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BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
J A K A R T A

SALEMAN:

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NtfKLER NASIONAL

NOMOR : 606/KA/XII/1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRESENTASIILMIAH DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR
DAN PEMBENTUKAN PANITIA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Meiumbang : a. bahwa dalam rangka inemberikan kesempatan bertukar
pengalaman dan penyebarluasaja hasil penelitian dalam lingkup
litbang Daui- Bahan Bakar Nuklir serta sebagai ajang pengkajian
dan antisipasi bahan bakar yang akan dipakai dalam reaktor daya
mauptm reaktor riset dipandang perlu menyelenggarakan
Presentasi Ikniah Daur Balian Bakar Nuklir;

b. bahwa tuituk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan
presentasi iltniah sebagaimana dicnaksud pada hvutnf a, perlu
dibentuk Panitia.

i

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 1996;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 197 Tahun 1998;
3. Keputusan Kepala BATAN Nomor 73/KA/IV/1999 s/d Nomor

79/KA/IV/1999.

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

M E M U T U S K A N :

Menyelenggarakan Presentasi Ebniah Daur Bahan Bakar Nuklir pada
bulan Febraari 2000 di Gedung Perasten, BATAN, Pasar Jumat, Jakarta.

Meaibentuk Pardtia Presetitasi Ibniah Daur Bahan Bakar Nuklir yaitg
selanjutnya dalam Keptitusan ini disebut Panitia dengan susunan
seperd tersebut dalain Lampiran Keputusan iiu.



KETIGA : Segala biaya untuk penyelenggaraan presenbbi iliniah dibebankan
pada Anggaran Proyek Penguasaan dan Peitgembangan Teknologl
Bahan dan Elemen Bakar Niiklir, dan Proyek Penguasaan Serta
Pengembangan Eksplorasi dan Penambangan Bahan Galian Nuklir.

KEEMPAT : Panitia wajib memberikan laporan iflfengenai penyelenggaraan
presentasi iiatiah dan pertaiiggungjawabjfctt keuangan kepada Kepala
BATAN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Presentasi Hmiab.
berakliir. ••

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan d i j a k a t t a

pada tanggal 16 Deseinbei' 1999

KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

- t t d -

M. IYOS R. SUBKI
SALINAN: Disampaikan kepada Yth.:
1. Sekretariat Negara RI di Jakarta.
2. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negaira di Jakarta.
3. Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepaia BATAN.
4. Pata Kepala Pusat/Biro, Inspeict-tur daii Kepala PATN
5. Para Anggota Panitia.

Disaiin sesuai dengan asLijnya :
Kepala Biro Hukuin,

dan Pengai

SULCHAi
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas
petunjuk serta rahmatNya, maka telah dapat diterbitkan Prosiding Pertemuan
llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir V. Prosiding ini merupakan dokumentasi ilmiah
dari karya-karya para peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang telah
dipresentasikan pada Pertemuan Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir V yang
diselenggarakan pada tanggal 22 Pebruari 2000 di Jakarta dengan tema :
Pengembangan Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir Dalam Menyongsong
Milenium Ketiga. Presentasi llmiah ini selain diikuti peserta dari BATAN juga
diikuti oleh peserta luar BATAN yaitu Kementerian Negara Urusan Otonomi
Daerah, UGM, LSDE-BPPT, P3KT-LIPI, PT. BATEK Div. EBN dan P.T. INDATU
GRAHA.

Makalah-makalah dalam Prosiding ini terdiri dari makalah utama dan
makalah biasa. Makalah Utama berjumlah 3 buah, masing-masing berasal dari
BATAN, Menteri Negara Urusan Otonomi Daerah Bidang Sumber Daya Aiam
dan dari Universitas Gadjah Mada.

Makalah biasa berjumlah 35 buah, dan dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

Kelompok A : Teknologi Eksplorasi, Pengolahan, Pemumian dan Analisis Bahan
Nuklir

Kelompok B : Teknologi Elemen Bakar Nuklir dan Bahan Struktur

Kelompok C : Teknologi Kelola Limbah, Keselamatan dan Manajemen Daur
Bahan Bakar Nuklir

Dengan diterbitkannya Prosiding ini, diharapkan informasi-informasi yang
berkaitan dengan hasil penelitian dan pengembangan daur bahan bakar nuklir
dapat diketahui oleh para pembaca untuk kemudian dikembangkan menjadi
wahana kerjasama sinergik pada masa-masa yang akan datang.

Semoga Prosiding ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca
seluruhnya, dan kepada semua pihak yang membantu penerbitan ini, kami
ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Maret 2000

EDITOR
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SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGIBAHAN BAKAR NUKLIR

DANDAURULANG Selaku PENANGGUNG JAWAB

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT. yang atas berkah dan
rahmatNya, Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar V yang bertema
Pengembangan Teknologi Oaur Bahan Bakar Nuklir Dalam Menyongsong
Milenium Ke tiga, dapat diterbitkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Prosiding ini merupakan Dokumen llmiah hasil penelitian dan pengembangan
dari kegiatan daur bahan bakar nuklir yang telah dipresentasikan pada tanggal
22 Pebruari 2000 di Gedung Perasten Pasar Jum'at Jakarta.

Di dalam Prosiding ini dimuat karya ilmiah para peneliti baik yang berada
di lingkungan BATAN maupun di luar BATAN yang terkait dengan kegiatan
teknologi eksplorasi, pengolahan dan pemurnian bahan nuklir, analisis, teknologi
elemen bakar nuklir dan bahan struktur, teknologi kelola limbah, aspek
keselamatan serta manajemen daur bahan bakar nuklir. Selain itu Prosiding
berisi 3 buah makalah utama yang masing-masing membicarakan mengenai
PLTN: Tantangan dan Harapan, Implikasi Otonomi Daerah Terhadap
Pengelolaan Bahan Galian Nuklir serta Pengenalan Teknologi Baru tentang
Proses Pemisahan. Prosiding ini diharapkan dapat menjadi sarana hasil
penelitian dan pengembangan daur bahan bakar nuklir dalam rangka mendukung
kebijakan energi nasional.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang
sebesar-besamya kepada segenap peserta saji, peserta dengar, peserta
undangan, pemberi donasi yang telah berpartisipasi dan ikut menyukseskan
penyelenggaraan PIDBBN V. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang setulus-
tulusnya kepada Panitia Penyelenggara Daur Bahan Bakar Nuklir, Tim Editor,
Tim Penerbitan Prosiding dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak
langsung hingga dapat diterbitkannya Prosiding ini.

Akhirul kata, kami berharap semoga Prosiding ini dapat bermanfaat dan
menjadi acuan berharga bagi para peneliti dan pembaca umumnya.

Jakarta, April 2000

Kepala Pusat Pengembangan Teknologi
Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang
selaku Penanggung Jawabj ._

Dr.lr. Asmedi Suripto, MSc.
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OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR
Dr. Wimpy S Tjetjep

Staf Ahli Meneg Otda Bidang SDA
KANTOR MENTERI NEGARA

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang
sangat sentralistik dan oleh karenanya akan
banyak sekali manfaat yang akan didapatkan
dari sistem desentralisasi. Penyerahan
kewenangan dan sumberdaya beserta
akuntabilitas pejabat daerah diperkirakan
akan menghasilkan suatu sistem
pemerintahan yang lebih responsif dan
pelayanan umum yang lebih berkualitas dan
efisisen.

Berdasarkan Undang-undang nomor
22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
bahwa pada dasarnya otonomi daerah
terdapat baik di propinsi maupun di
kabupaten. Hanya saja pada daerah
kabupaten/kota otonomi diselenggarakan
secara luas dan bahkan terdapat
kewenangan yang baik dilaksanakan oleh
kabupaten/kota. Pada daerah kabupaten/kota
secara penuh menyelenggarakan
kewenangan desentralisasi sedangkan di
propinsi disamping menyelenggarakan
kewenangan otonomi juga melaksanakan
kewenangan yang diturunkan dari pusat
sebagai asas dekonsentrasi.

Kewenangan yang luas di
kabupaten/kota dikembalikan dengan
mempertimbangkan faktor pemberdayaan
masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan
kreativitas masyarakat dan mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena
itu otonomi daerah lebih tepat diberikan
secara luas di kabupaten/kota, walaupun ada
pendapat yang mengatakan otonomi
sebaiknya di daerah propinsi yang masih
perlu ditelaah efektivitasnya. Propinsi masih
perlu diberikan otonomi walaupun
kewenangannya terbatas terutama hal-hal
yang berkaitan dengan upaya menserasikan
dan menyeimbangkan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan antara daerah
kabupaten/kota dalam wilayah propinsi yang
bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan akhir otonomi
daerah sebagai langkah awal pada dasarnya
ada tiga peraturan yang harus dijabarkan
agar implementasi Undang-undang nomor 22

tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25
tahun 1999 tentang perimbangan keuangan
pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik
dan ketiga-tiganya saling berkaitan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah tentang
Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Daerah Propinsi sebagai
penjabaran Undang-undang nomor 22
tahun 1999.

2. Peraturan Pemerintah tentang
Pengaturan Perimbangan Kewenangan
Pusat dan Daerah sebagai penjabaran
operasional Undang-undang nomor 25
tahun 1999

3. Peraturan Pemerintah tentang
Pengaturan Distribusi Asset-asset
Negara termasuk antara lain jalan tol,
lapangan terbang, realokasi personil dan
sebagainya.

Sehubungan dengan hal. tersebut,
maka Peraturan Pemerintah tentang
kewenangan adalah hal yang harus segera
direalisasikan. Pendekatan yang dilakukan
pertama-tama adalah menginventarisasi
kewenangan-kewenangan yang masih perlu
dilakukan oleh pusat dan propinsi dalam
rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
agar tercapai suatu sinergi yang optimal
antara Pusat dan Kabupaten/Kota tanpa
melupakan esensi utama dari otonomi, yaitu
memberikan pelayanan yang secepat-
cepatnya kepada masyarakat atau yang lebih
dikenal dengan deregulasi disegala bidang.

Untuk menentukan kewenangan
Pemerintah dipergunakan kriteria yang
mengacu pada kewenangan yang
memerlukan identitas dan integritas bangsa
dan negara, memperhatikan skala pelayanan
yang efektif, serta teknologi strategi.
Sedangkan untuk kewenangan Propinsi
diarahkan kepada kewenangan yang bersifat
pelayanan lintas Kabupaten/Kota apabila
tidak dimungkinkan dilakukan melalui kerja
sama antara Kabupaten/Kota dan
kewenangan yang potensial menimbulkan
pertentangan kepentingan antara Kabupaten
dan/atau antar Kota.
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Penjelasan umum di atas sebagai
wujud sosialisasi tentang otonomi daerah dan
sebagai pedoman implementasi kewenangan
disemua bidang termasuk pengelolaan bahan
bakar nuklir yang memerlukan pemikiran-
pemikiran mendasar bagi keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kita sadari bahwa bahan bakar nuklir
merupakan suatu bahan meneral yang
mempunyai karakteristik khusus yaitu tidak
dapat diperbaharui dialam maupun di
laboratorium, tidak statis dan mempunyai
sifat peluruhan dan pembelahan serta
sebagai bahan baku energi yang sangat
dasyat. Hal ini yang menyebabkan bahan
bakar nuklir khususnya teknologi daur perlu
dipahami dengan baik, jangan sampai
pemanfaatannya dipergunakan untuk
kepentingan yang merusak tatanan dunia.

Sampai saat ini, peranan unsur
radioaktif dalam segala sektor kehidupan
seperti di bidang energi, kesehatan dan
industri sangat penting. Di dalam mengatasi
suatu permasalahan teknologi sering tidak
cukup dengan pemanfaatan teknologi
konvensional akibat keterbatasan teknologi
itu yang tidak mempunyai kekuatandestruktif
dan konstruktif bagi suatu tujuan tertentu.

Bahan bakar nuklir sering
mempunyai nuansa yang sangat politis bagi
Ketahanan Nasiona! suatu negara dan
cenderung tidak memperhatikan aspek
kemanusiaan. Belum lepas dari ingatan kita,
bagaimana Jepang bertekuk lutut oleh
kekuatan Sekutu akibat pemboman kota
Hiroshima dan Nagasaki. Kehancuran kedua
kota tersebut memberikan kesengsaraan
yang luar biasa dan berkepanjangan bagi
rakyat Jepang. Dampak pemboman itu masih
terus dirasakan oleh rakyat Jepang akibat
radiasi yang ditimbulkan merusak sel-sel gen
umat manusia dan menyebabkan turunan
dari korban pemboman merasakan
dampaknya. Popuiasi cacat mental dan fisik
bertambah setelah pemboman dibandingkan
pada saat pemboman.

Begitu juga yang tejadi akibat
kebocoran Pusat Pembangkit Listrik Nuklir
Chernobil pada tahun 1989. Radiasi yang
disemburkan memberikan efek negatif yang
luar biasa terhadap umat manusia.

Dari kedua contoh di atas dapat kita
bayangkan betapa bahayanya bahan bakar
nuklir kalau tidak dikelola dengan baik. Ada
hal utama yang perlu mendapat perhatian
bagi pengelola bahan bakar nuklir yaitu

sebagai manfaat positif langsung dan
sebagai senjata politik dan pertahanan.

Bahan bakar nuklir merupakan
sumberdaya energi bagi kebutuhan
pembangunan utama suatu negara. Tanpa
energi suatu negara tidak dapat survive
pembangunan akan mengalami stagnasi
tanpa dapat melakukan sesuatu. Oleh karena
itu sumberdaya energi harus selalu
dikalkulasi secara kuantitas maupun dari sisi
ekonomi dan ketahanan energi nasional.
Sumberdaya energi Indonesia yang cukup
bervariasi, mulai dari minyak dan gas bumi,
batubara, air dan panasbumi memudahkan
kita untuk melakukan diversifikasi energi dan
kenservasi energi bagi minyak dan gas bumi
yang selama ini dipergunakan untuk
mendongkrak perekonomian nasional baik
sebagai komoditi ekspor maupun sebagai
devisa keuangan. Sumberdaya energi
lainnya dapat mengambil alih peranan
minyak dan gas bumi sebagai kebutuhan
energi dalam negeri, termasuk bahan bakar
nuklir jika secara kalkulasi diperlukan pada
masa yang akan datang.

Hal yang juga penting untuk
diperhatikan adalah sifat penghancur dari
bahan bakar nuklir. Radiasi yang ditimbulkan
sangat mematikan machluk hidup dan dapat
memusnahkan suatu bangsa tertentu. Oleh
karena itu dampak negatif ini sering dipakai
sebagai senjata politik dan pertahanan suatu
negara. Limbah yang masih mengandung
bahan radiasi tentu juga berbahaya. Untuk itu
maka pengelolaannya perlu memakai
pendekatan yang aman dan hasilnya akan
bermanfaat bagi kebutuhan energi yaitu
melalui teknologi daur bahan bakar nuklir.

Teknologi ini dikenal untuk
mengelola kembali limbah nuklir yang masih
mengandung radiasi untuk dimanfaatkan
kembali sebagai energi. Limbah tidak
dibuang ketengah samudera untuk
mencegah dampak pencemaran radiasi yang
mungkin timbul dan tentu akan
mempengaruhi lingkungan hidup. Daur
bahan bakar nuklir memerlukan suatu
teknologi tinggi yang dituntut suatu tingkat
disiplin yang tinggi serta suatu keahlian yang
spesifik ditambah lagi pemanfaatannya yang
sangat strategis menyebabkan teknologi
digolongkan ke dalam teknologi yang sangat
strategis untuk kepentingan nasional. Oleh
karena itu maka pengelolaan bahan bakar ini
berada di pemerintahan dan tidak diserahkan
kepada daerah.
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Lalu llintas bahan bakar nuklir
maupun limbahnya harus selalu menjadi
kontrol pemerintah, bagaimanapun untuk
pemanfaatannya merupakan suatu kebijakan
pemerintah yang utuh. Perlu disadari bahwa
tujuan otonomi dimaksudkan untuk
mensejahterakan masyarakat dan agar
pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
serta dapat menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena
itu jika diyakini manfaat dari teknologi daur
untuk kesejahteraan masyarakat maka perlu
teknologi ini dipersiapkan sebaik-baiknya
untuk keperluan masa datang pada millenium
ketiga ini.

Pada kesempatan ini saya ingin
menyampaikan beberapa rekomendasi
sehubungan dengan rencana penerapan
teknologi daur bahan bakar nuklir dan
sebagai persiapan awal sebagai berikut.

Pengetahuan tentang daur bahan
bakar nuklir baik teknologi, maupun
manajemen pengelolaan harus dipersiapkan
sedini mungkin sebagai bekal suatu
penelitian.

Laboratorium yang berskala dan
berstandar internasional diperlukan jika ingin
mengembangkan teknologi daur bahan bakar
nuklir setelah memperhitungkan kalkulasi
yang cermat tentang pemakaian bahan bakar
nuklir untuk keperluan energi dalam negeri.

Persiapan sumberdaya manusia
yang akan terlibat dalam pemakaian
teknologi ini karena dituntut suatu keahlian
yang prima, dedikasi dan disiplin yang sangat
tinggi.

Sistem perlindungan akan bahaya
radiasi harus dipersiapkan dengan sebaik-
baiknya berdasarkan pedoman dan standar
internasional yang dikeluarkan oleh IAEA.

Demikian beberapa catatan singkat
tentang pengelolaan bahan bakar nuklir
dalam rangka era otonomi daerah agar dapat
menjunjung tinggi martabat, identitas dan
integritas serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Semoga teknologi ini
dapat bermanfaat dalam milenium ketiga ini.
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PLTN, TANTANGAN DAN HARAPAN u ••>

DR.Ir. Bakri Arbie
Deputi Bidang Pengembangan Daur Bahan Bakar Nuklir dan Rekayasa - BATAN

ABSTRAK

Masa depan PLTN mendapat tantangan dari masyarakat, industri, para politisi ilmuwan dan
pencinta lingkungan berdasarkan persepsi mereka tentang 1) biaya, 2) Keselamatan, 3) limbah
nuklir dan 4) resiko pemanfaatan nuklir untuk maksud non damai. Para promotor nuklir sendiri
perlu meyakinkan diri bahwa dengan teknologi PLTN yang ada dapat menjawab tantangan
tersebut di atas. Para peneliti BATAN harus dapat menerangkan secara jujur dan transparan
pada masyarakat segala aspek teknologi PLTN sehingga dapat meluruskan pandangan sesuai
data dan fakta PLTN yang ada. Akan dibahas pula peran memungkinkan pula peran PLTN
sebagai pembangkit listrik yang dapat membantu konvensi tentang perubahan iklim untuk dapat
memenuhi Kyoto Protocol yaitu usaha untuk menurunkan Green house gas emission.

PENDAHULUAN

Eksploitasi tenaga nuklir hingga saat
ini terus dilakukan oleh berbagai institusi di
dunia, bahkan semakin giat dilaksanakan
sesuai dengan tuntutan zaman yang
menghendaki:

1. pemanfaatan tenaga nuklir yang semakin
kompetitif

2. penyelesaian limbah nuklir sesuai
dengan tuntutan kelestarian lingkungan

3. menaikkan tingkat keselamatannya

4. pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan
damai.

Namun selain hal di atas, ternyata
issue tentang tenaga nuklir adalah
merupakan komoditi yang menarik dari segi
politis. Karenanya, pengembangan tenaga
nuklir menjadi semakin kompleks. Untuk itu,
dalam kaitan ini, peranan public relation
menjadi semakin penting guna memberikan
penjelasan yang ilmiah dan disesuaikan
dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan
masyarakat.

Harapan untuk lebih jauh meman-
faatkan tenaga nuklir teiah dimungkinkan
dengan adanya kemajuan iptek antara lain di
bidang bahan, komponen, metalurgi, daur
bahan bakar, informatika, instrumentasi &
kendali, proses, yang telah memungkinkan
untuk mengeksploitasi tenaga nuklir dengan
sebaik-baiknya. Bahkan perkembangan saat
ini, pemanfaatan tenaga nuklir untuk
keperluan pembangkitan energi ditujukan
tidak hanya untuk pembangkitan tenaga
listrik, namun lebih jauh lagi sekaligus
dimanfaatkan untuk keperluan desalinasi,
atau untuk berbagai keperluan lain yang
disesuaikan dengan jenis reaktor nuklimya.

TANTANGAN

Sejak pemanfaatan awalnya yang
spektakuler, yaitu dengan dijatuhkan bom
atom di Hiroshima {bom U-235) dan
Nagasaki (bom Plutonium), maka dunia
menghendaki pemanfaatan nuklir untuk
tujuan damai. Namun dalam perjalanannya,
hingga saat ini, masih terdapat pro dan
kontra. Apalagi dengan kejadian di Three
Mile Island, Chernobyl, dan kejadian di
pengolahan bahan bakar bekas di Jepang,
menambah alasan yang semakin kuat dari
para penentang, agar proyek-proyek PLTN
dihentikan. Ironisnya, gema tantangan
tersebut sangat gencar dilakukan justru di
negara-negara yang belum mempunyai
PLTN. Perlu diketahui, bahwa saat ini sedang
beroperasi sejumlah 434 buah PLTN yang
tersebar di 32 negara, dan dalam masa dekat
akan bertambah lagi sejumlah 36 buah yang
sedang dibangun di 15 negara. Dari PLTN
yang sedang beroperasi tersebut mampu
memberikan andil sebesar 17% dari total
pasokan listrik dunia.

Dari pengalaman memasyarakatkan
teknologi nuklir di Indonesia, maka sebagian
besar pertanyaan dari masyarakat adalah:

1. perbedaan antara PLTN dengan bom
•nuklir

2. tentang pengelolaan limbah radio-
aktifnya, terutama yang berumur paruh
ratusan, bahkan ribuan tahun

3. tentang budaya kerja SDM Indonesia
4. kekhawatiran menurunnya kualitas

PLTN yang dibangun, karena praktek
KKN yang belum dapat diberantas sama
sekali

5. sumber daya energi Indonesia masih
cukup banyak, sehingga PLTN tidak
diperlukan
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6. mengapa PLTN harus dibangun di Jawa
yang padat penduduknya

7. dan lain-lain pertanyaan yang pada
intinya menolak kehadiran PLTN,
meskipun secara tekno-ekonomi,
apalagi dalam mix energy system di
Indonesia pada umumnya dan Jawa
pada khususnya, kehadiran PLTN dapat
dipertanggungjawabkan manfaatnya.

