nukleasi dan
pertumbuhan kristal. Nukleasi lebih mudah terjadi
pada temperatur rendah diatas Tg (temperatur
transformasi), sedangkan pertumbuhan kristal
makin cepat pada temperatur tinggi. Pada

percobaan ini temperatur nukleasi dan pertumbuhan
kristal sama yaitu 850°C. Geias G2 dengan
kandungan limbah lebih besar maka viskositasnya
lebih keci!(3\ sehingga gerakan atom untuk
mengatur diri lebih mudah dan persen berat kristal
yang terjadi makin banyak.

Laju peiucutan dihitung dengan persamaan

R =
Wo - W

m
dengan:

R = laju pelucutan (g.cm'2.jam*').

Wo=berat contoh sebelum pelucutan (g).

W = berat contoh setelah pelucutan (g).

t = waktu pelucutan selama 24 jam.

S =7,615E+4 cmVg, yaitu Iuas permukaan
contoh dengan ukuran butir -100 +140
mesh yang ditentukan dengan "surface
area meter".

Dari percobaan dan perhitungan diperoleh laju
pelucutan sebagai fungsi waktu pemanasan yang
dapat dilihat pada Tabel 3.

TabeI3. Laju pelucutan Gl dan G2 sebagai
fungsi waktu pemanasan pada 850°C.

Lama pemanasan
pada850°C

Oam)

0

10

18

26

34

42

50

Laju pelucutan (g.cm"2.hari"')

Gl

1,2 x l0 ' 7

9,2 xlO'7

1,3 x 10"*

1,8x10^

2,1 x 10-*

2,4x10"*

2,4x10"*

G2

2,1 x 10"7

1,8x10"*

2,0x10-6

2,6x10-6

2,9x10-6 .

3,2 x 10-6

3,3 x 10-6

Dari Tabel 3. dapat dibuat grafik laju
pelucutan versus waktu kristalisasi dengan
parameter kandungan limbah dalam persen berat
yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada kandu-gan iimbah yang sama, seinakm
lama waktu pemanasan mengakibatkan kenaikan
laju pelucutan. Hal ini dikarenakan semakin lama
waktu pemanasan semakin banyak kristal yang
terbentuk di dalam gelas limbah sehingga ikatan
kerangka dalam gelas rusak dan menurunkan
kemampuan pengungkungan terhadap unsur-unsur
limbah.
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Gambar2. Pengaruh wakiu pemanasan
terhadap laju pelucutan untuk Gl
dan G2 yang dipanaskan pada
temperatur 85<fC.

Pada lama pemanasan yang sama, kenaikan
kandungan limbah mengakibatkan kenaikan laju
pelucutan. Hal ini dikarenakan konsentrasi
unsur-unsur di dalam rcngga ikatan gelas lebih
besardan kerusakan ikatan kerangka gelas karena
terbentuknya kristal makin banyak. Perbedaan
konsentrasi merupakan gaya dorong difusi yang
menyebabkan terlepasnya unsur-unsur dari dalam
rongga ikatan gelas ke dalam air. Demikian pula
makin banyak ikatan yang rusak, maka laju
pelucutannya makin besar. Pemanasan pada 850°C
selama 50 jam untuk gelas limbah Gl
mengakibatkan laju pelucutannya naik 20 kalinya,
sedangkan untuk gelas limbah G2 mengakibatkan
laju pelucutannya naik 15,7 kali dibanding tanpa
pemanasan.

KESIMPULAN

Pada temperatur pemanasan 850°C, makin
lama waktu pemanasan gelas-limbah, menaikkan
jumlah persen berat kristal yang terbentuk. Pada
pemanasan temperatur 850°C selama 50 jam berat
kristal yang terbentuk untuk gelas G1 sebanyak 6,9
% dan gelas G2 sebanyak 7,1 %.

Pada temperatur pemanasan 850°C, makin
lama waktu pemanasan gelas limbah, tnenaikkan
laju pelucutannya karena kristal yang terbentuk
semakin banyak. Pada pemanasan selama 50 jam
untuk Gl laju pelucutannya naik sebesar 20 kali
sedangkan untuk G2 laju pelucutannya naik 15,7
kali dibandihg tanpa pemanasan.

Makin banyak kandungan limbah di dalam
gelas, menaikkan laju pelucutan gelas limbah
karena perbedaan konsentrasi unsur- unsurnya
merupakan gaya dorong difiisi yang mengakibatkan
terlepasnya unsur-unsur dari dalam rongga ikatan
gelas ke dalam air. Disamping itu kristal; yang

terjadi makiriyjanyak sehingga ikatan kerangka
gelas lebih banyak yang rusak.

Berdasarkan atas pertimbangan laju
pelucutan dan waktu pemanasan gelas limbah,
maka pada sistem pemnyimpanan sementara hasil
vitrifikasi LCAT harus dilengkapi dengan sistem
pendingin untuk mencegah terjadinya devitrifikasi.
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TANYA-JAWAB

Bambang Guritno:

1. Media apakah yang digur.akan pada
pengukuran laju pelucutan dengan alat
soxhlet ?

2. Mengapa temperaivr pelucutcn har.ya
dibatasi pada 10(fC, sedangkan proses
devitrifikasipada85(fC?... •

Suryantoro:

1. H20
2. Keterbatasan alat yang ada, sehingga

dilakukan nada temperatur tersebut. Dipilih
850°C karena temperatur tersebut
merupakan temperatur paling cepat terjadi
kristalisasi (devitrifikasi).

Itnam:

Apd aiasannya dengan pemanasar. sampai
85(fC dari percobaan bapak, telah merasa yakln
tidak akan terjadi devitrifikasi lagi pada limbah
hasil ekstraksi.

Suryantoro:

Pada 850°C merupakan temperatur tercepat
devitrifikasi terjadi (dasar: percobaan terdahulu).

Djoko Sardjono:

1. Mohon sedikit penjelasan bahwa dengan
menggunakan program Oregon-2 bisa
ditentukan secara langsung konversi panas
dalam KWatt ke suhu fC).

2. Mohon dijdaskan juga fenomena yang
terjadi pada laju pelucutan gelas limbah

dan waktu pemanasan. Dalam transparartsi
laju pelucutan Wjam baik uniuk Gl dan G2
menunjukkan yang terbesar.

Suryantoro:

1. Tidak bisa, karena ada software iain yang
digunakan. Oregon-2 khusus untuk jenis
reaktor tertentu.

2. Semakin lama waktu pemanasan pelucutan
semakin besar. Laju pelucutan Gl dan G2
pada 10 jam tidak yang terbesar.

Indro Yuwono:

1. Pada kesimpulan disebutkan bakwa dalam
transportasi dan penylmpanan diperlukan
pendinginan. Penelitian yang dilakukan
pengaruh panas digunakan sithu 85(fC.
Apakah dalam penyimpanan/transportasi
akan mungkin dicapai suhu sebesar itu ?

2. Bagaimana pengaruh medium simpan
terhadap laju pelucutan.

Suryantoro:

1. Pada transportasi tidak dilakukan
pendinginan, tetapi perhitungan waktu
transportasi, semakm stngkat semakin baik
sehingga kristal yang akan tambah belum
terjadi. Ya, j ika terjadi kegagalan
pendinginan, sehingga panas terakumulasi.
Maka perlu diperhitungkan dalam disain
penyimpanan sementara.

2. Pada penyimpanan sementara tidak
berpengaruh karena canister digunakan baja
nir karat SS-304. Pada penyimpanan lestari
sangat berpengaruh pada laju pelucutan.
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