Untuk menjawab berbagai perta-
nyaan tersebut, maka bagi masyarakat Batan
pada khususnya, harus mempunyai
pengetahuan yang cukup untuk mendalami
PLTN sebagai suatu sistem petnbangkit
energi, PLTN sebagai bagian dari daur bahan
bakar nuklir, dan PLTN sebagai bagian dari
budaya iptek bangsa. Dengan demikian
diharapkan, bahwa ketidak-mengertian
masyarakat secara setahap demi setahap
dapat dikurangi hingga akhirnya mengerti
tentang kegunaan dari implementasi PLTN
ke dalam sistem pembangkitan energi listrik
nasional.

Dalam hal pembangunan dan
pengoperasian PLTN ini perlu diingat, bahwa
Batan hanya bertindak selaku promotor.
Adapun yang melaksanakan dan mengo-
perasikannya bukan wewenang dari Batan.
Sementara itu Bapeten, sesuai dengan
namanya, bertindak selaku pengawas. Hal ini
perlu ditekankan kembali di sini, karena
banyak orang yang beranggapan bahwa
Batan-lah yang membangun dan
mengoperasikan PLTN.

Tantangan berikutnya adalah apa
yang disebut dalam Kyoto Protocol. Dalam
Kyoto Protocol, yang isinya disepakati pada
bulan Desember 1997 oleh negara-negara
Anggota Konvensi Kerangkakerja PBB
tentang Perubahan Iklim, para peserta
sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca {greenhouse gas, GHG). Negara-
negara peserta itu juga diminta untuk
melakukan promosi, penelitian, pengembang-
an dan peningkatan penggunaan sumber
energi baru dan terbarukan, termasuk
pemanfaatan teknologi pemisahan CO2 dan
teknologi maju dan inovatif lainnya yang
ramah lingkungan. Target yang ditetapkan
pada konvensi ini adalah bahwa pada tahun
2008 hingga 2012, negara-negara peserta
diminta mengurangi emisi keseluruhan
hingga mencapai 5,2% di bawah tingkat
emisi pada tahun 1990. Tentu saja salah satu
opsi yang dapat terpenuhi oleh ungkapan di
atas, walaupun tidak secara khusus

disebutkan di dalam protokol, adalah
teknologi nuklir.

Tenaga nuklir sendiri telah
memberikan kontribusi yang cukup besar
bagi pengurangan intensitas karbon .dalam
sektor energi. Suatu arialisis ' yang
komprehensif mengenai emisi GHG pada
berbagai rantai pembangkitan listrik
menunjukkan bahwa tenaga nuklir termasuk
dalam teknologi yang rhenghasilkan paling
sedikit karbon, yaitu setara dengan 25 gram
CO2/kWh, dibandingkan dengan bahan bakar
fosil lain yang mencapai antara '450 'hingga
1250CO2/kWh.

Dalam menyikapi dampak pem-
bangkitan energi terhadap.. lingkungan itu,
NEA (Nuclear Energy Agency), sebuah
institusi di bawah OECD, telah melakukan
kajian terhadap peranan tenaga nuklir untuk
pengurangan resiko terhadap perubahan
iklim global. Analisis yang dilakukan meliputi
aspek ekonomi, keuangan, industri dan
potensi dampak lingkungannya. Ada tiga
kemungkinan (varian)pengembangan nuklir,
yakni pengkajian terhadap pengembangan
berkelanjutan, penghentian bertahap, dan
stagnasi yang diikuti dengan kebangkitan -
kembali {revival). Masing-masing varian
tersebut memberikan tantangan yang
berbeda-beda bagi industri nuklir.

Pada varian pertama, industri nuklir
harus mempertahankan dan meningkatkan
sifat kompetitifnya. Sementara itu pada
varian ke-dua, sektor nuklir ditantang untuk
mempertahankan kemampuan dan
pengetahuannya untuk meyakinkan amannya
dekomisioning dan penyimpanan bahan
bakar bekas. Dalam hal ini sebagian besar
negara-negara OECD telah menunjukkan
kemampuannya. Tantangan justru terletak
pada sektor non-nuklir dalam hal bagaimana
dapat memenuhi komitmen dalam Kyoto
Protocol tanpa adanya peranan energi nuklir.
Pada varian le-tiga, industri riuklir ditantang
untuk menunjukkan kesiapan tekno-ekonomi
pada periode stagnasi selama 20 tahun, agar
opsi nuklir tetap terbuka.

Secara keseluruhan, tenaga nuklir
merupakan suatu opsi yang tersedia bagi
pengurangan resiko perubahan iklim global.
Poteni kontribusinya terhadap pengurangan
emisi GHG cukup signifikan.
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PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi PLTN, yang
pada awalnya dimulai dengan bermun-
culannya reaktor-reaktor jenis BWR (+ 25%),
kemudian reaktor-reaktor jenis PWR (+ 60%),
dan reaktor-reaktor jenis lainnya (PHWR,
GCR dsb.), terus dikerjakan. Karenanya
kernudian muncul berbagai jenis reaktor yang
dikategorikan sebagai advanced reactor
(reaktor maju). Untuk itu perkembangan
teknologi reaktor ke depan lebih
memperhatikar» pada aspek:

*$*> inherent safety
Dilaksanakan dengan pemilihan
bahan-bahan unggul dan perbaikan
desain.

*&° passive component
Dilaksanakan dengan pemilihan
komponen yang dapat dioperasikan
tanpa input aktif dari luar

*$*> active component
Yaitu komponen-komponen yang tidak
termasuk kategori komponen pasif.

*£*° passive system
Yang dimaksud dengan sistem pasif ini
adalah sistem yang menggunakan
mayoritas komponen-komponen pasif.

<£*> active system
Yaitu sistem yang bukan termasuk
sistem pasif

*£"° fail safe
Instalasi tetap dalam keadaan aman,
meskipun terdapat kegagalan fungsi
dari suatu komponen ataupun sub-
sistem.

*P° grace periode
pada periode ini tidak diperlukan
aktivitas dari personel ketika terjadi
kecelakaan

*£*° foolprof
Aman dari kesalahan operator

*&° fault- /error- tolerant
Hal ini juga disebut sebagai
forgivingness, yaitu toleransi yang
diberikan apabila terdapat komponen-
komponen yang gagal berfungsi atau
terjadi kelambatan kerja/penanganan
dari operator, yang diperhitungkan
sedemikian rupa sehingga instalasi
tetap dalam keadaan aman.

*&° simplified safety system
Yaitu sistem yang didesain dengan
jumlah komponen yang terbatas,
namun tetap dapat

mencapai/memenuhi kriteria
keselamatan.

S?° transparent safety
Yaitu sistem keselamatan yang muadh
untuk dipahami, yang biasanya diikuti
oleh desain yang sederhana dan
banyak memanfaatkan inherent safety
characters.

Berbagai kategori di atas akan
mampu menghasilkan PLTN maju yang
mempunyai tingkat keselamatan yang jauh
iebih baik, waktu konstruksi yang lebih cepat,
lebih ekonomis, dan lebih handal.

Termasuk dalam
maju ini a.l.:

kategori reaktor

«£» ABWR-1000, SBWR

<£* AP-600, EPR (European PWR), Carem
(25 Mwe)

\S*> HTR, GT-MHR, PBMR

Reaktor jenis lain, misal reaktor
cepat (FBR, fast breeder reactor) ataupun
reaktor fusi, digolongkan juga sebagai reaktor
maju.

PENUTUP

Meskipun disadari bahwa PLTN
sangat bermanfaat dalam memproduksi
energi, baik energi listrik maupun energi
panas, namun kehadirannya masih dan
sering dipertentangkan. Untuk itu penjelasan
yang cukup kepada masyarakat tetap
diprioritaskan, sementara memahamkan
pengertian dan arti PLTN kepada berbagai
institusi lain terkait perlu untuk terus
diupayakan, terlebih lagi kepada Pemerintah
dan atau DPR. Dengan demikian diharapkan
bahwa kehadiran PLTN benar-benar dapat
diwujudkan atas dasar kesadaran bersama.

PUSTAKA
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TANYA JAWAB

Mudjiono
• Bagaimana mempromosikan PLTN

khususnya, dan hasil litbang ke
masyarakat agar diterima dengan baik ?

• Hal ini bila diketahui dari respon
masyarakat dan Pemerintah belum dapat
diterima ?

Bakri Arbie
• Dengan keterbatasan dana dan dalam

rangka memberdayakan masyarakat
petani dan peternak di Indonesia, BATAN
bekerjasama dengan propinsi daerah
dibantu pemda/Perguruan tinggi, telah
berhasil memasyarakatkan hasil BATAN.
Dengan penerimaan masyarakat
terhadap teknik nuklir di bidang
pertanian/peternakan, BATAN dapat lebih
dikenal sehingga masyarakat dapat
menerima teknologi yang berkaitan
dengan energi seperti PLTN dan lainnya.

• Sudah tentu perlu dimulai dengan
keyakinan pihak peneliti BATAN terhadap
ilmunya dan teknologi im klin sehingga
dengan demikian dapat meyakinkan
masyarakat luas.

Martinus Subijantoro
• Di USA perkembangan (pembangunan)

PLTN distop, tapi di China, Jepang,
Korea dan Taiwan dibangun PLTN.

Bagaimana pandangan (harapan) masa
depan PLTN ?

• FUSI : saat ini sampai dimana
perkembangan risetnya? Kapan pilot
proyek dan comercial
(Pembangunannya)?

Bakri Arbie
• Negara Jepang, Korea, Taiwan adalah

negara yang haus energi, karena sumber
energi mereka yang langka. China
membangun PLTN karena sudah
kewalahan dengan transportasi batu bara
dan juga polusi dan hasil pembakaran
fosil. USA pada saat ini pertumbuhan
kebutuhan listrik relatif kecil dan
kekurangannya ditutup dengan
pembangkit gas (combined cycle). Saya
yakin suatu waktu kalau ketersediaan
fosil dan polusi CO2 sudah mendesak,
maka nuklir yang aman, murah dan
ramah lingkungan yang akan dipilih.

• Tantangan masih sangat besar, baik dari
bahan, pengendalian dan upah terhadap
lingkungan yang masih perlu dipelajari
sesuai dengan prediksi para ilmuwan
mungkin prototip baru muncul 50 sampai
dengan 100 tahun mendatang.
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BERBAGAI TEKNOLOGI PROSES PEMISAHAN

Wahyudi Budi Sediawan
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik - UGM

ABSTRAK

Proses-proses pemisahan dalam industri senantiasa berkembang sepanjang waktu. Di
samping pengembangan teknologi atau proses-proses baai, peningkatan unjuk kerja proses-
proses yang telah lama dikenal juga terus dilakukan. Akhir-akhir ini, dengan dukungan teknologi
yang semakin maju, ada kecenderungan untuk lebih berani menggunakan kondisi operasi yang
hebat, misalnya suhu tinggi dan pressure drop besar. Berdasarkan analisis biaya total, pabrik
cenderung memilih alat yang walaupun harganya agak mahal, tetapi biaya operasinya murah.
Selain itu, kesadaran iingkungan mendorong industri untuk mengembangkan proses-proses yang
environmentally friendly. Untuk merancang suatu proses pemisahan, periu dipilih teknologi yang
paling feasible dan paling efisien untuk kisaran kondisi operasi yang dikehendaki. Dalam hal ini,
diperlukan latar belakang teori yang mantap dan dukungan data yang memadai. Secara umum,
teori dan data yang diperlukan dapat dikatagorikan menjadi dua konsep pokok, yaitu
keseimbangan dan proses-proses kecepatan. Untuk dapat melakukan perhitungan dan analisis
fundamental berdasarkan kedua konsep tersebut, diperlukan juga penguasaan pemodelan
matematis dan penyelesaikan persamaan-persamaan matematis yang dewasa ini lebih sering
dilakukan secara numeris dengan bantuan komputer. Untuk memberikan gambaran tentang
proses-proses pemisahan di industri, baik yang sudah lama dikembangkan maupun yang relatif
baru, dibahas secara singkat sejumlah proses pemisahan.

PENGANTAR

Proses pemisahan merupa-kan
proses penting dalam industri kimia dan
menjadi semakin menarik untuk dikaji lebih
jauh dengan makin berkembangnya
permasalahan di lapangan serta makin
banyaknya pilihan teknologi yang bisa
digunakan. Beberapa kecenderungan
terakhir proses-proses pemisahan dalam
industri adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian proses yang sudah lama
dikenal (misalnya distilasi, ekstraksi, dan
lain-lain) tetapi dengan unjuk kerja yang
lebih baik, misalnya dalam hal:

a. kebutuhan energi yang lebih rendah
b. harga peralatan yang lebih murah,

misalnya peralatan lebih kecil
c. limbah yang lebih sedikit atau tidak

berbahaya
d. kondisi operasi yang tidak terlalu

hebat
e. kebutuhan bahan pemroses,

misalnya solven pada ekstraksi, yang
lebih kecil

f. kualitas produk yang lebih baik,
karena kemurnian yang lebih tinggi,
kerusakan bahan tak banyak terjadi,
dan lain-lain.

2. Pemakaian teknologi atau proses yang
baru dalam arti belum lama
dikembangkan

Dalam memilih proses pemisahan
atau proses-proses pada umumnya, ada
sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan,
yaitu :

1. Untuk suatu keperluan pemisah atau
proses yang lain, pada umumnya
tersedia sejumlah pilihan teknologi
sehingga sifatnya open-ended. Dengan
demikian harus dicari teknologi yang
paling feasible. Jadi ada dua hal yang
perlu dilakukan, yaitu mencari sebanyak
mungkin teknologi yang bisa dipakai
(semacam brain storming) dan pemilihan
proses mana yang paling feasible
(process assessment).

2. Suatu teknologi pemisah bisa bekerja
efisien hanya pada batas-batas kisaran
keadaan tertentu, misalnya sifat bahan,
kadar, dan bahkan keadaan fasa
seringkali berubah sangat nyata.
Misalnya susu segar berkadar air 90%
bersifat cair encer, jika dihilangkan airnya
sampai kadar air menjadi 50%,
keadaannya menjadi cair kental, dan jika
kadar air tinggal 3%, keadaannya
berubah padatan (serbuk).

3. Nomor 1 dan 2 mengakibatkan bahwa
seringkali tidak bisa dipakai satu alat atau
proses yang efisien untuk sepanjang
proses pemisahan sehingga perlu dipakai
beberapa alat atau proses berbeda
secara berurutan. Misalnya :
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a. Pada pengeringan kain yang selesai
dicuci, mula-mula dilakukan proses
pemerasan (dengan tangan
misalnya), lalu baru dijemur (drying).
Pemerasan sampai kering tidak
mungki dilakukan, sedangkan
penjemuran secara langsung tanpa
diperas akan makan waktu yang jauh
lebih lama.

b. Pada pembuatan susu bubuk dari
susu segar yang pada prinsipnya
adalah pemisahan air dari padatan,
dewasa ini pada umumnya dipakai
tiga tahapan proses yaitu evaporasi,
spray drying, dan terakhir vibro-
fluiizer. Perlu diingat bahwa
pengembangan proses pembuatan
susu bubuk sampai ke tahap
sekarang ini memerlukan waktu kira-
kira 100 tahun dan sekarang masih
terus berkembang.

4. Pemisahan bahan impurities yang
kadarnya tinggal sedikit (tahap terakhir)
pada umumnya sangat sulit dan
memerlukan "pengorbanan" yang
banyak. Sebagai contoh, ongkos
penghilangan air dari susu dengan drying
kira-kira sembilan kali biaya
penghilangan air dengan evaporator
(untuk setiap kg air yang diuapkan).

5. Kondisi operasi yang hebat, misalnya
tekanan atau suhu tinggi, dewasa ini
tidak terlalu ditakuti atau dihindari.
Sebagai contoh, splitting minyak nabati
(misalnya kelapa sawit), dahulu
cenderung memakai suhu dan tekanan
yang tidak begitu tinggi, tetapi dengan
bantuan katalisator, misalnya NaOH.
Sekarang industri cenderung memakai
suhu dan tekanan tinggi tetapi tanpa
katalisator.

6. Untuk suatu proses pemisahan, pada
umumnya diperlukan kontak antar fasa
yang baik, yang bisa dicapai dengan
membuat gerak aliran dengan turbulensi
tinggi. Untuk memperoleh turbulensi
tinggi, pada umumnya diperlukan
pressure drop yang tinggi, sehingga
diperlukan energi pompa atau kompresor
yang tinggi. Diperlukan optimasi untuk
memilih kondisi yang memberikan
turbulensi.yang cukup tinggi (kecepatan
perpindahan cukup tinggi) tetapi pressure
drop tidak terlalu tinggi. Dewasa ini
industri cenderung lebih berani memakai
pressure drop tinggi untuk mencapai
kontak antar fasa yang lebih baik.

Pemakaian sieve tray pada rnenara
distilasi, kolom pulsa untuk ekstraksi, dan
penambahan penghalang aliran adalah
contoh-contoh kecenderungan ini.

7. Analisis biaya total, pada umumnya me-
make-up biaya peralatan (fixed cost) dan
biaya operasi. Untuk mencapai biaya
produksi seminimal mungkin, diperlukan
optimasi. Dewasa ini ada kecenderungan
untuk memilih alat atau teknologi yang
walaupun biaya peralatannya agak mahal
tetapi biaya operasinya murah. Untuk
menekan biaya peralatan, ada
kecenderungan memilih alat yang
kapasitasnya besar karena biaya tiap
satuan produk menjadi lebih rendah.
Tentunya ini jika modal, bahan baku. dan
pasar memungkinkan.

8. Kesadaran lingkungan mendorong
industri untuk menghindari proses-proses
yang menggunakan bahan kimia atau jika
terpaksa perlu diusahakan recycle atau
daur ulang bahan-bahan kimia yang
dipakai. Jika terpaksa ada limbah, perlu
dilakukan waste treatment yang
memadai.

Untuk meningkatkan unjuk kerja
proses-proses yang sudah lama dikenal,
diperlukan back up teori yang mantap dan
data-data yang memadai. Teori dan data
yang diperlukan untuk perancangan alat
pemisah dan yang perlu diteliti atau dipelajari
biasanya dapat dikategorikan menjadi dua
konsep pokok, yaitu:

1. Kesetitnbangan

Untuk jenis-jenis alat tertentu,
keadaan setimbang sudah hampir tercapai
misalnya pada ekstraksi dengan mixer-settler
dan menara distilasi dengan plat-plat,
sehingga teori atau data kesetimbangan
dapat dimanfaatkan untuk perhitungan
peralatan-peralatan tersebut. Untuk jenis-
jenis alat yang lain, di mana keadaan masih
jauh dari setimbang, perhitungan
memerlukan konsep kecepatan perpindahan
massa"(sering disertai perpindahan panas).
Kecepatan perpindahan pada umumnya
tergantung jauhnya keadaan dari keadaan
setimbang. Dengan demikian, teori dan data
kesetimbangan juga diperlukan.

2. Proses-proses kecepatan

Proses pemisahan pada umumnya
melibatkan peristiwa perpindahan massa dan
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panas. Untuk itu, teori atau data tentang
kecepatan perpindahan sangat diperlukan.
Bentuk umum persamaan kecepatan
perpindahan pada umumnya adalah sebagai
berikut:

Yi
/ \ ( Luas \ .
(Kecepatan ) , J [ ( kadar
[perpindanai) I [setimbangjj

\kontakp JJ

Jadi parameter-parameter yang
penting untuk dipelajari adalah :

a. koeftsien perpindahan
b. luas bidang kontak
c. kadarsetimbang (kesetimbangan)

Kadang-kadang koefisien digabung
dengan luas bidang kontak dan hasilnya
adalah koefisien perpindahan volumetris,
yaitu :

Koefisien

perpindahan

volumetris

( Koefisien ^

\perpindahan )

luas

bidang kontak

tiap volum

Perlu diingat bahwa untuk bisa menghasilkan
ukuran alat yang diperlukan, pertimbangan
selalu melibatkan konsep-konsep kecepatan.
Oleh karena itu, dikatakan bahwa proses-
proses kecepatan adaiah the soul of
chemica! engineering.

Untuk bisa melakukan hitungan atau
analisis fundamental berdasarkan proses-
proses kecepatan dan kesetimbangan,
diperlukan penguasaan pemodelan
matematis dan juga penyelesaian
persamaan-persamaan matematis (pada
umumnya persamaan diferensial) yang saat
ini lebih sering dijalankan secara numeris
dengan bantuan komputer.

TEKNOLOGI PEMISAHAN

Berikut ini akan dibahas secara
singkat sejumlah proses pemisahan, baik
yang sudah lama dikembangkan maupun
yang relatif "baru". Proses-proses yang
dibahas hanya yang menyangkut pemisahan
komponen kimia dari campuran homogen
dan tidak mencakup proses-proses
pemisahan mekanis (filtrasi, sedimentasi,
dekantasi, dan lain-lain).

1. Distilasi

Distilasi adalah salah satu proses
pemisahan komponen-komponen kimia yang
sudah sangat lama dikenal. Proses ini

memanfaatkan perbedaan komposisi
setimbang pada fasa uap dan cair.
Operasinya berupa penguapan dan
pengembunan dan pada umumnya
dijalankan berkali-kali (bertingkat). Karena
melibatkan penguapan dan panas laten
penguapan biasanya besar, maka proses ini
rmemerlukan banyak energi. Meskipun
distilasi sudah cukup lama dikenal, pe-
ngembangan proses ini dan penelitian-
penelitian yang terkait masih banyak
dilakukan. Studi-studi terakhir banyak
mengarah kepada:

1. penghematan energi
2. memperbesar faktor pemisahan yang bisa

dicapai, antara lain dengan

a. azeotropic distillation
b. extractive distillation

Pada distilasi azeotrop, ditambahkan
zat volatil yang bisa berinteraksi lebih kuat
dengan suatu komponen dibanding dengan
komponen lainnya dan zat volatil tersebut
akan ikut sebagai distilat (perlu dipisahkan
lebih lanjut). Pada distilasi ekstraktif,
ditambahkan zat non volatil yang bisa
berinteraksi lebih cepat dengan suatu
komponen dibanding dengan komponen
lainnya. Zat non-volatil tersebut akan ikut ke
hasil dasar dan selanjutnya perlu dipisahkan.

2. Distilasi Uap (Steam Distillation)

Distilasi uap adalah suatu proses di
mana steam dikontakkan langsung, dengan
sistem distilasinya (open steam). Salah satu
kasus khusus adalah pengambilan cairan
yang tidak bercampur dengan air (immiscible)
dari padatan, misalnya pengambilan minyak
cengkeh dari daun cengkeh, Dalam hal ini,
daun cengkeh dikontakkan dengan steam.
Karena minyak cengkeh dan air bersifat
immiscible, maka kedua zat tersebut akan
mendidih bersama pada suhu yang lebih
rendah dari titik didih minyak cengkeh dan
air. Hal ini sangat menguntungkan karena
suhu operasi menjadi rendah sehingga
kerusakan bahan bisa lebih sedikit. Uap yang
terbentuk diembunkan sehingga terbentuk
dua cairan yaitu air dan minyak cengkeh
yang immiscible dan mudah dipisahkan.
Apabila dikembangkan dengan baik, distilasi
uap ini akan sangat bermanfaat untuk
mengambil minyak-minyak atsiri dari hasil
tumbuh-tumbuhan Indonesia. Minyak-minyak
atsiri ini umumnya mahal harganya. Distilasi
uap yang dilakukan oleh petani, pada
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umumnya dijalankan dengan kurang baik
sehingga kualitas hasil minyak atsirinya
sangat rendah dan akibatnya tidak memenuhi
kualitas ekspor. Kalaupun bisa diekspor,
harganya sangat rendah. Pengembangan
distilasi uap di Indonesia akan sangat
menunjang pengembangan industri
agrokimia yang sangat menguntungkan.

3. Absorbsi

Absorbsi, yaitu pengambilan kom-
ponen-komponen dari campuran gas dengan
penyerapan menggunakan solven, sudah
lama dikenal dalam industri kimia. Proses ini
pada umumnya dijalankan pada tekanan
tinggi dan suhu rendah. Komponen yang
sudah terserap tadi biasanya dipisahkan
kembali dengan cara stripping. Jadi,
kebanyakan absorber selalu dikombinasikan
dengan stripper. Solven diharapkan dapat
dipakai berulang-ulang. Usaha yang selalu
dilakukan adalah mencarii cara untuk
menyediakan kontak gas-cair sebaik-baiknya,
tanpa mengakibatkan pressure drop yang
terlalu tinggi. Kontak yang baik mencakup
dua aspek, yaitu luas bidang kontak yang
besar dan gerak relatif yang makin cepat
(turbulen).

Untuk meningkatkan unjuk kerja
penyerapan. dapat pula ditempuh cara
absorbsi reaktif, di mana komponen dari gas,
setelah terserap dalam cairan, berikatan/
bereaksi kimia dengan zat yang ada dalam
solven. Terjadi dua proses seri, yaitu
perpindahan massa dan reaksi kimia.
Kecepatan proses keseluruhan ditentukan
oleh proses yang paling lambat. Dengan
demikian, dikenal resin dinamis, resin kimia,
dan resin campuran. Kesetimbangannya juga
mencakup dua aspek, yaitu kesetimbangan
fasa gas-cair dan kesetimbangan kimia di
fasa cair. Contoh absorbsi reaktif dalam
industri adalah absorbsi C02 dari gas hasil
reformer (misalnya pada pabrik amonia).
Dipakai penyerap berupa air yang
mengandung K2C03. Gas C02 yang terserap
ke dalam air bereaksi dengan K2C03 menurut
reaksi

C02 + K2C03 + H20 ->• 2 KHCO3

' Absorbsi reaktif memerlukan suhu
yang lebih tinggi daripada absorbsi biasa
karena reaksi kimia akan berjalan lebih cepat
pada suhu yang lebih tinggi. Dewasa ini,
penelitian-penelitian mengenai absorbsi
reaktif banyak dilakukan.

4. Adsorpsi (Penjerapan)

Adsorpsi adalah pengambilan kom-
ponen dari gas atau cairan dengan
penjerapan oleh suatu padatan. Pada
penjerapan, zat yang diserap menempel
pada permukaan padatan, tidak sampai ke
dalam padatan. Kapasitas adsorpsi ini
biasanya kecil, tetapi bisa mengambil
komponen-komponen yang jumlahnya sangat
kecil (traces) dari gas atau cairan. Ikatan
adsorpsi bisa berupa ikatan fisis ataupun
ikatan kimia. Proses ion- exchange dapat
pula digolongkan ke dalam adsorpsi kimiawi.
Pada adsorpsi, permukaan penjerap bukan
hanya permukaan padatan saja, tetapi juga
permukaan pori-pori padatan. Oleh karena
itu, dalam adsorpsi terjadi proses
perpindahan massa dan penjerapan di
permukaan (fisis atau kimiawi).

Langkah-langkah yang terjadi pada
adsorpsi menggunakan adsorben padatan
berpori adalah :

a. Perpindahan zat dari cairan atau gas ke
permukaan luar butir adsorben.

b. Perpindahan massa zat (difusi) dari
permukaan padatan ke bagian dalam
padatan melewati cairan/gas dalam pori.

c. Perpindahan massa zat dari cairan/gas
dalam pori ke permukaan dinding pori.

d. Penjerapan pada permukaan pori.

Analisis teoritis proses adsorpsi
mencakup langkah-langkah proses tersebut.
Persoalan menjadi lebih kompleks jika pori
terdiri atas pori primer, sekunder, tersier, dan
seterusnya. Selain itu, kesetimbangan
adsorpsi masih perlu'banyak diteliti pula.
Model-model yang sudah dikembangkan
(Langmuir, Freundlinch, BET, dan
sebagainya) sering belum bisa dipakai untuk
banyak kasus. Selain itu, perlu dilakukan
usaha-usaha untuk mendapatkan luas
permukaan tiap satuan massa butir yang
besar tanpa mengganggu proses aliran
gas/cairan. Di samping itu, pembuatan
struktur pori yang mudah dilewati oleh zat
yang diadsorpsi juga banyak dilakukan.
Salah satu contoh pemakaian adsorpsi
adalah pengambilan zat-zat beracun yang
jumlahnya sangat kecil dalam cairan
(misalnya fenol).

5. Absorbsi Reaktif dengan Padatan

Pengambilan suatu komponen dalam
gas suhu tinggi, untuk selanjutnya gas sisa
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akan diproses lebih lanjut pada suhu tinggi
pula, kurang efisien jika menggunakan
absorbsi biasa karena pada umumnya
absorbsi harus berlangsung pada suhu
rendah. Gas suhu tinggi harus didinginkan
dulu, baru diabsorbsi, kemudian gas sisa
harus dipanaskan lagi untuk diproses lebih
lanjut. Dengan demikian dibutuhkan banyak
energi sehingga diinginkan absorbsi yang
bisa berjalan pada suhu tinggi. Cara yang
bisa ditempuh adalah reaksi dengan padatan.
Misalnya, pengambilan H2S dari campuran
gas bersuhu tinggi, bisa dijalankan dengan
oksida logam:

LO(padat) > LS(pac|at) + H20(g a s )

Oksida logam selanjutnya bisa diperoleh
kembali dengan oksidasi:

LO'(padat)

Proses semacam ini sedang banyak
dikembangkan.

6. Ekstraksi Cair-Cair (Ekstraksi)

Ekstraksi cair-cair atau sering disebut
ekstraksi saja, sudah lama dikenal dan
dipakai dalam industri. Pada proses ini,
campuran cair A dan C diambil C-nya dengan
penambahan cairan B yang tidak/sedikit
saling melarutkan dengan A tetapi bisa
melarutkan C. Terbentuk dua fasa cair
immiscible, yang pertama kaya A, yang lain
kaya B, sedangkan C terdistribusi pada
kedua fasa tersebut. Diperoleh ekstrak
berupa larutan C dalam B dan rafinat berupa
larutan C dalam A.

Studi yang banyak dilakukan adalah
mencari persamaan-persamaan fundamental
proses ekstraksi untuk mendukung
perancangan alat ekstraksi yang lebih
efisien/optimal. Konsep dasar yang terlibat
adalah kesetimbangan fasa cair-cair dan
perpindahan massa cair-cair.

Ada kecenderungan baru untuk
mencoba menggunakan ekstraksi reaktif.
Solven yang dipakai mengandung zat yang
bisa berikatan kimia atau membentuk
senyawa kompleks dengan zat yang diserap
sehingga kemampuan soiven mengekstraksi
meningkat. Salah satu contoh adalah
ekstraksi asam sitrat dari air (hasil
fermentasi) dengan solven metil isobutilketon
(MIBK) yang mengandung trisooktilamin
(TIOA). Di fasa ekstrak (MIBK), asam sitrat

bereaksi dengan TIOA membentuk senyawa
kompleks, sehingga asam sitrat bebas di fasa
MIBK tinggal sedikit. Akibatnya terjadi lagi
perpindahan massa asam sitrat dari fasa air
ke fasa MIBK. Studi teoritis masalah ini
mencakup perpindahan massa cair-cair
diikuti reaksi kimia, serta studi
kesetimbangan (kesetimbangan fasa cair-cair
dan kesetimbangan kimia). Selain itu, ada
juga usaha mengembangkan ekstraksi
dengan membran cair, dimana terbentuk tiga
fase cair.

7. Leaching (Ekstraksi Padat-Cair)

Misalnya ada campuran fasa padat
A dan C yang akan diambil C-nya, maka
ditambahkan solven B cair yang bisa
melarutkan C tetapi tidak melarutkan A.
Diperoleh ekstrak berupa larutan C dalam B.
Selanjutnya B dipisahkan dari C, biasanya
dengan penguapan, dan dipakai lagi untuk
leaching. Proses ini juga bisa dipakai untuk
pengambilan minyak atsiri dari hasil-hasil
tanaman Indonesia. Industri rakyat umumnya
masih belum bisa memanfaatkan teknologi ini
karena kelayakan proses ini sangat
ditentukan oleh keberhasilan pengambilan
kembali (recovery) solven, yang
membutuhkan peralatan yang relatif baik.
Harga solven ini biasanya relatif maha!,
sehingga kehilangan solven akan sangat
merugikan.

Kelemahan lain proses ini adalah
adanya sedikit solven yang tertinggal dalam
produk. Untuk produk-produk tertentu,
terutama bahan makanan, adanya sedikitt
solven tersisa tersebut perlu dihindari.
Usaha-usaha penghilangan solven dalam
produk merupakan masalah pemisahan yang
perlu dipelajari lebih lanjut.

Proses leaching umumnya
memerlukan suhu agak tinggi karena daya
larut akan naik dengan naiknya suhu. Suhu
agak tinggi ini sering menimbulkan kerusakan
bahan, sehingga kualitas produk turun.
Masalah lain yang timbul adalah bahwa
soiven pada umumnya tidak sempurna
selektivitasnya sehingga ada zat-zat lain
yang ikut terambill dalam ekstrak. Setelah
solven diuapkan, masih diperoleh campuran
sejumlah zat yang perlu dimurnikan lebih
lanjut. Misalnya pada ekstraksi minyak atsiri
dari bunga-bungaan, diperoleh produk yang
disebut concrete, yang masih perlu
dimurnikan lagi.
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8. Ekstraksi Superkritis

Fluida yang kondisinya berada di
atas tekanan dan suhu kritis (keadaan
superkritis), mempunyai sifat di antara cairan
dan gas. Fluida dalam keadaan ini bisa
dimanfaatkan sebagai solven pada ekstraksi
dengan beberapa kelebihan, antara lain :

a. Kekuatan solven dapat diatur sesuai
keperluan, dengan mengatur kondisi
operasinya.

b. Daya larutnya bisa tinggi karena
bersifat seperti cairan.

c. Karena mempunyai sifat seperti gas,
maka viskositasnya rendah sehingga
koefisien perpindahan massanya
bisa tinggi.

d. Pemisahan kembali solven dari
ekstrak cukup cepat dan sempuma,
karena pada keadaan normal, fluida
tersebut berupa gas (misalnya C02).
Dengan demikian, dengan
penurunan tekanan, solven otomatis
keluar sebagai gas.

e. Dapat memakai fluida yang tidak
mencemari lingkungan dan tidak
mudah terbakar (misalnya C02).

f. Difusi dalam padatan bisa cepat.
g. Suhu operasi bisa rendah, meski-pun

tekanan tinggi.

Solven yang sering dipakai adalah
C02. Suhu kritis C02 adalah 31,3°C,
sedangkan tekanan kritisnya sekitar 74 atm.
Dengan solven ini, ekstraksi superkritis dapat
dijalankan pada suhu rendah dan tekanannya
juga tidak terlalu tinggi.

Ekstraksi superkritis ini sangat
menjanjikan (promising) untuk pemungutan
minyak atsiri dari tanaman-tanaman
Indonesia, sehingga perlu diteliti dan
dikembangkan.

9. Pemisahan Berbasis Perpindahan
Massa Padat-Cair

Operasi pemisahan ini analog
dengan distilasi. Perbedaannya adalah kalau
pada distilasi fasa-fasa yang terlibat adalah
cair dan uap, pada operasi pemisahan ini
yang terlibat adalah fasa padat dan cair. Dari
segi kebutuhan energi, operasi padat-cair
lebih menguntungkan dibanding uap-cair
karena panas laten peleburan biasanya lebih
kecill daripada panas laten penguapan.

Pemisahan berbasis perpindahan
massa padat-cair dapat dikelompokkan
menjadi dua golongan besar, yaitu :

a. Kristalisasi dari larutan atau dikenal
sebagai kristalisasi. Proses ini sudah
lama dikenal dan sudah banyak
dipakai dalam industri. Bahan-bahan
larut dalam suatu solven, kemudian
diambil dengan kristalisasi.

b. Kristalisasi dari lelehan atau biasa
disebut melt crystallization
(kristalisasi lelehan). Proses ini
belum banyak. digunakan dalam
industri. Dalam proses ini tidak
dibutuhkan solven.. Cairan berupa
campuran lelehan bahan-bahan.

Berikut ini disajikan perbandingan-
perbandingan pokok antara kristalisasi
lelehan dan distilasi.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

i.

Distilasi

Kedua fase
(cair dan uap)
masing-masing
adalah miscible.
Kesetimbangan
yang terjadi
adalah kesetim-
bangan uap-
cair biasa.
Tidak ada fase
yang murni
(uap dan
cairan)
Faktor pemi-
sahan nilainya
sedang dan
turun tajam
setelah kemur-
nian meningkat
Kemurnian sa-
ngat tinggi sulit
dicapai
Tak ada batas
teoritis atas
besarnya
recovery
Kecepatan
transfer massa
dalam fase uap
dan cairan
cepat

Proses menuju
equilibrium
dapat dijalan-
kan dengan
cepat
Perbandingan
rapat massa

Kristalisasi lelehan

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

i.

Fase cair dapat
bercampur, fase
padat tidak

Kesetimbangan
eutetic

Fase padat mur-
ni kecuali pada
titik eutetic

Koefisien pemi-
sah bisa sangat
tinggi, teoritis
bisa tak terhing-
ga.

Kemurnian sang-
at tinggi mudah
dicapai
Recovery dibata-
si oleh adanya
komposisi eutetic

Kecepatan
transfer massa
dalam cairan cu-
kup cepat, se-
dangkan pada
fase padat nol
Proses menuju
kesetimbangan
perlu dijalankan
dengan lambat

Perbandingan
rapat massa pa-
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cairan dan gas
bisa dicapai
sampai 10000
kalinya. Hal ini
mempermudah
pemisahan
fase.

j . Viskositas fase
uap dan cair
relatif rendah

k. Pemisahan
fase bisa cepat
dan sempurna

Proses counter—
current dapat
dijalan-kan dengan
mudah dan cepat.

datan dan cairan
tidak besar (ha-
nya sekitar 1,1)

j . Viskositas fase
cair sedang,
padatan berupa
benda tegar

k. Pemisahan fase
lambat dan sulit
sempuma

Proses counter-
current berjalan
lambat dan sulit
sempurna

Dari perbandingan tersebut terlihat
bahwa sebetulnya keunggulan dan kele-
mahan kristalisasi lelehan dan distilasi
seimbang. Jadi kristalisasi lelehan perlu
dipelajari/ dikembangkan lebih lanjut. Jenis-
jenis proses berbasis kristalisasi lelehan
antara lain adalah :

a. Progressive freezing.
b. Zone melting.
c. Melt crystallization from the bulk.

10. Pemisahan Berbasis Membran

Dewasa ini, pemisahan berbasis
membran berkembang sangat pesat. Basis
operasinya adalah perbedaan mudah-
sukarnya zat-zat melewati membran.
Keuntungan-keuntungan pemisahan dengan
membran antara lain:

a. Biaya pemisahan lebih murah.
b. Menghasilkan produk berkualitas

tinggi.
c. Lebih sedikit menimbulkan efek-efek

samping dibanding cara-cara lain.

Adapun kelemahannya adalah
kecepatan yang rendah, sehingga untuk
kapasitas besar, diperlukan luas membran
yang sangat besar.

Penelitian yang berkaitan dengan
pemisahan berbasis membran meliputi
antara lain :

a. Studi cara pembuatan membran
yang memenuhi sifat-sifat yang
diperiukan.

b. Studi peralatan operasi pemisahan
berbasis membran.

c. Studi fundamental perpindahan
massa melalui membran.

11.LAIN-LAIN

Masih banyak lagi cara-cara
pemisahan yang sudah dikembangakan dan
masih dalam taraf pengembangan, di
antaranya adalah :

a. Pemisahan memanfaatkan listrik
(elektrolisis dan lain-lain).

b. Pemisahan berdasar sifat
permukaan, misalnya floatasi yang
telah dipakai secara operasional,
misainya di PT. Freeport Irian Jaya.

c. Pemisahan berdasar sifat magnetis,
misalnya pada pengambilan pasir
besi dari pasir pantai.

d. dan lain-lain
Demikian bahasan singkat mengenaii

proses-proses pemisahan. Keterangan lebih
terinci dapat ditelusuri dari pustaka-pustaka.

PUSTAKA

[1]. Perry's Chemical Engineers' Handbook
edisi 7, 1997.

[2]. Schweitzer, P.A., , Handbook of
Separation Techniques for Chemical
Engineers, 2d ed., McGraw-Hii! Book
Company, New York, 1988

[3]. Foust, A.S., et. al., , Principles of Unit
Operations, John Wiley and Sons, New
York, 1985

TANYA JAWAB

Bakri Arbie
• Mohon pendapat mengenai sistem

desalinasi yang optimum ? Desalinasi di
masa depan saya kira perlu
dikembangkan mengingat kekurangan air
di seluruh dunia tak terelakkan lagi.

Wahyudi Budi Sediawan
• Desalinasi bisa dijalankan dengan

teknologi sederhana sampai maju. Salah
satu yang dipakai di industri kimia adalah
dengan evaporasi bertingkat. Cara ini
bisa menghemat kebutuhan energi. Ada
suatu proses yang belum banyak dicoba
yaitu dengan operasi padat-cair
(pembekuan dan peleburan). Kebutuhan
energi relatif lebih kecil (panas
penguapan air 540 cal/g, panas
peleburan es = 80 cal/g). Tersedia juga
proses-proses lain.
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Fathurrachman
• Mohon penjelasan tentang penggunaan

teknologi membran berupa teknik reverse
osmosis dan elektrodialisis dalam
desalinasi air laut untuk memproduksi air
minum

Wahyudi Budi Sediawan
• Pemisahan berdasar membran banyak

diteliti. Keunggulannya adalah relatif
bersih dan hemat energi. Kelemahan
cara ini adalah prosesnya yang lambat
sehingga diperlukan membran yang luas
dan ini berarti peralatan yang besar.

Suwardi
• Teknologi proses pemisahan tak terlepas

dengan masalah energi. Untuk efisiensi
energi dalam proses telah dikembangkan

satu ilmu : Energetik
Pertanyaan:
perkembangan ilmu
Indonesia (PT) ?

(proses industri).
Bagaimanakah
Energetik di

Wahyudi Budi Sediawan
• Dasar-dasar perhitungan peralatan yang

melibatkan energi (misal heat exchanger)
telah diberikan di S1, tapi untuk analisis
energi yang lebih menyeluruh belum.
Namun untuk tingkat yang lebih tinggi
(S2, S3) studi-studi mengenai energi
yang lebih menyeluruh banyak dilakukan
dalam tesis/disertasi.
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INVENTARISASI SEKTOR POTENSIAL U MENTAWA KALIMANTAN TENGAH
TAHAPAN PROSPEKSl SISTEMATIK

Widiyanta, Tugijo, Boman, Setya Darmono, Rahmat Iswanto, Agus Sutriyono
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir - BATAN

ABSTRAK

INVENTARISASI SEKTOR POTENSIAL U MENTAWA KALIMANTAN TENGAH TAHAPAN
PROSPEKSI SISTEMATIK. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi geologi,
karakteristik mineralisasi U dan sebarannya di permukaan. Penelitian ini berdasarkan hasil
penelitian terdahulu berupa anomali radiometri singkapan (1000 - 15.000 cps) dengan kadar U
68,51 - 9759,25 ppm. Metode penelitian yang dilakukan adalah pemetaan geologi dan studi
kupasan, topografi, radiometri dan percontohan batuan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa
litologi penyusun daerah penelitian terdiri dari kelompok batuan malihan (kuarsit dan sekis) dar»
kelompok batuan beku (tonalit dan granit). Staiktur geologi yang berkembang beaipa sesar
mendatar berarah NNW-SSE dan NE - SW. Mineralisasi U terorientasi WNW- ESE pada litologi
kuarsit yang dikontrol oleh staiktur sekistositas. Mineral U berupa uraninit dan pikblende
berasosiasi dengan turmalin, kuarsa, molibdenit, pirit, kalkopirit, ilmenit dan rutil. Kadar U pada
singkapan batuan mencapai 3200 ppm. Zona favorabel membentuk jalur memanjang berarah
WNW - ESE dengan sektor sumber daya U yang dianggap potensial seluas 0,3 Km2 .

ABSTRACT

INVENTORY OF U POTENTIAL SECTOR AT MENTAWA CENTRAL KALIMANTAN
SYSTEMATIC PROSPECTING STAGE. The investigation was carried out in order to get
geological information, characteristic ofuranium mineralization and surface distribution ofuranium
mineralization. The investigation based on the former research which found some radiometric
anomaly of outcrop (1000 - 15.000 cps) with uranium content 68.51 - 9759.25 ppm. The
investigation was carried out vsing geological, topographic, radiometric mapping and rock
sampling. The lithology of the sector consists of metamorphic rocks (guarsite and schist), and
igneous rocks (tonalite and granite). The geologic structures are NNW-SSE and NE-SW strike slip
faults. Uranium mineralizations are distributed in WNW - ESE as quarzite, controlled by
schistosity. U minerals are uraninite and pitchblende associated with tourmaline, quartz,
molibdenite, pyrite, chalcopyrite, ilmenite and rvtile. The uranium content in outcrop is 3200 ppm.
The favorable zone has a stretch long shape WNW-ESE. The high potential of uranium resource
area is covering an area ofaboutis 0,3 Km2

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penelitian di Sektor Mentawa telah
dilakukan pada tahun 1994 dan 1996.
Penelitian tahun 1994 (prospeksi detil) telah
menemukan anomali radiometri singkapan
batuan 1000 - 15000 cps SPP2NF dan
adanya bongkah-bongkah aktif (500 -15000
cps) pada Sungai Rongka, Sungai Mentawa
dan cabang kiri Sungai Mentawa (1l
Penelitian tahun 1996 (prospeksi sistematik)
yang berlokasi di sebelah barat daerah
penelitian (Mentawa Barat) menemukan
anomali radiometri singkapan batuan (750 -
15.000 cps) berarah barat barat laut - timur
tenggara (WNW - ESE) subvertikal, dengan
zona mineralisasi berarah timur laut - barat
daya (NE - SW). Mineralisasi U berupa
uraninit, terbentuk dari reakumulasi U yang
berasal dari batuan metasedimen yang
diterobos oleh granit. Kadar U batuan 68,51
s/d 9759,25 ppm I2l Mineralisasi U tersebut

diperkirakan menerus ke arah ESE yaitu
daerah yang dilakukan penelitian ini.

Berdasarkan hasil temuan tersebut di
atas yaitu adanya anomali radiometri
singkapan batuan dan adanya bongkah aktif
maka diduga pada daerah penelitian terdapat
sebaran mineralisasi U yang lebih luas dari
yang telah ditemukan tersebut yang
merupakan kelanjutan dari mineralisasi di
Mentawa.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendapatkan informasi geologi, mengenali
karakteristik mineralisasi U dan sebarannya
di permukaan di daerah penelitian.

3. Lokasi, Luas dan Pencapaian Daerah
Penelitian

Daerah penelitian terletak di hulu S.
Mentawa, S.Ampola, S. Rongka, dan S.
Ujang Dua, merupakan kawasan HPH PT
Sari Bumi Kusuma. Secara administratif
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termasuk wilayah Desa Tanjung Paku,
Kecamatan Tumbang Manjul, Kabupaten
Kota Waringin Timur, Propinsi Kalimantan
Tengah. Luas daerah penelitian 1 Km2

(Gambar 1). Lokasi penelitian dapat dicapai
dari Pontianak ke Nanga Pinoh dengan
sarana jalan darat dilanjutkan ke logpond
Popai dengan menggunakan speedboat
melalui S. Melawi sekitar 3 jam, dari logpond
Popai ke lokasi penelitian dengan kendaraan
proyek PT SBK sejauh 80 Km.

PERALATAN YANG DIGUNAKAN DAN
METODE KERJA

Penelitian ini meliputi penelitian
lapangan yang didukung dengan penelitian
laboratorium. Peralatan yang digunakan
pada penelitian lapangan adalah kompas
geologi, palu geologi, kompas topochaix,
klinometer, scintilometer SPP 2 NF, loupe
perbesaran 10 x dan 20 x dan kamera foto,
sedangkan peralatan analisis laboratorium
meliputi peralatan analisis petrografi,
mineragrafi dan geokimia.

Metode kerja yang dilakukan adalah

1. Penelitian lapangan:

• Pemetaan geologi skala 1 : 2000 dengan
cara pengamatan singkapan batuan dan
kupasan meliputi aspek litologi, struktur
geologi dan mineralisasi

• Pemetaan topografi dengan
menggunakan alat kompas topochaix
dan klinometer

• Pemetaan radiometri dengan alat
scintillometer SPP2NF meliputi:

• Pengukuran radiometri soil secara
sistematik dengan jaring-jaring 20 x 20
m.

• pengukuran radiometri singkapan batuan
• pengukuran radiometri batuan pada

kupasan dengan jaring-jaring 25 x 50 cm
• Pembuatan kupasan pada lokasi anomali

terpilih.
• Pengambilan contoh batuan untuk

analisis laboratorium.

2. Penelitian laboratorium

Penelitian laboratorium meliputi analisis
petrografi, analisis mineragrafi dan
analisis geokimiayang terdiri dari analisis
kadar U total dan kadar unsur logam
asosiasi contoh batuan.

HASIL DAN PEWIBAHASAN

Geologi

1. Morfologi Daerah Penelitian

Morfologi daerah penelitian
merupakan perbukitan dengan ketinggian
125 - 500 meter diatas muka laut, dengan
kemiringan lereng 15°-58°.Punggungan
perbukitan memanjang dengan arah NNW -
SSE . Pola aliran yang berkembang adalah
pola subparalel . Lembah sungai pada
umumnya berbentuk huruf V.

2. Litologi

Litologi penyusun daerah penelitian
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu
kelompok batuan malihan dan kelompok
batuan beku (Gambar 2 : peta geologi).

• Kelompok Batuan Malihan
Berdasarkan pengamatan litologi di

lapangan batuan malihan dapat
dikelompokkan menjadi satuan kuarsit dan
satuan sekis.

• Satuan Kuarsit
Satuan kuarsit mempunyai sebaran di
bagian barat dan utara, meliputi 81 %
dari seluruh luas daerah penelitian.
Satuan kuarsit terdiri dari kuarsit dengan
sisipan sekis. Kuarsit berwama abu-abu
sampai abu-abu gelap, lapuk menjadi
kuning kecoklatan, berukuran butiran
halus, masif, kadang-kadang terdapat
sisa struktur perlapisan, sekistositas
tampak pada sisipan sekis, komposisi
utama mineral kuarsa, felspar, serisit dan
sedikit mika. Radiometri: 90 - 200 c/s.

• Satuan Sekis
Sekis mempunyai sebaran di bagian
tenggara dan baratdaya dan sedikit di
bagian utara daerah penelitian, meliputi
14 % dari seluruh luas daerah penelitian.
Sekis berwarna abu-abu cerah sampai
abu-abu gelap, lapuk menjadi kuning
kecoklatan, sekistositas pada umumnya
cukup jelas, tekstur lepidoblastik, ukuran
halus - sedang komposisi utama mineral
kuarsa, felspar dan mika(biotit).

Radiometri : 90-150 c/s

Pada kuarsit maupun sekis kadang-
kadang terdapat mineralisasi kuarsa berupa
urat kuarsa dengan tebal 1 - 20 cm yang
memotong dan searah dengan sekistositas.
Kuarsit dan sekis mempunyai hubungan
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menjari. Secara regional batuan malihan di
daerah ini dapat disebandingkan dengan
Batuan Malihan Pinoh yang berumur Trias -
Yura'3'

• Kelompok Batuan Beku.
Batuan beku yang ditemukan di

daerah penelitian bersifat granitik berupa
tonalit dan terobosan granit.

• Tonalit
Tonalit tersingkap di bagian utara daerah
penelitian meliputi 5 % dari seluruh luas
daerah penelitian. Satuan ini terdiri dari
tonalit, berwarna putih - putih abu-abu,
holokristalin, berukuran mineral sedang,
komposisi kuarsa, felspar dan mika
(muskovit dan biotit).

Radiometri rata-rata 60 cps, di Ano 237
mencapai 150 cps. Secara regional
satuan tonalit dapat disebandingkan
dengan Tonalit Sepauk yang berumur
Kapur [3]

• Terobosan Granit
Terobosan granit berupa korok umumnya
tidak terpetakan, tersingkap di S.
Mentawa dan Cabang-cabangnya dan di
JI.PT SBK Km 81 ke arah Bukit Erai.
Granit menerobos satuan kuarsit,
sebagian memotong dan sejajar
perlapisan (So), tebal tersingkap 0,2 - 4
meter. Granit berwarna abu-abu cerah,
holokristalin, equigranular, ukuran
mineral halus-kasar, bentuk butir
subhedral-anhedral komposisi kuarsa,
alkali felspar, plagioklas, dan mika
(muskovit dan biotit), serisit, apatit,
zirkon, klorit. Pada biotit ditemukan
pleokroik halo dengan inti mineral opak.
Dari hasil analisis petrografi, granit ini
merupakan jenis granit leukokratik. Pada
Ano CG 6 granit memotong mineralisasi
uranium. Radiometri pada granit berkisar
antara 100-175 cps. Pada sekitar korok
granit tidak ditemukan adanya indikasi
kenaikan nilai radiometri dibandingkan
dengan radiometri batuan pada
umumnya.

3. Struktur geologi

• Perlapisan batuan
Pada umumnya perlapisan batuan
merupakan perlapisan sisa dengan jurus
arah WNW - ESE pada bagian selatan
(hulu S. Mentawa dan hulu S. Ampola)
miring kuat ke utara, sedangkan di
bagian utara (hulu S. Rongka dan Hulu

Cabang Kiri Ujang Dua) miring kuat ke
selatan.

• Sekistositas
Sekistositas pada daerah penelitian pada
umumnya mempunyai jurus WNW - ESE
, subvertikal. Di bagian selatan daerah
penelitian pada umumnya ditemukan
miring kuat ke utara sedangkan pada
bagian utara daerah penelitian ditemukan
miring kuat ke selatan. Sekistositas
tersebut hampir searah dengan sisa
perlapisan.

• Struktur Sesar
Struktur sesar yang terdapat di daerah
penelitian berupa sesar mendatar
berarah NE-SW dan NNW-SSE . Sesar
yang berarah NE-SW merupakan sesar
mendatar dekstral. sesar ini berkembang
pada cabang kiri S. Ujang Dua Sesar
yang berarah NNW - SSE merupakan
sesar mendatar sinistral yang sebagian
berkembang menjadi sesar normal.
Struktur sesar ini berkembang di S.
Ampola dan Cabang Kiri S. Mentawa.

4. Radiometri

• Radiometri Soil
Pengukuran radiometri soil dilakukan
secara sistematik dengan jaring-jaring 20
x 20 meter dengan arah N 120°E dan N
30°E. Pada daerah seluas 0,7 Km2

dengan jumlah pengukuran radiometri
soil sebanyak 1633 titik, kisaran
radiometri 45 - 500 cps, rata-rata 88,54
cps. Pada tempat yang menarik nilai
radiometrinya dilakukan perapatan
pengukuran dengan jaring-jaring
pengukuran menjadi 5 x 1 0 meter. Dari
hasil pengukuran tersebut kemudian
dibuat peta kesamaan radiometri soil.
Pada peta tersebut terlihat bahwa
anomali radiometri soil berpola dengan
arah WNW - ESE (Gatnbar 3 : Peta Iso
Radiometri Soil).

• Radiometri Singkapan Batuan
Hasil pengukuran radiometri singkapan
batuan, pada kuarsit dan sekis umumnya
100-150 cps. Nilai anomali diasumsikan
3 kali harga latar setempat. Karena harga
latar pada umumnya 100 cps maka
singkapan batuan dengan radiometri >
300 cps dianggap anomali. Berdasarkan
hal tersebut, maka di lokasi penelitian
telah ditemukan 22 lokasi anomali
radiometri singkapan yang terdiri dari 4
anomali temuan Tim Prospeksi Detil
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1994 (Ano 48, Ano 181 Ano 237 dan Ano
240) dan 18 Anomali temuan baru
(Prospeksi Sistematik 1997) ( Tabel 1
dan Gambar 4 : Peta Lokasi Anomali ).

Pada beberapa anomali yang ditemukan
tersebut dilakukan kupasan yaitu Ano CG
6, Ano 181A, Ano CRN 1, Ano CZN 4,
dan Ano DMN 5, yang menunjukkan pola
anomali radiometri berarah WNW - ESE.

5. Mineralisasi Uranium

Pada pengamatan lapangan
mineralisasi uranium diindikasikan oleh harga
radiometri singkapan batuan yang berkisar
antara 300 - 15.000 cps. Mineralisasi
tersebut berada pada batuan kuarsit.
Mineralisasi U berasosiasi dengan turmalin,
kuarsa dan sulfida. Mineralisasi umumnya
berarah WNW - ESE , berupa segregasi
mineral yang berbentuk lensa, tebal
milimetrik sampai dengan desimetrik Di lokasi
pengamatan 13 (ANO CG6) mineralisasi
dipotong oleh korok granit. Mineralisasi pada
daerah ini searah dengan bidang sekistositas
(N120E)

Hasil analisis mineragrafi dan
petrografi memperlihatkan bahwa mineral
uranium yang terdapat pada daerah ini
adalah uraninit dan pikblende, sebagian
teralterasi menjadi autunit, berasosiasi
dengan turmalin, kuarsa, pirit, kalkopirit,
molibdenit, ilmenit dan rutil. Kedapatan
mineral U pada batuan mengisi retakan dan
berada di antar butir.

Hasil analisis kadar U total contoh
batuan kuarsit 4,5-18 ppm (2 contoh), pada
batuan mineralisasi 22 - 3200 ppm (24
contoh), dan pada granit 25 - 37,5 ppm (2
contoh).

Berdasarkan data mineralisasi yang
memperlihatkan bahwa sebarannya searah
dengan sekistositas, berasosiasi dengan
turmalin, kuarsa dan sulfida dimana mineral
U ada yang mengisi retakan dan di antara
butir dan terdapatnya korok granit yang
memotong mineralisasi U di lokasi CG6 yang
tidak menunjukkan indikasi peningkatan
radiometri di sekitar korok granit tersebut,
serta kadar U total contoh batuan kuarsit
yang relatif tinggi ( mencapai 18 ppm) maka
diduga mineralisasi U terbentuk dari
reakumulasi U yang berasal dari batuan
kuarsit selama metamorfisme berlangsung.
Sehingga kontrol mineralisasi U berupa
kontrol litologi kuarsit.

6. Sumberdaya Uranium

Zona favorabel ditentukan
berdasarkan atas kedapatan anomali
radiometri singkapan batuan yang didukung
oleh pola kesamaan radiometri tanah serta
kesamaan batuan cebakannya berupa fasies
kuarsit. Maka berdasarkan hal tersebut
ditentukan zona favorabel daerah penelitian
sepanjang 1200 meter dan lebar sekitar 100 -
400 meter pada luas 0,3 Km2 (Gambar 5 ).

SIMPULAN

Litologi penyusun daerah penelitian dapat
dikelompokkan menjadi kelompok
batuan malihan yang terdiri dari satuan
kuarsit dan satuan sekis dan kelompok
batuan beku yang terdiri dari satuan
tonalit dan terobosan granit (tak
terpetakan).

Struktur geologi (tektonik) yang ada di daerah
penelitian berupa sesar mendatar
dekstral berarah NE - SW dan sesar
mendatar sinistral berarah NNW - SSE
yang sebagian telah berkembang
menjadi sesar normal.

Pola zona anomali radiometri soil berarah
WNW-ESE.

Mineralisasi U terdapat pada kuarsit, berarah
WNW - ESE, berasosiasi dengan
turmalin, kuarsa, molibdenit, pirit,
kalkopirit, ilmenit dan rutil, diduga
terbentuk selama proses metamorfisme
berlangsung.

Zona favorabel sumberdaya U mencakup
luas 0,3 Km2 yang memanjang ± 1200
m dengan arah WNW - ESE.
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TANYA JAWAB

Sumantri

• Apakah ada prediksi mendapatkan
minimal U yang lebih besar dan dengan
spasing berapa kalau diadakan
pemboran

Widiyanta

• Ada, berdasarkan pola/model
mineralisasi yang terlihat pada kupasan
yaitu bentuk mineralisasi melensa yang
kadang-kadang menebal atau menipis
baik secara lateral maupun vertikal.
Dengan demikian yang tersingkap
dipermukaan tipis ada harapan menebal
kearah bawah.

• Apabila dilakukan pemboran (eksplorasi)
cukup dua titik yaitu dibagian timur dan
dibagian barat {spasi ± 200 m)

Sartapa

• Temuan mineralisasi U di puncak dan di
lembah beda tinggi 200 m diharapkan
merupakan kelanjutan. Faktor atau
kontrol apa yang mendukung bahwa
mineralisasi U diharapkan
menenjs/menyatnbung ?

Widiyanta

• Faktor yang mendukung bahwa
mineralisasi U diharapkan menerus
adalah adanya indikasi radiometri soil
yang tinggi yang menghubungkan kedua
mineralisasi tersebut.

Wahlan

• Pada tingkatan penelitian sistematik
apakah dilakukan analisis statistik
sehingga kita dapat menentukan adanya
anomali semu/benar dengan
memasukkan frekwensi kumulatif.

Widiyanta

• Yang telah dilakukan perhitungan secara
statistik adalah nilai radiometri soil.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Lokasi anomali singkapan batuan

No lokasi
pengamatan
10
ANO48
11
ANO181
12
ANO181A

13
ANO CG6

29
ANO CZN4

30
ANO BR9

31
ANOCRN1

33

34

36
ANO CB25

40

Litologi

kuarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

Radiometri
(cps)

300 - 2000

250 - 500

200 - 3000

300 - 7000

1000-
15000

300 - 2500

300 - 5000

300-1500

600-1500

300 - 5000

500

Kadar U
(ppm)

360 - 640

260-1320

240 - 3200

300 - 520

-

-

22-45

-

Mineral
radioaktif

uraninit,
pikblende

uraninit,
pikblende,
monasit

uraninit,
gummit,
autunit

uraninit

uraninit,
monasit

uraninit

Kedapatan pemineralan

berarah WNW-ESE

berarah N150 E subvertikal

berarah N 315°E/80°, searah dengan
sekistositas, bentuk lensa, tebal mm -
20 cm, berasosiasi dengan kuarsa,
turmalin, molibdenit, pirit, pirhotit
berarah N 315°E/72°searah denga
sekistositas, bentuk lensa, tebal mm -
19 Cm, berasosiasi dengan kuarsa,
turmalin, molibdenit, pirit, kalkopirit.
Mineralisasi dipotong oleh granit.
berarah N 315°E, subvertikal, searah
sekistositas, bentuk lensa, tebal cm s/d
50 cm, berasosiasi dengan kuarsa,
turmalin
berarah N 170°E, subvertikal, tebal 0,3
- 1 cm, searah sekistositas,
berasosiasi dengan kuarsa, turmalin.
berarah N 315°E, subvertikal, searah
sekistositas, tebal mm - 50 cm,
berasosiasi dengan kuarsa, turmalin,
pirit, kalkopirit, pirotit.
berupa titik (spot), berasosiasi dengan

turmalin.
berupa titik (spot), berasosiasi dengan
turmalin.
berarah N 315°E, subvertikal spot-
spot, bentuk lensa, searah
sekistositas, tebal mm - 5 cm,
berasosiasi dengan kuarsa, turmalin,
pirit, ilmenit.
berupa titik (spot), berasosiasi dengan
turmalin

Keterangan:
* : Anomali temuan Tim PD tahun 1994
** : dibuat kupasan
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Tabel 1 : Lokasi anomali singkapan batuan (lanjutan)

No lokasi
pengamatan
41

42
ANO DLN4

43
ANO DMN4

44
ANO DMN5

46

57
ANO CTO

58
ANO DDN3
73
ANO 237

77
ANO 240

79
ANO BZ40

96

Litologi

kuarsit

kuarsit

Kuarsit

kuarsit

<uarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

kuarsit

cuarsit

kuarsit

Radiometri
(cps)
500

300 -1200

300-1600

400 - 5000

500 - 3000

750

1500-2000

750-15000

750-1500

500 - 3500

300 - 4000

Kadar U
(ppm)

-

125

225

625 - 2625

1760

275

200

35,75-914

270

1300

875

Mineral
radioaktif

uraninit

uraninit,
monasit

pikblende
, monasit,
zirkon

uraninit,
autunit

monasit

-

uraninit

uraninit

:ikblende

Kedapatan pemineralan

berupa titik (spot)

berarah N 315°E, subvertikal,
bentuk lensa, tebal 10 - 50 cm,
searah sekistositas, berasosiasi
dengan kuarsa, turmalin, molibdenit,
pirit, kalkopirit, pirotit.
berarah N 315°E/63°, panjang 5 m,
lebar 10 - 15 cm, searah
sekistositas, berasosiasi dengan
kuarsa, turmalin, pirit, molibdenit,
biotit.
berarah N 325cE/65°, searah
sekistositas, panjang > 10 m, tebal
5 - 2 0 cm, berbentuk lensa,
berasosiasi dengan kuarsa,
turmalin, molibdenit, pirit.
berarah WNW - ESE, subvertikal,
berasosiasi dengan kuarsa,
turmalin, molibdenit.
berarah WNW - ESE, subvertikal ,
bentuk lensa, tebal 1 - 5 cm,
berasosiasi dengan kuarsa,
molibdenit.
bentuk lensa, tebal 4 - 5 cm,
berasosiasi dengan turmalin, biotit.
aerarah WNW - ESE, subvertikal,
berasosiasi dengan kuarsa,
turmalin, pirit.
berarah WNW - ESE, tebal mm,
aerasosiasi dengan kursa, turmalin,
biotit.
berarah N 135°E, subvertikal,
sentuk lensa, tebal 10 cm,
berasosiasi dengan ilmenit, rutil,
magnetit.
berasosiasi dengan monasit.

Keterangan :
* : Anomali temuan Tim PD tahun 1994

** : dibuat kupasan
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10 20 Km

^ DAEEAH PENELITIAH

113"

Gambar 1. Lokasi daerah penelitian
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Sekistositas
Perlapuan
UrAt kuarsa.

Kotok eranit

Gambar 2. Peta Geologi
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Lokaii Pengembangan
pengukuran R.a. Soil

KETERANGAN

<75 100 125 > 150 c/s

^ inteivaJ kesamaan harga radiotnetri

Gambar 3. Peta Isoradiometri Soil
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Gambar 4. Peta lokasi anomali radiometri singkapan batuan
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Sektor potensial U

Gambar 5. Peta Sektor Potensial U
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PENDUGAAN SEBARAN MINERAL KONDUKTIF SEBAGAI ASOSIASI
MINERAL URANIUM Dl SEKTOR DENDANG ARAI DENGAN METODE

POLARISASI TERIMBAS

M. Nurdin, Novan Nikijuluw, Subardjo, Slamet Sudarto
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir- BATAN

ABSTRAK

PENDUGAAN SEBARAN MINERAL KONDUKTIF SEBAGAI ASOSIASI MINERAL
URANIUM Dl SEKTOR DENDANG ARAI DENGAN METODE POLARISASI TERIMBAS.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dijumpai zone favourabel dengan dimensi lebar 20 - 80
meter, panjang 80 - 240 meter berarah Barat -Timur sampai dengan Baratlaut-Tenggara. Zona ini
merupakan zone konduktor yang berasosiasi dengan sulfida. Penerapan metode polarisasi
terimbas dengan susunan dipole-dipole dimaksudkan untuk mendapatkan penyebaran sulfida
secara vertikal dan lateral. Pengukuran dilakukan tegak lurus arah pemanjangan lateral zone
konduktor, dengan jarak antar titik pengukuran 20 meter. Besaran terukur adalah chargeability
dan tahanan jenis semu. Hasil pengukuran dijumpai zona sulfida yang kedudukannya sub-
vertikal. Zona sulfida terdapat pada perpotongan struktur sesar yang berarah Timur-Barat sampai
TimurTenggara-BaratBaratlaut dengan sesar Utara-Selatan . Anomali-anomali ini kemudian
dibuat model tomografi 3 (tiga) dimensi.

ABSTRACT

DISTRIBUTION OF CONDUCTIVE MINERALS AS ASSOCIATED WITH URANIUM
MINERALS AT DENDANG ARAISECTOR BYINDUCED POLARIZATION METHOD. Based on
previous investigation results, a favourable zone of 20 - 80 meters in wide, 80 - 240 meters in
length and in the direction ofEast-West to NorthWest-SouthEast was found. The favourable zone
is conductor, associated with sulfide. Induced polarization method has been applied to find vertical
and horizontal sulfide distribution. The measurement was conducted in perpendicular to lateral
direction of the conductive zone in an interval of 20 meters. Properties measured are apparent
resistivity and chargeability. Measurement results indicated the presence ofsulfide zone with the
position and dip are sub-vertical. Sulfide zones were found on the fault cross-point with the
directions being East-West to EastSouthEast-WestNorthWest by fault is North-South. This
anomalies were then represented in 3 (three) dimension tomographic model.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian CEA-BATAN (1977)111 dan
tim BATAN 1995/1996 (Lilik S. dkkf1 berhasil
menemukan beberapa anomali radiometri
tanah (300-800 c/s), gas radon dan
mineralisasi uranium di TR-94 (kupasan
nomor 94) terdistribusi pada batuan kuarsit
dan terakumulasi dalam perangkap struktur
berarah Baratlaut - Tenggara. Mineral
Uranium primer berupa uraninit, dengan
asosiasi mineral pirhotit, kalkopirit, rutil,
ilmenit, magnetit, diinterpretasikan
merupakan pengendapan proses hidrotermal
pada zone favourabel berarah Baratlaut -
Tenggara, berbentuk tabular dengan lebar 20
- 80 m dan panjang 80 - 240 m, kemiringan
subvertikal.

Penelitian geofisika menggunakan
metoda Polarisasi Terimbas yang dilakukan
pada tahun 1997 di sektor Dendang Arai
Bagian Selatan (Gambar 2, yang bergaris
penuh) menunjukkan bahwa, zona anomali

masih menerus di bagian Utara (Gambar 2,
yang bergaris putus-putus) sektor yang
diselidiki ini.

Metoda Polarisasi Terimbas dapat
mendeteksi mineral-mineral sulfida yang
tersebar merata ataupun yang terperangkap
dalam struktur bukaan sebagai urat-urat
(vein). Metoda ini adalah salah satu metoda
yang dapat menentukan cebakan uranium
(uanium deposite) yang berasosiasi dengan
sulfida.

Oleh karena itu, maka perlu diadakan
prospeksi Geofisika tambahan dengan
metoda Polarisasi Terimbas di bagian Utara
daerah penelitian tahun 1997, guna
mengetahui ekstensi vertikal dari temuan
penelitian geologi (Liliek, dkk., 1995)[21 ,
sebelum dilakukan tindak lanjut pemboran,
kupasan atau paritan.

Tujuan

Memperoleh pengetahuan ekstensi
zona mineralisasi pembawa U di daerah yang
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belum tersingkap dalam posisi vertikal
maupun horisontal.

Lokasi Penelitian

Daerah penelitian ini berada di
sebelah Utara sektor Tanah Merah, sebelah
Timur sektor Jumbang I, seperti terlihat pada
gambar 1.

Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

Receiver IPR-8 Scintrex 1 buah
Transmitter IPC-9/200W, Scintrex 1 buah
Kabel baja serabut, @ 450 m, Scintrex,
10 gulung
Elektroda besi 10 buah
Porouspot 5 buah
DC Regulator 1 buah
Generator EP-2500 HONDA1 buah
Generator EM-650 1 buah
BateriN-70AH 2 buah

10. SPP2NF 1 buah
11. Kompas geologi 1 buah
12. Rol meter 50 m 1 buah
13. Handy Talky ICOM 2N 10 buah
14. Radio SSB ATLAS 1 unit
15. Kuprisulfat 10 kg
16. Kalkulator 1 buah

4.
5.
6.
7.
8.
9.

METODE KERJA

Metode kerja yang dilakukan
menurut rencana awal dengan jarak
elektroda a = 50 m, diubah menjadi a = 20m
setelah terjadinya kerusakan pada generator
Honda EP2500 di bagian gulungan dinamo
dan AVR sebagai sumber arus AC.
Kerusakan tersebut mengakibatkan
kemampuan penetrasi kedalaman pada jarak
elektroda a = 50m tidak mungkin tercapai.
Untuk mengantisipasi persoalan ini maka
digunakan sumber tenaga dari bateri dengan
jarak elektroda diubah menjadi a = 20m
dengan kemampuan penetrasi kedalaman
pengukuran lebih dangkal. Sehingga target
yang direncanakan semula pada kedalaman
penetrasi 125 meter tidak tercapai dan
kedalaman penetrasi menjadi 50 meter.

Pelaksanaan pengukuran di
lapangan dilakukan dengan cara membuat
lintasan Q, T dan W yang berarah N30E
dengan titik pengukuran berjarak 20m.
Panjang lintasan masing-masing Q = 520 m,
T = 400 m dan W = 300 m. Kemudian dibuat
pula lintasan 22 dan 30A berarah N120E
berjarak spasi 20 m dengan panjang lintasan
masing-masing 420 m dan 380 m, seperti
diperlihatkan pada gambar 2.

r

Gambar 1. Peta lokasi penelitian sektor Dendang Arai.
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Gambar 2, LINTASAN PENGUKURAN POLARISASI TERIMBAS

Diperkirakan lintasan ini sejajar
dengan zona mineralisasi hasil penelitian
terdahulu. Dengan pengukuran lintasan
sejajar dan tegak-lurus zona mineralisasi
diharapkan penyebaran mineralisasi secara
lateral dan vertikal di bawah permukaan
dapat diketahui. Susunan elektroda yang
digunakan dalam pengukuran adalah dipol-
dipol [3,4,6,10]

Besaran yang didapat dari hasil
pembacaan pada alat berupa : chargeability
semu (Ma), kuat arus (I), beda potensial (VP)
dan potensial diri (SP); sedangkan besaran
yang dihitung adalah chargeability
sebenarnya (M) dan tahanan jenis semu (pa).
Rumus yang dipakai untuk menghitung
besaran tersebut adalah :

Chargeability sebenarnya
M = Ma . k

M = chargeability sebenarnya (mv/V)
Ma = chargeability semu (mv/V)
K = faktor koreksi = 1,09 (5)

Tahanan jenis semu

pa = x a . n (n + 1) (n + 2) V/l

pa = tahanan jenis semu (fim),
V = beda potensial (mV),

I = kuat arus (mA),
n =3,14,
n =1,2,3,4,5,
a = jarak elektroda

HASIL DAN BAHASAN

Pengukuran Polarisasi Terimbas

Data hasil pengukuran yang berupa
tahanan jenis dan chargeability yang sadah
dikoreksi, dituangkan kedalam peta
pseudosection.

Peta pseudosection tahanan jenis dan
chargeability

Peta pseudosection lintasan 30 A,
kisaran anomali tahanan jenis dari 1000 -
4000 fim (konduktor) dan 4000 - 10.000 Qm
(isolator). Kisaran ini diambil dari beberapa
penelitian terdahulu di daerah Kalan (Taufik
Bey, dkk., 1984, Harry Jusron, dkk., 1991.,
Soebardjo, dkk., 1992., M. Nurdin dan
Sartapa, 1996, bahwa kisaran tahanan jenis
pada zone favourabel berharga 1000 - 4000
Qm)[3]. m. (9i, [ioi, [iii. [121 Kedapatan anomali

pada titik IJ pada kedalaman n4 - n5 , titik JK
pada kedalaman n-i - n5 , titik V - Y pada
kedalaman n4 - n5. Hal ini ditandai dengan
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anomali chargeability 50 mVA/. Anomali
yang dijumpai pada lintasan ini terdapat
setempat-setempat. Misal anomali titik RS
pada kedalaman n-i - n2, titik X - AA pada
kedalaman n4 - n5. Keselarasan anomali
tahanan jenis dan chargeability hanya
terdapat pada titik V - AA pada kedalaman n4

- n5, seperti terlihat pada gambar 3.

Lintasan 22, anomali tahanan jenis
(1000 - 2000 Qm) terdapat di titik T - G pada
kedalaman n̂  - n5 .Anomali chargeability
(> 50 mVTV) dijumpai pada titik yang sama.
Sehingga ada keselarasan diantara
keduanya, seperti terlihat gambar 4.

Lintasan Q, anomali tahanan jenis
(1000 - 2000 Qm) terdapat di titik 27 - 17D
pada kedalaman n̂  - n5 , titik 13D - 11B pada
kedalaman n3 - n5 , titik 10C - 9D pada
kedalaman n2 - n3. Anomali chargeability
(> 50 mVA/) terdapat di titik yang sama
dengan tahanan jenis. Anomali chargeability
selaras dengan tahanan jenis diperlihatkan
pada gambar 5.

Lintasan T, anomali tahanan (1000 -
2000 Qm ) jenis terdapat di titik 25 - 23 pada
kedalaman n4 - n5 , titik 21 pada kedalaman
n5 , titik 2 0 - 1 5 pada kedalaman n̂  - n3.
Anomali chargeability ( 40 mVA/) terdapat di
titik 29 - 27 pada n4 - n 5 , titik 23 - 22 pada n4

- n5 , titik 2 0 - 1 6 pada ni - n2. Anomali yang
selaras terletak di titik 22 dan 2 0 - 1 6
diperlihatkan pada gambar 6.

Lintasan W, anomali tahanan jenis (
1000 - 2000 fim) terdapat di titik 28 - 27 pada
kedalaman n5. Tidak terdapat anomali
chargeability ( 30 mVA/) diperlihatkan pada
gambar 7.

Geologi Daerah Penelitian

Sebelum dibahas kaitan antara
geologi daerah penelitian dengan hasil
polarisasi terimbas, maka terlebih dahulu
dibahas sedikit mengenai geomorfologi,
litologi dan struktur, diperlihatkan pada
gambar 8.

• Geomorfologi.
Geomorfologi daerah Dendang Arai
secara struktural termasuk dalam
klasifikasi satuan geomorfik pegunungan
blok. Satuan ini dapat dibedakan
menjadi sub satuan punggungan patahan
dan sub satuan geomorfik lembah
patahan [2].

Satuan geomorfik punggung-an patahan,
secara geografis menempati 40 %, di
bagian tengah daerah penelitian. Satuan
tersebut membentuk suatu jalur
punggungan berarah Utara - Selatan
pada ketinggian 550 - 670 m dan
kemiringan rata-rata 45°. Batuan
penyusun didominasi oleh kuarsit yang
telah terlipat dan terpengaruh oleh
struktur-struktur patahan berarah umum
Utara - Selatan [2\

Satuan geomorfik lembah patahan,
secara geografis menempati 60 %
daerah penelitian yang terletak di bagian
Barat laut - Tenggara. Morfologi ini
terletak pada elevasi ketinggian 410 -
550 m dengan kemiringan lereng rata-
rata 30°. Batuan penyusun didominasi
oleh batuan kuarsit yang telah
mengalami pelipatan dan secara intensif
terpengaruh oleh keberadaan sesar-
sesar berarah Utara - Selatan , Tenggara
- Barat daya dan Barat Barat laut -
Timur Tenggara'21.

• Litologi
Daerah penelitian sebagian besar
tersusun oleh batuan metamorf berupa
kuarsit biotit dan kuarsit leopard. Batuan
tersebut telah terfrakturasi dan terlipatkan
serta di beberapa lokasi mengalami
alterasi akibat thermal metamorfosa oleh
terobosan batuan granit'21. (Gambar 9).

• Struktur geologi
Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil
analisis terhadap elemen struktur
sekunder maupun primer dapat
dijelaskan bahwa batuan-batuan yang
menyusun di daerah ini telah
terpengaruh oleh lebih dari satu kali
proses tektonik. Struktur geologi tersebut
berupa : lipatan, sesar mendatar
Timurlaut - Baratdaya, sesar mendatar
Baratlaut - Tenggara, sesar naik Barat
Baratlaut - Timur Tenggara, sesar
mendatar Utara - Selatan dan sesar
normal.

Berkaitan dengan pencarian sumberdaya
mineral, yang menarik secara struktural
adalah kehadiran (pembentukan) sesar-
sesar gerak mendatar dari sistem fraktur
berarah UtaraTimurlaut
SelatanBaratdaya dan TimurTenggara -
BaratBaratlaut yang pembentukannya
lebih awal.
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Fraktur-fraktur yang berarah Barat
Baratlaut - Timur Tenggara yang
berperan sebagai perangkap struktural.
Sedangkan kehadiran sistem frakturasi
berarah relatif Utara - Selatan juga
berfungsi untuk terjadinya "pull apart"
pada tempat-tempat tertentu, yaitu di
lokasi kehadiran fraktur Barat Baratlaut -
Timur Tenggara yang dipotong oleh
fraktur berarah Utara - Selatan [2]

(Gambar 9).

Kaitan geologi dengan anomali polarisasi
terimbas

Secara geomorfologi seperti
diterangkan di halaman 5, maka penerapan
metode polarisasi terimbas di sektor ini tidak
masalah. Karena dalam polarisasi terimbas
ini parameter yang terukur adalah
chargeability (kemampuan dimuati) dan
tahanan jenis. Chargeability tidak
terpengaruh oleh topografi. Sedangkan
tahanan jenis berpengaruh terhadap
topografi. Akan tetapi dengan menggunakan
konfigurasi dipole-dipole, maka pengaruh
topografi dapat diabaikan. Ini telah dibuktikan
dibeberapa tempat seperti di Wabyutung
(Myanmar)[12J, Amir Engkala (Kal-Barf1,
Bubu (Kal-Bar), Jeronang Hulu dan Rabau
(Kal-Bar).

Hasil pengukuran polarisasi terimbas
didapat anomali chargeability dari 50 - >70
mV/V. Anomali ini diinterpretasikan sebagai
sulfida. Kemudian hasil penelitian tahun
1998 digabungkan dengan hasil penelitian
tahun 1997, menunjukkan penyebaran sulfida
tidak menerus ke Utara (Gambar 9). Jika
dikaitkan dengan geologi daerah penelitian,
secara struktural anpmali-anomali sulfida
menempati zona-zona frakturasi berarah
Timur - Barat sampai Timur Tenggara -
Barat Baratdaya yang terbuka oleh
kehadiran frakturasi Utara - Selatan (Utara
Timurlaut - Selatan Baratdaya). Kemudian di
bagian Utara daerah penelitian fraktur/sesar
berarah Utara Timurlaut - Selatan Baratdaya
tidak dijumpai secara intensif, sehingga tidak
memberikan kesempatan pada fraktur
berarah Timur - Barat sampai Barat Baratlaut
- Timur Tenggara untuk terbuka. Hal ini dapat
memberikan informasi tidak ditemukannya
anomali sulfida di bagian utara. Dengan
demikian kedapatan anomali sulfida dikontrol
oleh struktur.

Hasil tahanan jenis mempunyai
kisaran dari < 1000 Qm - 10.000 Qm. Dari
harga tahanan jenis dapat diinterpretasikan

adanya struktur sesar (Gambar 9). Sesar-
sesar ini dijumpai sampai kedalaman n5 yaitu
55 m. Disamping sesar, dapat pula
diinterpretasikan intrusi granit ( gambar 9).
Interpretasi intrusi granit ini berdasarkan
harga tahanan jenis yang > 10.000 Qml3!.
Penyebaran granit secara lateral setempat-
setempat. Jika dikaitkan dengan hasil
penelitian geologi terdahulu12' , maka dapat
diinterpretasikan sebagai akibat dari sesar
yang berarah U - S sampai Utara Timurlaut-
Selatan Baratdaya. (Gambar 9).

Untuk mengetahui zona sulfida
dalam tiga dimensi, maka dibuat model zona
sulfida dengan bayangan (tomografi) 3-
dimensi (Gambar 10). Dari pemodelan
tersebut zona sulfida, terutama untuk sulfida
di TR-29 menerus sampai dikedalaman 55 m
dengan kemiringan sub vertikal.

SIMPULAN

Dari hasil bahasan di atas dapat
ditarik simpulan :

1. Anomali sulfida tidak menerus ke bagian
Utara daerah penelitian (Sektor Dendang
Arai).

2. Kedapatan anomali sulfida dikontrol oleh
perpotongan struktur sesar Timur - Barat
sampai Timur Tenggara - Barat Baratlaut
dengan sesar Utara - Selatan .

3. Anomali sulfida di sekitar TR-29
(kupasan nomor 29) terdeteksi sampai
dikedalaman penetrasi 55 m.

SARAN

Mengingat daerah temuan anomali
IP mempunyai soil yang tebal, maka sulit
dilakukan pembuatan kupasan. Untuk
mengetahui ekstensi mineralisasi sulfida
yang berasosiasi dengan uranium secara
vertikal, disarankan dilakukan pemboran
dalam (± 100 m) dengan LY-65 pada lintasan
L titik 22 dan atau Lintasan I titik 22/23.
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Gambar 8. Peta Geologi Sektor Dendang Arai
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Gambar 9. Peta Struktur hasil interpretasi geofisika
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Gambar 10. (A) Penyebaran Sulfida secara mendatar
(B) Model penyebaran sulfida dalam tiga dimensi hasil iterpretasi Geofisika

TANYA JAWAB

Amir .Djuhara

• Berapa besar kemampuan alat deteksi
sulfida tersebut sehingga Pak Nurdin
dapat memprediksikan bahwa
mineralisasi U sampai 60 m lebih,
padahal belum tentu sampai sedalam
dan setebal mineralnya.

• Apa yang mendasari pembicara dapat
menentukan titik untuk jalur ukur dan
berapa jarak tiap antara jalur.

M. Nurdin

• Kemampuan penetrasi alat ini
bergantung pada spasi elektroda (yaitu

elektroda arus dan potensial). Semakin
besar spasi elektroda semakin dalam
penetrasinya. Dalam penelitian
digunakan spasi 20 m, berarti kedalam
penetrasi (secara matematik dapat
dihitung: Delyuzar, PIT, HAGI) ± 60 m.
Jadi predeksi kedalaman penetran dapat
dihitung secara matematik.
Yang mendasari penentuan tutuk
pengukuran adalah dari hasil penelitian
geologi permukaan. Jarak antar titik
pengukuran 20 m dan jarak antar
iintasan 100m.

Handoko

Bagaimana jalur mineralisasi setelah
dilakukan pengukuran dengan Polarisasi
terimbas apakah dapat dibuat jalurnya.
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M. Nurdin

• Hasil pmgukuran IP dapat peta zona
mineralisasi. Dengan kata lain metoda IP
dapat mendeteksi/melokalisir zona
mineralisasi.

Veronika Tuka

• Apakah metode Polarisasi Terimbas
dapat digunakan untuk mendeteksi
mineral radionuklida dari suatu tempat
penyinpanan limbah radioaktif

• Andaikan dapat, parameter-
parameter/besaran-besaran apa saja
yang terukur.

M. Nurdin

• Tidak dapat, karena metode ini hanya
dibuat untuk mendeteksi sulfida.

• Parameter yang terukur adalah tahanan
jenis dan chargeability.

Yanu Wusana

• Dijumpai zona favorabel dimensi lebar 20
- 80 m dengan pendugaan sebaran
mineral konduktif. Bagaimana hasilnya
apakah overlaping.

M. Nurdin

• Hasil pengukuran IP selaras {overlaping)
dengan hasil pengamatan geologi.
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EVALUASI MODEL STRUKTUR GEOLOGI DAN POLA MINERALISASI
URANIUM SEKTOR LEMAJUNG BARAT, CEKUNGAN KALAN,

KALIMANTAN BARAT

Ngadenin, Priyo Sularto
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir- BATAN

ABSTRAK

EVALUASI MODEL STRUKTUR GEOLOGI DAN POLA MINERALISASI URANIUM
SEKTOR LEMAJUNG BARAT, CEKUNGAN KALAN, KALIMANTAN BARAT. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya data elemen bidang pelapisan ( SO ) dan bidang kesekisan ( S1 )
dari pengukuran inti bor yang tidak masuk ke dalam model struktur geologi yang selama ini
dipakai dan dijumpainya vein-vein mineralisasi U pada beberapa inti bor yang tidak selalu sejajar
dengan S1, padahal asumsi selama ini vein-vein tersebut selalu sejajar dengan S1.
Permasalahan ini dijumpai waktu pendataan inti bor dalam rangka peningkatan perhitungan
sumberdaya U dari kategori terindikasi menjadi terukur. Tujuannya adalah menentukan
kelayakan terhadap model struktur geologi dan pola mineralisasi U yang dipakai selama ini.
Metoda yang digunakan adalah dengan mengulang pemetaan struktur geologi permukaan
berskala 1 : 1000. Hasil pemetaan memperlihatkan terdapat perbedaan kemiringan SO antara
model struktur geologi baru dengan model lama. Pada model baai S0 hanya miring 45° ke
Tenggara hingga vertikal sementara pada model lama SO miring miring 40° ke Tenggara hingga
vertikal dan miring 50 ° ke Baratlaut hingga vertikal. Walaupun terdapat perbedaan kemiringan S0
tetapi secara substansial keduanya mempunyai kemiripan sistem pelipatannya sehingga kedua
model masih bisa diterapkan pada pemboran di sektor Lemajung Barat. Pola mineralisasi U hasil
pemetaan ulang terbagi dalam tiga tipe yaitu : tipe satu mineralisasi U berbentuk lensa yang
berasosiasi dengan turmalin berarah Barat - Timur dan vertikal; tipe dua mineralisasi U yang
mengisi fraktur-fraktur terbuka berarah Barat - Timur miring 70° ke Utara dan sejajar dengan S1;
serta tipe tiga mineralisasi U yang mengisi fraktur-fraktur terbuka berarah N 110° - 130° miring 60°
ke Timur Laut hingga subvertikal sementara pola mineralisasi U lama hanya terdiri satu tipe yaitu
berupa fraktur-fraktur terbuka berarah Barat - Timur miring 70° ke Utara dan sejajar dengan S1.
Oleh karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pola mineralisasi U baru dengan
pola lama maka pendataan inti bor tidak bisa mengacu pola mineralisasi U lama tetapi harus
mengikuti pola mineralisasi U baai.

ABSTRACT

EVALUATION OF GEOLOGICAL STRUCTURE AND URANIUM MNERALIZATION
MODELIN WEST LEMAJUNG SECTOR, KALAN BASIN, WEST KALIMANTAN. The fieldwork
is based on the data ofstrike ( SO) and schistosity ( S1) of cores that could not penetrate the
geological stmcture model and result of observation on some cores has shown that U
mineralization veins are not always parallel to S1. The problems were encountered in core drill
data to improve the estimation of U resources from indication category to measured category. The
purpose of the evaluation is to establish the advisability of geological structure model and U
mineralization model which was applied by this time. The research used remapping ofgeolocical
structure with surface method in the scale of 1:1000. The result of remapping shows the
difference of the dipping between new geological sttvcture model and the old model. The dipping
of the new model is to South Easth until vertical and the old model is to North West until vertical
and to South Easth until vertical. Despite the difference between both of them, the substantive of
folding system is identical so that the new and old models can be applied in drilling in West
Lemajung sector. U mineralization model of remapping result consists of 3 types : type 1 U
mineralization lens form with West - East direction and vertical dipping which is associated with
tourmaline, type 2 U mineralization filling in the open fractures with West - East direction and 70°
to Norfh dipping and parailel with S1, and type 3 U mineralization fill in opening fractures with N
110°-130° E the direction and 60° to North East until subvertical dipping while the old model is
only one type. It is U mineralization filling in the open fractures with West - East the direction and
70° to North the dipping and parallet with S1. Because ofthis significant difference, data collection
of drill core must follow the new mineralization model.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara umum bidang pelapisan (SO)
di sektor Lemajung berarah Baratdaya-
Timurlaut, di Lemajung Barat pelapisan
miring 60° ke Tenggara, di bagian Tengah
menjadi vertikal dan membalik miring 60° ke
Baratlaut di Lemajung Timur. Bidang
kesekisan (S1) berarah Barat - Timur miring
70° ke Utara.

Pada 1976 CEA - BATAN
menginterpretasikan jalur-jalur mineralisasi U
berdasarkan koreiasi antar paritan. Korelasi
tersebut menghasilkan 38 bidang
mineralisasi (BM) yang relatif saling sejajar,
berarah Barat - Timur miring 70° ke Utara
serta sejajar dengan S1. m ( Gambar 1).

Untuk mengetahui ekstensi vertikal
jalur-jalur mineralisasi U dan kondisi geologi
bawah permukaan maka tahapan kegiatan
berikutnya adalah meiakukan pemboran
berinti.

Guna membantu pengukuran data
S0 dan S1 bawah permukaan dari inti bor
yang sebenarnya (sesuai permukaan) secara
cepat dan akurat sewaktu pemboran maka
diperlukan model struktur geologi. Untuk
keperluan tersebut, CEA pada 1976
membuat model struktur geologi secara
global yang dipersiapkan untuk diaplikasikan
padax 33 pemboran di sektor Lemajung
secara keseluruhan baik Lemajung Barat
maupun Lemajung Timur.

Model tersebut dicirikan oleh S1
yang berarah umum Barat - Timur miring 40°-
80° ke Utara, S0 berarah umum Baratdaya -
Timurlaut miring 40° ke Tenggara hingga
vertikal dan miring 50 ° ke Baratlaut hingga
vertikal dengan sumbu lipatan berarah N 65°
E menunjam 30° ke Timurlaut'11 (Gambar 2).

Mengingat terdapat perbedaan
kemiringan pelapisan antara Lemajung Barat
dan Lemajung Timur yang cukup signifikan
maka sebelum pemboran mencapai sektor
Lemajung Timur, pada 1977 CEA membuat
model struktur geologi khusus untuk
diaplikasikan pada pemboran yang terletak di
sekitar Lemajung Timur dengan cara
melakukan pemetaan struktur geologi
permukaan di sektor tersebut.

Pemetaan menghasilkan suatu
model yang dicirikan oleh S1 berarah umum
Barat - Timur miring 40°- 70° ke Utara, S0

berarah umum Baratdaya - Timurlaut miring
70° ke Tenggara hingga vertikal, sumbu
lipatan berarah N50° E menunjam 40° ke
Timurlaut|2) (Gambar 3).

Dalam rangka perhitungan
sumberdaya U di sektor Lemajung secara
keseluruhan maka diperlukan bentuk
geometri bijih U. Pada tahun 1988 BATAN
mencoba menginterpretasikan bentuk
geometri bijih U dengan cara mengkorelasi
data antar lubang bor hasil pemboran CEA
dan hasil pemboran BATAN.

Dengan asumsi pola mineralisasi U
berupa vein-vein yang saling sejajar berarah
Barat - Timur miring 70° ke Utara dan sejajar
S1, maka korelasi menghasilkan 48
kelompok vein mineralisasi atau 48 bidang
mineralisasi (BM) yang mempunyai ketebalan
bervariasi dari ukuran sentimetrik hingga
metrik|3].

Ke 48 vein-vein tersebut tersebar
dari Lemajung Timur hingga Lemajung Barat,
terdapat dalam suatu lapisan favorabel
(metalanau dan metapelit sekistosan) yang
berarah Baratdaya - Timurlaut miring 50°
hingga 74° ke Tenggara di Lemajung Barat,
menjadi vertikal di bagian tengah sektor ini
serta membalik miring 50°- 75° ke Baratlaut
di Lemajung Timur. Lapisan favorabel
tersebut diapit oleh lapisan steril berupa
metapelit tipe Jeronang.(Gambar 4).

Dengan mendasarkan pada bentuk
geometri bijih berupa 48 BM, selanjutnya
dilakukan estimasi sumberdaya U
menggunakan metoda "General Out Line".
Hasil perhitungan memperoleh sumberdaya
U sebesar 1815 ton U3O8I3l

Untuk meningkatkan kepercayaan
hasil perhitungan sumberdaya U dari kategori
terindikasi nnenjadi kategori terukur dilakukan
dengan cara perapatan lubang bor dari jarak
rata-rata 100 meter menjadi 25 meter.

Aplikasi model struktur geologi global
di sektor Lemajung Barat pada waktu
perapatan lubang bor menghadapi masalah
yaitu kadang-kadang data elemen S0 dan S1
dari inti bor tidak masuk ke dalam model.
Selain itu pola mineralisasi U yang selama ini
diasumsikan sejajar dengan S1 ternyata dari
pengamatan beberapa inti bor pola
mineralisasi tersebut tidak selalu sejajar
dengan S1.

Dengan adanya permasalahan
tersebut yaitu hasi! pengamatan inti bor yang
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menunjukkan bahwa vein-vein mineralisasi U
tidak selalu sejajar S1 dan adanya data
elemen SO dan S1 yang tidak masuk model
stuktur geologi maka perlu dilakukan
evaluasi, baik evaluasi terhadap model
struktur geologi maupun pola
mineralisasinya.

Evaluasi tersebut perlu dilakukan
karena tidak masuknya data SO dan S1 inti
bor dalam model struktur geologi akan
berpengaruh terhadap kelengkapan data
bawah permukaan sehingga akan
berpengaruh terhadap hasil korelasi antar
lubang bor yang pada akhirnya akan
berpengaruh terhadap metoda dan hasil
perhitungan sumberdaya U.

Untuk mengevaluasi model struktur
geologi dan pola mineralisasi U diperlukan
pemetaan struktur geologi permukaan
khusus di sektor Lemajung Barat.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan menentukan
kelayakan model struktur geologi dan pola
mineralisasi U dengan cara membandingkan
model struktur geologi dan pola mineralisasi
U lama dengan hasil pemetaan ulang.

Lokasi

Lokasi penelitian terletak di sektor
Lemajung Barat, cekungan Kalan,
Kalimantan Barat. Secara administratip
termasuk kecamatan Ella llir, Kabupaten
Sintang, Kalimantan Barat. (Gambar 5).

TATA KERJA

Peralatan Kerja

Peralatan kerja terdiri dari peralatan
pemetaan geologi yaitu kompas, palu, loupe,
kamera dan detektor elemen radioaktif SPP
2NF serta alat pengolah data berupa
stereonet wulff dan komputer serta peralatan
tulis lainnya.

Metoda Kerja

Metoda yang digunakan adalah
dengan melakukan pemetaan struktur
geologi permukaan berskala 1 : 1.000 pada
daerah seluas 0,35 km2. Pemetaan dilakukan
pada singkapan-singkapan baru hasil bukaan
jalan oleh buldoser.

Hasil pengukuran kemudian diolah
dan disajikan dengan menggunakan kanvas

wulff hemisfer atas, berupa stereogram
proyeksi polar dan atau siklografik.

Untuk mengetahui pola mineralisasi
U di permukaan dilakukan dengan pendataan
bidang-bidang yang terisi mineralisasi U dan
pendataan elemen strukturfrakturasi.

Model struktur geologi dibuat
berdasarkan pendataan elemen struktur
lipatan (S0 dan S1 serta sumbu pelipatan
mikro).

Secara umum model struktur geologi
terdiri atas model lipatan dan model
frakturasi. Pada tulisan ini yang dimaksud
model struktur geologi adalah model lipatan
saja.

Model dibuat dengan tahapan
sebagai berikut: pendataan elemen struktur
lipatan di setiap singkapan terpilih,
karakterisasi lipatan di setiap singkapan
terpilih, korelasi karakteristik antar singkapan,
pembagian domain struktur lipatan
berdasarkan kesamaan sistem lipatan dan
penggabungan data orientasi S0, S1 dan
sumbu lipatan ke dalam satu stereogram
pada masing-masing domainnya. Hasil
penggabungan tersebut merupakan model
struktur geologi.

HASIL

Geologi

Secara umum S0 berarah Baratdaya
- Timurlaut miring 65° ke Tenggara di bagian
Barat dan menjadi vertikal di bagian Timur
sektor ini. S1 berarah Baratdaya Barat -
Timurlaut Timur hingga Barat - Timur miring
60° ke Utara hirtgga subvertikal.

Litologinya terdiri atas metapelit
biotit, metapelit sekistosan, metalanau dan
metapelit andalusit.

Metapelit biotit, segar berwarna abu-
abu kehijauan, lapuk abu-abu kecoklatan,
ukuran butir lempung. Komposisi mineral
terdiri dari felspar, kuarsa, biotit, andalusit
dan mineral opak.

Metapelit sekistosan, segar berwarna
abu-abu kehijauan, lapuk abu-abu
kecoklatan, ukuran butir lempung. Komposisi
mineral terdiri atas felspar, serisit, kuarsa,
biotit, klorit dan minera! opak.

Metalanau, segar berwama abu-abu,
lapuk abu-abu kecoklatan, ukuran butir lanau
hingga pasir halus. Komposisi mineral terdiri
atas kuarsa, felspar, biotit, turmalin, oksida
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besi, pirit dan material glas. Struktur sedimen
paralel laminasi hingga perlapisan.

Metapelit andalusit, segar berwarna
abu-abu, lapuk coklat kemerahan, ukuran
butir lempung. Komposisi mineral terdiri atas
felspar, kuarsa, andalusit, biotit dan mineral
opak.

Sesar-sesar yang berkembang
adalah sesar sinistral Baratdaya Selatan-
Timurlaut Utara, sesar dekstral Barat-Timur
yang di beberapa tempat berkembang
menjadi sesar normal dan sesar sinistral
Baratlaut Utara-Tenggara Selatan (Gambar
6).

Model Struktur Geologi

Hasil pendataan elemen SO dan S1
serta sumbu lipatan mikro di sektor Lemajung
Barat setelah diplot dalam peta sesuai lokasi
pengamatan masing-masing terlihat bahwa
SO berarah Baratdaya - Timurlaut hingga
Baratdaya Barat - Timurlaut Timur miring 45°
ke Tenggara hingga vertikal, S1 berarah
Baratdaya Barat - Timurlaut Timur hingga
Barat - Tinnur miring 47° ke Utara hingga
subvertikal, sumbu lipatan menunjam 5° - 25°
ke arah Timurlaut.

Dengan kenampakan seperti
tersebut diatas maka secara umum sektor
Lemajung Barat dikelompokkan menjadi satu
domain lipatan saja sehingga hanya akan
terbentuk satu model saja (Gambar 7).

Hasi! penggabungan orientasi SO, S1
dan sumbu lipatan menghasilkan suatu
model yang ditandai oleh SO berarah
Baratdaya -Timurlaut miring 45° ke Tenggara
hingga vertikal, S1 berarah Baratdaya Barat -
Timurlaut Timur hingga Barat -Timur miring
50° ke Utara hingga subvertikal sumbu
lipatan berarah N57° E menunjam 30° ke
Timurlaut (Gambar 8).

Pola Mineralisasi U

Hasil pengamatan singkapan di
lapangan mempelihatkan bahwa pola
mineralisasi U dapat dikelompokkan menjadi
3 tipe yaitu:

1. Mineralisasi U yang berbentuk lensa dan
berasosiasi dengan turmalin, berarah
Barat - Timur dan vertikal dengan
ketebalan 3-10 meter (lokasi
pengamatan 06, 09 dan 10) (Gambar 9).

2. Mineralisasi U yang menempati bidang-
bidang terbuka berarah Barat - Timur
miring 70° ke Utara dan sejajar S1.

Mineralisasi U berasosiasi dengan
kuarsa felspatik dan pirit dengan
ketebalan berkisar antara 1 sentimeter
hingga 2 meter (lokasi pengamatan 01,
11,14,15,16, 20.) (Gambar 10a & 10b).

3. Mineralisasi U yang mengisi fraktur-
fraktur terbuka berarah N 110°-130° E
miring 70° ke Timurlaut hingga
subvertika! (lokasi pengamatan 01,07).
Perangkap struktur mineralisasi tipe ini
berhubungan dengan terbentuknya sesar
mendatar sinistral berarah Baratlaut
Utara - Tenggara Selatan (Gambar 11a
dan11b).

Semua tipe mineralisasi tersebut
hanya terdapat di lapisan favorabel
(metalanau dan metapelit sekistosan), di
lapisan steril baik metapelit andalusit maupun
metapelit biotit mineralisasi tidak dijumpai

BAHASAN

Hasil pemetaan ulang menunjukkan
bahwa pola mineralisasi U di sektor
Lemajung Barat dapat dikelompokkan
menjadi 3 tipe, yaitu mineralisasi U yang
berasosiasi dengan turmalin berbentuk lensa
berarah Barat-Timur dan vertikal, mineralisasi
U yang mengisi bidang-bidang terbuka yang
berarah Barat - Timur miring 70° ke Utara
dan sejajar S1, dan mineralisasi U yang
mengisi fraktur-fraktur terbuka berarah N110
- 130° E miring 70° ke Timurlaut hingga
subvertikal sementara pola lama hanya terdiri
dari satu tipe yaitu berupa vein-vein yang
berarah Barat - Timur miring 70° ke Utara
dan sejajar S1.

Oleh karena perbedaan tersebut
cukup signifikan maka pendataan inti bor
tidak bisa mengacu pola mineralisasi U lama
yang bersifat global tetapi harus mengikuti
pola mineralisasi U baru hasil pemetaan
ulang yang bersifat lokal.

Model struktur geologi hasil
pemetaan ulang (model baru) secara
substansial mempunyai kemiripan dengan
mode! lama yang dibuat CEA tahun 1976,
perbedaannya terletak pada kemiringan S0.
Pada model baru terlihat S0 miring 45°
keTenggara hingga vertikal sementara model
lama S0 miring 40° ke Tenggara dan ke
Baratlaut hingga vertikal. Untuk S1 maupun
sumbu lipatannya relatif mempunyai
orientasi yang sama.

Adanya data SO dan S1 hasil
pengukuran inti bor yang tidak masuk ke

44



ISSN 1410-1998 Pmsiding Presentasi llmiah DaurBahan BakarNuklir V
P2TBDUdan P2BGN -BATANJakarta, 22 Pebmari 2000

dalam model lama disebabkan oleh
kekeliruan identifikasi S1 pada inti bor oleh
pendata terutama pada lubang bor LEML 31,
33, 35 dan 36. Pendata terdahulu selalu
mengasumsikan bahwa bidang yang terisi
mineralisasi U adalah S1, ternyata dari hasil
pemetaan ulang terlihat bahwa di lokasi
sekitar lubang bor LEML 31, 33, dan 36
(lokasi pengamatan 07), mineralisasi U
dikontrol oleh fraktur-fraktur terbuka berarah
N1100 - 130° E miring 70° ke Timurlaut
hingga subvertikal sehingga bidang yang
terisi mineralisasi U di lokasi ini adalah
fraktur-fraktur terbuka berarah N110°-130° E
miring 70° ke Timurlaut hingga subvertikal,
bukanmerupakanSl

Sementara itu untuk pendataan di
sekitar lubang bor LEML 35 (lokasi
pengamatan 01) terlihat mineralisasi terdiri
dari dua tipe yaitu mineralisasi U yang
mengisi bidang-bidang terbuka yang berarah
Barat - Timur miring 70° ke Utara dan sejajar
S1 dan mineralisasi U yang mengisi fraktur-
fraktur terbuka berarah N110°-130° E miring
70° ke Timurlaut hingga subvertikal sehingga
data S0 dan S1 inti bor LEML 35 kadang
tidak masuk kedalam model. Data S0 dan S1
yang tidak masuk model di lokasi ini karena
yang dianggap S1 ternyata adalah fraktur-
fraktur terbuka berarah N110°-130° E.

Dari hasil pengecekan di lapangan
ternyata data S0 dan S1 yang tidak masuk
model disebabkan oleh kesalahan identifikasi
data S1 pada inti bor oleh teknisi kontrol
geologi pemboran. Para teknisi kontrol
geologi pemboran selalu mengasumsikan
bahwa bidang yang terisi mineralisasi U
adalah S1.

Pada lokasi - lokasi tertentu (lokasi
pengamatan 11, 14, 15, 16 dan 20) kadang
asumsi tersebut menjadi benar karena
mineralisasi U di lokasi ini memang sejajar
S1.

Untuk kasus di lubang bor 35 (lokasi
pengamatan 01) asumsi tersebut bisa benar
atau bisa salah, karena mineralisasi di lokasi
ini terdiri dari dua tipe yaitu mineralisasi U
yang sejajar S1 dan yang mengisi fraktur-
fraktur terbuka berarah N110°-130° E. Untuk
mineralisasi U yang sejajar S1 maka asumsi
tersebut menjadi benar tetapi untuk
mineralisasi yang mengisi fraktur-fraktur
terbuka berarah N1100-130° E maka asumsi
tersebut menjadi salah.

Untuk lokasi di lubang bor 31, 33,
dan 36 (lokasi pengamatan 07) asumsi

tersebut menjadi salah karena yang dianggap
S1 ternyata fraktur berarah N110° - 130° E
miring 70° ke Timurlaut hingga subvertikal.

SIMPULAN

1. Model struktur geologi baru baru hasil
pemetaan ulang secara substansial yaitu
sistem pelipatannya mempunyai
kemiripan dengan model global yang
dibuat CEA tahun 1976 sehingga kedua
model masih dapat diterapkan pada
pemboran di sektor Lemajung Barat.

2. Terdapat perbedaan yang cukup
signifikan antara poia mineralisasi U baru
dengan pola mineralisasi U lama yaitu
pada pola mineralisasi U baru hasil
pemetaan ulang terdiri dari tiga tipe
sementara pola mineralisasi U lama
hanya terdiri satu tipe. Oleh karena
perbedaannya cukup signifikan maka
pendataan inti bor tidak bisa mengacu
pola lama tetapi harus mengikuti pola
baru hasil pemetaan ulang.

SARAN

Walaupun terdapat kemiripan antara
model struktur geologi baru dengan model
lama tetapi untuk pendataan S0 dan S1 inti
bor di sektor Lemajung Barat pada kegiatan
di tahun mendatang disarankan
menggunakan model struktur geologi baru,
karena model lama dibuat untuk sektor
Lemajung secara keseluruhan yaitu
Lemajung Barat dan Timur.
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TANYA JAWAB

Kosim Affandi

• Berdasarkan model struktur geologi yang
dibuat oleh CEA dihitung cadangan
sebesar 1815 ton U3O8 terindikasi
dengan model struktur geologi baru yang
telah dievaluasi apakah bisa digunakan
untuk meningkatkan cadangan dari
terindikasi menjadi terukur.

Ngadenin

• Secara langsung model struktur geologi
tidak bisa dipergunakan untuk
meningkatkan cadangan dari kategori
terindikasi menjadi kategori terukur.
Dengan model struktur geologi baru
hanya bisa dipergunakan untuk
menginterpretasikan bentuk geometri
bijih. Peningkatan cadangan hanya bisa
dicapai dengan jcara memperapat jarak
antar lubang bor. Untuk lokasi di
Lemajung Barat maka kategori cadangan
terukur bisa dicapai dengan kerapatan
jarak lubang bor ± 25 meter.

Sartapa

• Bagaimana hubungan antara ketiga tipe
mineralisasi U yang ditemukan.

• Bagaimana kronologi ketiga tipe tersebut.

Ngadenin

• Hubungan antara ketiga tipe mineralisasi
U tersebut adalah tipe satu dan dua
terbentuknya berhubungan dengan
proses metamorfisme (synmetamorfik)
sedangkan tipe ketiga post metamorfik.

• Kronologinya adalah yang pertama
terbentuk adalah tipe satu, yang kedua
tipe dua dan ketiga tipe tiga.

Fazal Riza

• Tujuan adalah menentukan kelayakan
terhadap model struktur geologi dan pola
mineralisasi U sebelum meningkat pada
perhitungan sumber daya U kategori
teaikur. Apakah layak model tersebut
diterapkan.

Ngadenin

• Walaupun terdapat perbedaan
kemiringan bidang perlapisan antara
model staiktur geologi baru dengan
model lama tetapi secara subtansial yaitu
sistem pelipatannya mempunyai
kemiringan sehingga model struktur
geologi lama masih layak diaplikasikan
pada pada sektor Lemajung Barat.

• Untuk pola mineralisasinya, karena
terdapat perbedaan yang cukup
signifikan antara pola lama dengan pola
baru maka pola lama sudah tidak bisa
dipergunakan lagi tetapi harus
menggunakan pola baru.
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Gambar 1. Peta Jalur mineralisasi Uranium Sektor Lemajung, Cekungan Kalan,
Kalimantan Barat ( CEA- BATAN, 1976 )
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Gambar 2. Model Struktur Geologi Global Sektor Lemajung ( CEA, 1976 )
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Gambar 3. Model Struktur Geologi Sektor Lemajung Timur ( CEA, 1977)
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Gambar4. Peta Jalur Mineralisasi Uranium Sektor Lemajung, Cekungan Kalan,
Kalimantan Barat ( BATAN, 1988 )
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Gambar 5. Peta lokasi penelitian.
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Gambar 6. Peta Geologi Sektor Lemajung Barat, Cekungan Kalan, Kalimantan Barat.
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Gambar 7. Peta Elemen Struktur Lipatan Sektor Lemajung Barat, Cekungan Kalan,
Kalimantan Barat

Gambar 8. Moclel Struktur Geologi ( Baru) Sektor Lemajung Barat

51



Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir V
P2TBDU dan P2BGN-8ATAN Jakarta, 22 Pebruari 2000

ISSN 1410-1998

Gambar 9. Penampang Utara - Selatan Mineralisasi Uranium Berbentuk Lensa Berarah Barat -
Timur, Berasosiasi Dengan Turmalin

U
S

•25M
GambariOa. Penampang Utara - Selatan Mineralisasi Uranium Mengisi Fraktur - fraktur

Berarah Barat - Timur Dan Sejajar S1

+ E

~.—I -—
s

Gambar 10b. Stereogram Polar Fraktur - fraktur Sejajar S1 Yang Terisi Mineralisasi Uranium
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Gambar 11a. Penampang Utara - Selatan Mineralisasi Uranium Yang Mengisi Fraktur-fraktur
BerarahN110°-130°E

w

Gambar 11b. Stereogram Polar Fraktur-fraktur Berarah N 110°-130° E Yang Terisi Mineralisasi
Uranium
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PENGOLAHAN MONASIT DARI LIMBAH PENAMBANGAN TIMAH :
PEMISAHAN LOGAM TANAH JARANG (RE) DARI U DAN TH

Hafni LN, Faizal R, Sugeng W, Budi S, Arif S, Susilaningtyas
Pusat Pengembangan Bahan Gaiian Nuklir-BATAN

ABSTRAK

PENGOLAHAN MONASIT DARI LIMBAH PENAMBANGAN TIMAH: PEMISAHAN LOGAM
TANAH JARANG (RE) DARI U DAN Th. Telah dilakukan pemisahan logam tanah jarang (RE) dari
U dan Th hasil digesti monasit Bangka dengan sistem pengendapan menggunakan reagen
NaOH. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh kondisi pengendapan RE(OH)3 yang terbaik
sehingga menghasilkan rekoveri RE semaksimal mungkin dan kemurnian RE yang tinggi dari
pengotor radioaktif U dan Th. Parameter derajat keasaman (pH), normalitas NaOH dan waktu
pengendapan diperoleh kondisi pengendapan terbaik pH 9,8; 1N NaOH dan waktu 3 jam. Pada
kondisi tersebut diperoleh rekoveri pengendapan RE(OH)3 99,79 %, Th 4,52 %, U dan PO4 tidak
terambil. Kemurnian dari produk tersebut adalah RE(OH)3 98,868 % , Th(OH)4 0,009 % atau 90
ppm dan lainnya 1,123 % .

ABSTRACT

MONAZITE PROCESSING OF TIN MINING WASTE : RARE EARTH SEPARATION FROM U
AND Th. Separation of Rare Earths from U and Th of Bangka monazite digestion solution, by
using NaOH reagent and precipitation system has been carried out. The aim of the experiment is
to find a condition of RE(OH)3 precipitation to produce maximal RE recovery and high purity of RE
that are free from radioelements U and Th. Parameters studied were pH, NaOH normality and
precipitation time. The optimal conditions obtained were pH 9.8, 1N NaOH and 3 hours
precipitation time. At this condition recovery ofthe RE(0H)3 is 99.79 % and Th 4.52 % . However
uranium and phosphate were not detected. Purity of the products are RE(OH)3 98.868 % ,Th(OH)4
0.009 % and the others 1.123 %

PENDAHULUAN

Monasit sebagai limbah dari
penambangan timah di Bangka diolah secara
kimiawi akan menghasilkan garam unsur
U,Th, RE dan fosfat. Pada bidang industri
nuklir, uranium dan torium digunakan sebagai
bahan bakar nuklir, disamping itu torium
digunakan juga sebagai bahan pembuatan
kaos lampu. Garam unsur RE banyak
digunakan pada industri magnetik,
optoelektronik dan elektronik. Sedangkan
fosfat sebagai bahan dasar pembuatan
pupuk kimia TSP (Tri Super Posfat) seperti di
Petrokimia, Gresik.

Garam unsur U, Th, RE dan fosfat
sebagai komoditas perdagangan maka RE
mempunyai nilai jual yang tinggi
dibandingkan dengan yang lainnya, dimana
produk RE harus memiliki kemurnian tinggi,
bebas dari unsur radioaktif U, Th dan unsur
pengotor lainnya seperti PO4, TiO2 dan lain
sebagainya.

Pada penelitian ini dilakukan
pemisahan logam tanah jarang (RE) dari U
dan Th dengan pengendapan. Hal ini
dilakukan karena filtrat RECI3 yang diperoleh
dari pengendapan sebelumnya (pH 6,4)
masih mengandung U dan Th (Gambar 1).

Penelitian bertujuan memperoleh kondisi
pengendapan yang terbaik, sehingga produk
RE bebas dari U dan Th. Paramater yang
diamati adalah pengaruh derajat keasaman,
normalitas reagen NaOH dan waktu
pengendapan.

TEORI

Pemisahan atau pemurnian logam
tanah jarang (RE) dari U dan Th dapat
dilakukan dengan berbagai cara yaitu
ekstraksi, resin penukar ion dan
pengendapan. Umpan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah larutan RECI3 (Gambar
1). Pada proses ekstraksi, jenis pelarut yang
banyak dipakai dalam industri pengolahan
uranium dan torium maupun RE diantaranya
Amine, TBP, D2EHPA dan TOPO. Pelarut
tersebut sangat sulit membentuk komplek
dengan ion klorida, maka untuk
mengekstraksi RE dari RECI3 harus
dilakukan methatesis terlebih dahulu menjadi
RE(NO3)3 atau RE2(SO4)3

[11, sehingga
prosesnya panjang dan tidak efektif.

Dengan resin penukar ion,
pemisahan RECI3 dari U dan Th dapat
menggunakan jenis resin Dowex 2 dan
Amberlite IRA-400. Hasil penelitian
berdasarkan pustaka 121,dengan mengunakan
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umpan RECI3 dari monasit dan resin
Amberlite IRA-400 diperoleh rekoveri RE 0%,
ThO2 1% dan U > 99%. Dari hasil tersebut
terlihat bahwa uranium terabsorpsi cukup
tinggi sedangkan RE dan Th rendah sekali,
resin tersebut hanya cocok untuk
mengadsorpsi U dan masih diperlukan jenis
resin lain untuk mengadsorpsi Th.

Pemisahan RE dari U dan Th dengan
umpan larutan RECI3 yang berasal dari bijih
Rirang pernah diteliti oleh Faizal Riza P1

melalui sistem pengendapan, hasil
penelitiannya menyatakan bahwa pada
kondisi pengendapan pH 10 didapat rekoveri
RE mendekati 100%, rekoveri U < 3% dan
toriun tidak terdeteksi. Dari uraian tersebut
dapat disimpulkan bahwa sistem
pengendapan untuk memisahkan RE dari U
dan Th diperoleh hasil yang lebih baik,
disamping cara kerjanya lebih mudah dan
sederhana dari sistem lain. Dengan
demikian, pada penelitian ini dipilih sistem
pengendapan, tetapi tidak menutup
kemungkinan digunakan sistem yang lain
bilamana hasilnya kurang memuaskan.

Selama pengendapan akan terjadi
reaksi sebagai berikut:

RE Cl3 +3 NaOHoRE(OH)3 +3 NaCI. (1)

r2

Disamping itu reaksi pengendapan
U, Th adalah sbb:

NaOH

Monasit

UO2CI2 + 2 NaOHoU02 (OH)2+2NaCI... (2)

Th Cl4 + 4 NaOHoTh (OH)4 + 4 NaCI (3)

r, adalah kecepatan pengendapan
RE ke arah kanan sedangkan r2 adalah
kecepatan pengendapan ke arah kiri.
Besarnya kecepatan pengendapan
dipengaruhi oleh konsentrasi umpan dan
reagen, waktu pengendapan, derajat
keasaman, suhu dan luas muka pengadukan
dsb'4'' Rekoveri pengendapan sangat
dipengaruhi oleh kecepatan reaksi maka
kalau kecepatan pengendapan r, semakin
besar maka rekoveri RE semakin besar pula.
Besarnya rekoveri RE dibatasi oleh titik
kesetimbangan kondisi pengendapan karena
reaksi pengendapan adalah reaksi bolak
balik

Berdasarkan pada pustaka m reaksi
pengendapan U dan Th hidroksida secara
sempurna terjadi pada pH (5,7-6,4), jika pH >
6,4 rekoveri U, Th hidroksida akan
mengalami penurunan. Pada pH
pengendapan RE antara (9,6-10, 4) U dan Th
yang masih ada diharapkan berada dilarutan.
Reagen yang digunakan adalah NaOH oleh
karena itu tidak menutup kemungkinan akan
terbentuk Na diuranat (Na2U2O7) pada pH >
7,0131. Penggunaan reagen NaOH
dimaksudkan untuk efisiensi dan
pengumpulan data pengendapan.mengingat
reagen tersebut juga digunakan untuk proses
dekomposisi dan pengendapan (U,Th)
hidroksida.

DEKOMPOSISI

Air panas
NaOH

Filtrasi

HCI

Penguapan • N a 3 P O 4

Residu

PELARUTAN

Lar.NaOH pH 6,4

Residu / limbah

Filtrat RE Cl3

PENGENDAPAN (UJh)OH

Lar. NaOH pH 9,6-10,4
Filtrat RE Cl3

PENGENDAPAN RE(OH)3

- • Endapan (U<Th)OH

- > Filtrat

Endapan RE (OH)

Gambar 1. Pengolahan monasit secara basa
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PERALATAN DAN METODE KERJA

Peralatan :

1. Gelas ukur
2. Pengaduk magnetik
3. Corong
4. Pipet
5. Stop watch
6. Hot plate
7. pH meter
Bahan :

1. NaOH
2. Kertas saring
3. Larutan RECI3 sebagai umpan ada 2

macam yang berasal dari : Bijih monasit
yang digunakan untuk membuat umpan :
a.Bijih monasit A dengan kadar U :

2410,05 ppm ; Th : 3,04 % ;RE2O3 :
65,71 % dan PO4 : 27,30 %.

b.Bijih monasit B dengan kadar U :
2427,86 ppm ; Th : 2,62 % ;RE2O3 :
62,10 %danPO 4 : 24,58%

METODE KERJA

100 ml larutan umpan RE Cl3
dimasukkan ke dalam gelas beker, sambil
diaduk dengan pengaduk magnetik
diteteskan larutan 1N NaOH sampai
mencapai pH 9,6, pH tersebut dipertahankan
selama 1 jam (sebagai waktu pengendapan).
Slurry yang terbentuk disaring dengan corong
yang telah dilapisi kertas saring. Endapan
dicuci dengan 100 ml larutan 1 N NaOH (pH
9,6) sebanyak 3 kali kemudian dikeringkan,
ditimbang dan dianalisis kadar U, Th, RE dan
PO4. Filtrat hasil saringan dicampur dengan
pencuci, diaduk dan diukur volumenya
kemudian dianalisis kadar U, Th, RE dan
PO4. Metode kerja ini untuk penelitian
pengendapan dengan parameter pH (9,6 ;
9,8; 10; 10,2; 10,4). Metode kerja untuk
penelitian pengendapan dengan parameter

normalitas NaOH dan waktu pengendapan
dilaksanakan sesuai dengan metode kerja ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh derajat keasaman (pH)

Pada penelitian dengan pengaruh
derajat keasaman (pH), umpan yang
digunakan berasal dari monasit A yang diolah
sesuai dengan Gambar 1. pH penelitian
dimulai dari 9,6, hal ini dikarenakan sebelum
penelitian mulai dilaksanakan telah dilakukan
percobaan pendahuluan terlebih dahulu.
Hasil dari percobaan pendahuluan
menyatakan bahwa pada pH < 9,6 diperoleh
rekoveri RE2O3 < 88%, Th 5 % dan U tidak
terambil. Maka untuk penelitian dengan
parameter pH, range pH ditentukan antara
9,6 -10,4. Selama penelitian, pengaturan pH
dilakukan dengan meneteskan larutan 1N
NaOH. Hasil analisis kadar umpan RECI3
yang digunakan, ion pospat tidak terdeteksi,
tetapi unsur U; Th dan RE terdeteksi. Tidak
terdeteksinya pospat dalam umpan
disebabkan oleh kandungannya < 5 ppm atau
selama tahapan proses penyiapan umpan,
ion pospat sudah terambil. Hasil penelitian
dengan variasi pH (9,6-10,4) yang tertulis
pada Tabel 1 diperoleh rekoveri RE2O3

(71,44 - 91,67) %, Th (6,91 - 8,34) %, U dan
PO4 tidak terambil. Semakin besar pH maka
semakin besar rekoveri RE2O3. Pada pH 9,8
diperoleh rekoveri RE2O3 tertinggi 91,67 %
karena pada pH tersebut terjadi titik
kesetimbangan dimana tidak ada
penambahan ataupun pengurangan jumlah
pengendapan. Tetapi setelah pH lebih besar
dari 9,8 rekoveri RE2O3 mulai mengalami
penurunan.

Penurunan rekoveri RE2O3 dari 91,67
% menjadi 80,63% yang disebabkan oleh
adanya kenaikan pH dari 9,8 menjadi 10, hal
tersebut terjadi karena adanya ionisasi

Tabel 1

No.

1.
2.
3.
4.
5.

Pengaruh derajat keasaman (pH) terhadap
PH

9,6
9,8
10,0
10,2
10,4

NaOH
(ml)

143
145
148
150
151

U*
-
-
-
-
-

rekoveri.
Rekoveri, %

Th
6,91
6,28
8,32
8,33
8,34

RE2O3

88,56
91,67
80,63
72,02
71,44

PO4

—
-
-
-
-

Kondisi percobaan:
Umpan (RECI3) = 100 ml; U = 107,1 ppm; Th = 271,01 ppm; RE2O3 = 96,6664 mg/ml;
PO4 = ttd.; waktu pengendapan = 1 jam; pH awal = 5,17- 5,24; 1N = NaOH; * = <0.45%
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sebagian RE(OH)3 dan NaCI, dimana ion-ion
yang terbentuk akan bereaksi kembali
membentuk RECI3 dan NaOH. Semakin
tinggi pH maka ionisasi akan makin
sempurna dan reaksi akan bergeser dari arah
kanan ke kiri sehingga rekoveri RE2O3

semakin turun tajam (Tabel 1). Pada torium
semakin besar pH maka rekoveri Th semakin
naik dimana pada pH lebih besar 9,6 maka
torium yang ada pada umpan akan
mengendap dengan reaksi yang lambat.
Adanya uranium dalam umpan kemungkinan
disebabkan tidak sempurnanya proses
penyiapan umpan pada pH pengendapan 6,4
(Gambar 1). Menurut pustaka<2> uranium
sebagai hidroksida akan mengendap
sempurna bersama-sama torium hidroksida
pada pH 5,7-6,4 dan sebagai ADU
(ammonium diuranat) mengendap sempurna
pada pH 7.0 dan setelah pH > 7.0 ADU mulai
larut kembali sehingga pada proses
pengendapan (REOH)3 yang dimulai pada
pH 9,6 uranium tidak terdekteksi dalam
endapan.

Untuk melakukan parameter
penelitian berikutnya maka diambil kondisi
pH terbaik 9,8 dengan menghasilkan rekoveri
RE2O3 91,67%, Th 6,28%, U dan PO4 tidak
terambil.

2. Pengaruh normalitas reagen (N NaOH)

Pada penelitian pengendapan pada
normalitas reagen (N NaOH) digunakan
umpan seperti pada parameter pH. Reagen
NaOH sebagai pembentuk endapan
hidroksida dengan RE sangat dipengaruhi
oleh normalitas yang berbanding lurus
dengan konsentrasinya. Jika diinginkan
kecepatan reaksi semakin besar maka
normalitas reagen NaOH harus semakin
besar tetapi besarnya normalitas dibatasi

oleh kondisi reaksi endapan yang arahnya
bolak balik.

Hasil penelitian yang tertulis pada
Tabel 2 terlihat bahwa pada normalitas
NaOH antara 0,5 sampai 1,0N rekoveri
RE2O3 mengalami kenaikan karena menurut
Archenius , kecepatan reaksi pengendapan
RE(OH)3 semakin besar jika konsentrasi
reagen pembentuknya semakin besar pula.
Karena reaksi pengendapan adalah bolak-
balik (reaksi 1) maka pada normalitas NaOH
1 N, pH 9,8 dan waktu pengendapan 1 jam
diperoleh rekoveri RE2O3 sebesar 90,24%
adalah merupakan titik kesetimbangan
dimana tidak terjadi reaksi kekanan maupun
kekiri. Jika normalitas diperbesar melewati
1N maka rekoveri RE akan semakin
berkurang hal ini diakibatkan oleh adanya
perubahan reaksi ke arah kiri dimana
RE(OH)3 dan NaCI yang terbentuk akan
terionisasi dan bereaksi kembali menjadi
larutan RECI3 dan NaOH. Untuk torium pada
normalitas NaOH (0,5-2,0) mengalami
kenaikan yang sangat kecil, hal ini
disebabkan reaksi pengendapan torium yang
sangat lamban pada kondisi tersebut. Untuk
uranium tidak terlihat pada endapan (REOH)3

karena pada pH 9,6 uranium dalam bentuk
larutan(2'.

Untuk melakukan parameter
penelitian berikutnya maka diambil kondisi
normalitas terbaik 1N NaOH, pH 9,8 yang
menghasilkan rekoveri RE2O3 90,24%, Th
5,42%, U dan PO4tidakterambil.

3. Pengaruh waktu pengendapan

Pada penelitian dengan parameter
pengaruh waktu pengendapan, umpan yang
digunakan berasal dari monasit B. Kalau
melihat kadarnya (pada bahan) maka
komposisi monasit A dan monasit B tidak

Tabel 2. Pengaruh normalitas reagen ( NNaOH) terhadap rekoveri

No.

1.
2.
3.
4.
5.

NNaOH

0,5
0,75
1,0
1,5
2,0

Endapan
(gr)

9,8
9,9
10,0
9,9
9,8

U*

-
-
-
-
-

Rekoveri (%)
Th

5,66
5,32
5,29
5,42
5,66

RE2O3

81,93
81,95
90,24
90,14
86,49

PO4

-
-
-
-
-

Kondisi percobaan:
Umpan (RECI3) = 100 mt; U =107,1 ppm; Th =271,01 ppm; RE2O3 = 96,6664 mgr/ml;
PO4 = ttd; pH awal = 5,17-5,25; pH pengendapan = 9,8 dan waktu pengendapan = 1
jam; *=<0,46%
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jauh berbeda. Larutan umpan yang
dihasilkan dari monasit B berada dari monasit
A terutama pada kadar uraniumnya. Hal ini
disebabkan oleh alat pH meter yang
digunakan pada waktu pembuatan larutan
umpan (pH 6,4) ada perbedaan sehingga
mempengaruhi kesempurnaan reaksi yang
terjadi dan menghasilkan umpan yang
berbeda pula. Dari hasil pengendapan
dengan parameter pH (Tabel 1) dan
normalitas reagen (Tabel 2) yang dilakukan
dengan waktu pengendapan 1 jam maka
hasil rekoveri RE2O3 maksimum yang
diperoleh mendekati ± 91%. Sebagai hasil
akhir dari proses pengolahan monasit
diinginkan rekoveri RE2O3 mendekati 100%
sedangkan U, Th dan PO4 adalah tidak
terambil. Waktu 1 jam pada percobaan
pertama dan kedua masih belum cukup untuk
menyempurnakan reaksi sehingga waktu
perlu divariasi untuk memperoleh waktu
pengendapan optimal supaya reaksi
pengendapannya sempuma.

Pada Tabe! 3 terlihat bahwa umpan
yang digunakan untuk penelitian kadar U dan
PO4 nya tidak terdeteksi dan pada endapan
RE(OH)3 kadar U dan PO4 juga tidak
terdeteksi, dikarenakan kadarnya <5 ppm.
Hasil penelitian dengan pengamh waktu
pengendapan 3 jam adalah waktu terbaik
untuk pengendapan RE dan diperoleh
rekoveri RE2O3 99,79% dan Th 4,52%. Pada
waktu pengendapan melebihi 3 jam terlihat
rekoveri RE2O3 tidak mengalami perubahan.
Hal ini disebabkan reaksi pengendapan RE
telah sempurna, sedangkan rekoveri Th
mengalami kenaikan ±4%. Kenaikan rekoveri
Th setelah waktu 3 jam menunjukkan bahwa
reaksi pengendapan Th sangat lambat
karena rekoveri yang dicapai masih < 10%.
Kondisi waktu pengendapan perlu

diperhatikan, agar Th tidak terlalu banyak ikut
mengendap bersama sama RE, sehingga
menambah impuritis pada produk RE(OH)3.
Dengan demikian maka diambil waktu
pengendapan RE(OH)3 terbaik 3 jam.

Pada kondisi terbaik pengendapan
RE(OH)3 (Tabel 4) tertulis bahwa kemurnian
RE(OH)3 terhadap pengotor radioaktif Th
adalah 98,868% dan kandungan Th(OH)4

nya 0,009% setara dengan 90 ppm,
sedangkan unsur lainnya 1,123%. Sebagai
bahan perbandingan, berdasarkan pada
pustaka '5l menyatakan bahwa produk cerium
oksida sebagai bahan poles gelas
mempunyai kadar minimal 45% dan ThO2

0,05% setara dengan 500 ppm. Dengan
demikian produk RE(OH)3 yang dihasilkan
sudah dianggap memenuhi syarat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian pengendapan
RE(OH)3 yang telah dilakukan diperoleh
kondisi terbaik pengendapan RE(OH)3 pada
pH 9,8, NaOH 1 N dan waktu 3 jam. Pada
kondisi tersebut didapatkan rekoveri RE2O3

99,79%, Th 4,52%; U dan PO4 tidak terambil
dan komposisi produk RE(OH)3 98,868%;
Th(OH)4 0,009%; dan lain-lain 1,123%.

SARAN

Jika dipasaran dikehendaki produk
RE(OH)3 bebas dari zat radioaktif torium dan
uranium maka untuk memperkecil kadar
torium dan uranium pada hasil perlu dikaji
ulang proses pengolahan monasit. Salah
satu cara pengambilan torium dan uranium
adalah dengan cara ekstraksi maka produk
harus dilarutkan dengan asam, tetapi
RE(OH)3 sangat sulit larut dengan asam atau

Tabel 3. Pengaruh waktu pengendapan terhadap rekoveri

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waktu
(jam)

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

U

-
-
-
-
-

Rekoveri, %

Th

4,14
4,59
4,20
4,77
4,52
8,23

RE2O3

87,57
92,47
95,41
95,31
99,79
99,75

PO4

-
-
-
-
-

Kondisi percobaan :

Umpan (RECI3> = 100 ml; U = ttd; Th = 163,56 ppm; RE2O3 = 106,34 mgr/ml;
PO4 = ttd; pH awal = 5,20 - 5,25; pH pengendapan = 9,8; 1N NaOH
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Tabel 4. Kemurnian RE pada kondisi terbaik pengendapan

Endapan

RE(OH)3

Berat

(gr)

12,5

Kadar produk, RE(0H)3 hasil analisis

U
(mg)
ttd

Th
(mgr)
0,739

RE (OH)3

(gr)
12,3585

PO4

ttd

dll
fart

0,1407

Komposisi/kemurian
produk (%)

RE(OH)3

98,868

Th(OH)4

0,009

dil

1,123

Kondisi percobaan:

pH = 9,8 ; 1N= NaOH; waktu = 3jam ; suhu = suhu kamar; ttd = < 5 ppm

sangat kecil kelarutannya sehingga proses
ekstraksi torium dan uranium menjadi tidak
efektif. Maka untuk mengatasinya setelah
proses dekomposisi asam dilakukan
ekstraksi torium dan uranium terlebih dahulu,
kemudian baru dilakukan proses
pengendapan.
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TANYA JAWAB

Mukhlis
• Rekoveri dipengaruhi oleh ukuran butiran

tetapi kok tidak ada di abstrak dan
ukuran butirnya berapa

• Untuk standar internasional unsur
radioaktif Th dan U sampai berapa ppm
diperbolehkan.

Hafni Lissa Nuri
• Rekoveri yang kami hitung adalah

rekoveri pengendapan dan proses
pengendapan adalah merupakan proses
akhir dari monosit basa untuk
menghasilkan produk akhir RE blok atau
RE(OH)3dan ukuran butir sebagai umpan
adalah -200 mesh.

• Standar intenasional unsur radioaktif
belum kami peroleh hanya saja informasi
dari PT Timah produk harus bebas
radioaktif.

Rudi Pudjianto
• Mohon penjelasan angka 1,123%

dikaitkan dengan angka yang muncul
pada kemurnian produk yaitu RE(OH)3

98,868%, Th(OH)4 0,009%, perhitungan
angka-angka terakhir tersebut didasarkan
pada berat kering produk. Dan penyaji
menyebutkan angka 1,123% adalah air
atau impuritas.

Hafni Lissa Nuri
• Mengenai angka 1,123% kemungkinan

adalah kadar air karena kadar air tidak
kami analisakan dan selama pengeringan
kemungkinan menggunakan timbangan
yang kurang sensitif. Seiain kadar air di
dalamnya juga terkandung impuritas Si
dan Ti karena kedua unsur dalam bijih
monasit cukup besar dan untuk
peneletian lanjutan unsur impuritas Si
dan Ti akan kami analisa.

Amir Rusli
• Melihat hasil penelitian cukup baik,

bagaimana dengan prospek ekonominya
ke depan.

• Bagaimana tentang ketersediaan bahan
baku dan scale up nya

Hafni Lissa Nuri
• Ketersediaan bahan baku monosit saat

ini di Bangka ada ± 10.000 ton. Untuk
scale up dan proses akan kami lakukan
setelah kondisi secara keseluruhan dari
pengolahan monosit diperoleh dimana
pada kondisi tersebut dapat
menghasilkan RE2O3 dengan rekoveri
dan kualitas semaksitnal mungkin

Darmawan
• Litnbah yang tertulis di judul lebih baik

diganti dengan hasil samping.
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• Apakah proses pemisahan ini juga dapat ada perbedaan proses maupun hasilnya
dilakukan untuk monosit yang ada di karena unsumya hampir sama yaitu RE,
Rirang , kalau sudah apakah perbedaan U, Th dan PO4. Rirang mengandung U
proses maupun hasilnya. tinggi, Th rendah sedangkan monosit

. mengandung U rendah dan Th tinggi dan
Hafni Lissa Nun u n t u k k a d a r R E h a m p i r s a m a y a i t u ±

• Mengenai judul sudah merupakan fin0/
kesepakatan di KPTP P2BGN.

• Proses pemisahan telah dilakukan untuk
monosit yang ada di Rirang, hampir tidak
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PENENTUAN KADAR FLORIDA DAN KLORIDA DALAM SERBUK UO2

SECARA POTENSIOMETRIK ELEKTRODAION SELEKTIF DENGAN
MENGGUNAKAN TEKNIK PIROHIDROLISIS

Purwadi Kasino Putro
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang - BATAN

ABSTRAK

PENENTUAN KADAR FLORIDA DAN KLORIDA DALAM SERBUK UO2 SECARA
POTENSIOMETRIK ELEKTRODA ION SELEKTIF DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK
PIROHIDROLISIS. Kadar ion klorida dan florida di dalam serbuk UO2 (uranium oksida) perlu di
perhitungkan keberadaannya, karena hal ini akan berpengaruh terhadap unjuk kerja dari elemen
bakar rektor daya yang akan digunakan di dalam teras reaktor. Penentuan kandungan florida dan
klorida di dalam serbuk uranium oksida telah dilakukan dengan menggunakan metoda
potensiometrik elektroda ion selektif dengan teknik pirohidrolisis. Kadar ion florida dan klorida
yang akan ditentukan sebelumnya dipisahkan dahulu dari serbuk uranium oksida dengan cara
pirohidrolisis, kemudian hasil tersebut dianalisis dengan potensiometrik menggunakan elektroda
ion selektif. Dari percobaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: efisiensi alat pirohidrolisis
yang digunakan untuk melakukan pemisahan ion florida dan klorida dari serbuk uranium oksida
adalah 93,78 ± 5,51 % untuk ion florida dan klorida adalah 95,71 ± 3,08 %. Batas deteksi
pengukuran yang diperoleh dari metode tersebut adalah 0,019 ppm untuk florida, dan 1,775 ppm
untuk klorida. Sedangkan matriks uranium yang berpengaruh pada pengukuran ini kadamya
adalah 250 ppm.

ABSTRACT

DETERMINATION OF FLORIDEAND CHLORIDE CONTENTIN UO2 POWDER BY SELECTIVE
ION ELECTRODE POTENTIOMETRY METHOD USING PYROHYDROLITIC TECHNIQUES. The
flouride and chloride ions in uranium oxide powder should be determinated since they influence
the performance of fuel element during irradiation in the reaktor. Determination of flouride and
chloride ion content had been done by selective ion electrode Potentiometry method from uranium
oxide after seperation from U using method pyrohydrolitic. The experiment showed that the
maximum efficiencies of the pyrohydrolitic sepanation offlouride and chloride ions is 93,78 ± 5,51
% and 95,71 + 3,08 %, with minimum detection of 0,019 ppm and 1,775 ppm respectively.
Uranium matrix as much as 250 ppm showed significant influence on the measurement.

PENDAHULUAN

Unjuk kerja bahan bakar nuklir
merupakan faktor yang sangat penting dalam
reaktor nuklir, baik dalam reaktor riset
maupun reaktor daya. Dua persyaratan
utama yang harus dimiliki oleh bahan bakar
tersebut adalah : pertama, bahan bakar tidak
boleh mencapai titik lelehnya dan kedua,
tidak ada hasil fisi yang dilepaskan ke
pendingin (coolant). Ada banyak faktor yang
mempengaruhi unjuk kerja bahan bakar
nuklir, terutama bahan yang digunakan
sebagai bahan bakar nuklir serta rancangan
bahan bakar nuklir tersebut. Untuk reaktor
daya Bahan bakar yang digunakan terdiri dari
bahan nuklir itu sendiri (umumnya UO2 atau
uranium dioksida) yang dibuat dalam bentuk
pelet dan bahan kelongsong (cladding) yang
mengelilinginya, keduanya dirancang khusus
sesuai dengan kondisi di dalam reaktor. Pada
Reaktor daya, bahan nuklir, bahan
kelongsong dan bahan dukung lain yang
akan digunakan sebagai elemen bakar
mendapatkan perlakuan uji yang sangat

ketat, hal ini dilakukan untuk menjaga
keselamatan dan keamanan dari bahan
bakar tersebut selama proses di dalam
reaktor berlangsung.

Kegagalan kelongsong dapat terjadi
setelah pembakaran pada suhu tinggi
sebagai akibat tekanan lokal pada
kelongsong ditambah adanya reaksi kimia
antara pelet dan kelongsong. Tekanan pada
kondisi ini dapat menyebabkan kelongsong
bahan bakar retak (crack). Stress corrosion
cracking adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan fenomena "serangan"
terhadap logam di bawah tekanan dalam
atmosfir oleh bahan-bahan korosif.111

Pencegahan peristiwa tersebut dapat
dilakukan dengan mengadakan pengujian
terhadap kualitas bahan bakar nuklir,
diantaranya penetapan kadar florida dan
klorida dalam bahan bakar tersebut.
Kelebihan ion florida dan klorida dalam
bahan bakar reaktor akan menyebabkan
peristiwa korosi dan ini sangat berbahaya
terhadap unjuk kerja bahan bakar reaktor di
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teras reaktor nuklir. Kadar ion klorida dan ion
florida di dalam uranium dioksida tidak boleh
melebihi dari 10 ppm'1'51, baik dalam bentuk
serbuk maupun dalam bentuk pelet.

Percobaan ini bertujuan untuk
menetapkan kadar klorida dan florida di
dalam bahan bakar uranium dioksida secara
potensiometri elektroda ion spesifik. lon
florida dan klorida diperoleh dengan cara
memisahkannya dari bahan bakar uranium
dioksida menggunakan metoda pirohidrolisis.

TEORI

Elektroda

Elektroda selektif ion merupakan
suatu elektroda membran yang mana dalam
elektroda larutan ini larutan sampel tidak
memberikan suatu transfer elektron seperti
pada elektroda logam, tetapi arus dibawa
oleh gerakan ion yang mengalir melalui
membran dari larutan pembanding.'21

Selektivitas dari elektroda membran untuk
suatu ion tertentu, ditentukan oleh
mekanisme dari perpindahan ion melalui
membran. Secara ideal hanya satu spesies
ion dapat membawa arus melalui membran
ini.

Elektroda ion selektif merupakan
suatu metoda yang dapat digunakan untuk
menentukan suatu ion didalam larutan.
Metoda ini merupakan metoda analisa yang
cepat dengan peralatan yang sederhana.
Untuk mendeteksi suatu ion spesifik dari
larutan campuran, elektroda ini mempunyai
suatu sensor, dimana bahan dari sensor ini
ada bermacam-macam, misalnya:

• Membran gelas, untuk penentuan ion-ion
Na+, H+

• Membran cair, untuk penentuan K+,
Ca2+, NO3-

• Membran keadaan padat untuk
penentuan F-, Cl-, Br-, CN-

• Gas sensor untuk penentuan NH3, CO2

— Elektroda pembanding dalam

—Dinding elektroda

Pembanding (padat)

Membran ion selektif
(membran gelas.padat.cair)

Gambar 1. Konstruksi ion selektif

Konstruksi dari elektroda ion selektif
dapat dilihat pada gambar 1.

Potensial pada antar muka membran
ion selektif tergantung pada aktivitas dari ion
analit didalam contoh, dan pengukurannya
dilakukan dengan alat potensiometer

Pengukuran konsentrasi

Potensial dari semua elektroda
selektif ion merupakan fungsi logaritma dari
aktivitas ion bebas yang memberikan
respons terhadap elektroda tersebut seperti
dinyatakan dalam persamaan Nems't yaitu, E

Dimana
E = Potensial elektroda ion selektif
E°= Potensial standar
K = Tetapan selektifitas
A = Aktifitas ion

Untuk menentukan kandungan suatu
ion, biasanya tidak digunakan istilah aktivitas
ion, akan tetapi digunakan istilah konsentrasi.
Pengukuran konsentrasi tidak dapat
diperoleh secara langsung dari pengukuran
potensial seperti diatas. Oleh karena itu
untuk mengetahui konsentrasi perlu diketahui
hubungan antara konsentrasi dengan
aktivitas. Hubungan antara konsentrasi
dengan aktivitas dapat dinyatakan dengan
persamaan: af = yi C,, dimana : a-, adalah
aktivitas ion, y-, adalah koefisien aktivitas dan
Ci adalah konsentrasi ion. Koefisien aktivitas
(Yi) dapat dihitung dengan menggunakan
teori Debye Huckel yaitu:

Az2j1/2

- log yi =
+ Bkj1/2

(1)

dimana: yi adalah koefisien aktivitas
A dan B adalah tetapan yang
tergantung kepada pelarut dan
temperatur.
z adalah muatan ion.
j adaiah kekuatart ion

k adalah suatu parameter yang
tergantung pada ukuran efektif dari Kekuatan
ion j untuk semua ion yang ada dalam larutan
dapat dihitung dengan persamaan sebagai
berikut:

J = 0,5 E Zi2Ci (2)

Sehingga dari persaman (1) dan
persamaan (2) dapat dihitung harga koefisien
aktifitas. Akan tetapi karena koefisien aktifitas
dipengaruhi oleh kekuatan ion, maka
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besarnya koefisien aktifitas hanya mungkin
dihitung apabila kekuatan ion diketahui, yang
berarti bahwa komposisi larutan harus
diketahui. Pada umumnya kita tidak
mengetahui komposisi dari larutan sampel
yang akan dianalisis, sehingga sulit untuk
membuat larutan standar yang mempunyai
komposisi ionik yang sama dengan larutan
contoh. Untuk mengatasi hal ini dibuat suatu
metoda yang disebut sebagai metoda
kekuatan ion tetap. Metoda ini dilakukan
dengan cara mencampurkan suatu larutan
yang mempunyai kekuatan ion cukup tinggi
ke dalam larutan standar dan ke dalam
larutan contoh. Dengan demikian perbedaan
kedua ion dari kedua larutan yang
mempunyai konsentrasi yang berbeda dapat
diabaikan sehingga kekuatan ion menjadi
konstan. Pada keadaan ini koefisien aktivitas
tetap tidak diketahui, akan tetapi sekarang di
dalam semua larutan harga Y mendekati
sama yang berarti Y konstan, sehingga

diperoleh:

E =
=
=

karena k log
E =

sehingga,
E =

E° -k l oga
E°~klogYC
E°-k logY - klogYC
Y adalah konstan maka,
E ° - k log Y = E°

n
E - k log C

Dalam keadaan ini diperoleh suatu
hubungan langsung antara potensial yang
diukur dengan konsentrasi ion. Larutan yang
ditambahkan ke dalam sampel standar
dengan kekuatan ion yang tinggi disebut
larutan "lonic Strength Adjuster atau ISA.
Selain mempunyai kekuatan ion yang tinggi
larutan tersebut biasanya mempunyai nilai
pH yang tetap dan pada saat yang sama
dapat menghilangkan ion-ion pengganggir
dari larutan contoh. Larutan ini dikenal
sebagai "Total lonic Strength Adjustment
Buffer atau TISAB.

Kesalahan Pengukuran

Walaupun elektroda ion selektif
sanggup mengukur aktivitas yang sangat

kecil, akan tetapi metoda ini tidak cocok
untuk pengukuran perubahan aktivitas yang
kecil. Metoda ini memerlukan ketepatan
pengukuran potensial yang sangat tinggi.
Misalkan kita ingin mengukur aktivitas ion
dengan perbedaan maksimum 1 %, yaitu :

ai/a2 = 100/100 ± 1

maka untuk ion monovalen pada t = 25°C,
adalah

Ui = Uo + S log ai
U2 = Uo + S log a2

Dimana, S =
2,303 RT

= faktor Nerst
nF

Au = U1 - U2 = S log ai/a2

= 59,61 log 100/100 ± 1 = + 0,25 mV

ini berarti kesalahan Au ± o,25 mV akan
menyebabkan kesalahan pengukuran
sebesar1 %

Hubungan antara kesalahan analitik
dengan kesalahan pengukuran potensial
untuk ion monovalen pada t =J25 C dapat
dilihat pada tabel 1 di bawah ini : ' ".13]

PERCOBAAN

Bahan dan Alat

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam
praktek kerja nyata ini meliputi bahan uji dan
bahan kimia murni untuk dianalisis. Bahan uji
meliputi serbuk uranium dioksida sedangkan
pereaksi-pereaksi yang digunakan adalah:
Standar induk klorida 1000 mg/L, standar
induk florida 1000 mg/L, larutan Total lonic
Strength Adjusment Buffer (TISAB), larutan
Chloride lonic Strength Adjustor (CISA),
larutan kalium dikromat (K^CteOy), larutan
hidrogen peroksida (H2O2), larutan asam
sulfat (H2SO4), larutan natrium hidroksida
(NaOH), larutan perak nitrat (AgNOs) dan
larutan asam nitrat (HNO3). Air aqudestilat
dan larutan standar ion Florida dan klorida.

Tabel 1. Hubungan antara kesalahan analitik dan kesalahan pengukuran potensial pada
temperatur 25 C untuk ion monovalen
Kesalahan Pengukuran

± AU/mV

Kesalahan Analitik

± %

0,1

0,4

0,25

1

0,5

2

1,0

4

2,0

+9

-8

3,0

+13

-11

4,0

+17

-15

5,0

+22

-18
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Alat

Alat yang digunakan adalah:
elektroda ion selektif klorida dan florida,
autotitropocessor (potensiometri) Metrohm
672, seperangkat alat pirohidrolisis, dan alat-
alat gelas. Pemanas listrik serta peralatan
volumetrik standar dan botol polietilen

Metode Percobaan

Percobaan pertama adalah
melakukan pemisahan ion klorida dan florida
dari serbuk uranium oksida menggunakan
teknik pirohidrolisis. Distilat yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan
potensiometer dengan elektroda ion selektif
florida dan klorida. Untuk mengetahui adanya
pengaruh uranium sebagai matriks terbesar
yang berada di dalam sampel tersebut, maka
dilakukan pengujian besarnya kadar uranium
yang berpengaruh pada hasil analisis.

Cara Kerja

A. Pemisahan Klorida dan Florida dari
Serbuk Uranium Dioksida secara
Pirohidrolisis

Ditimbangkan 2,50 gram serrbuk
uranium dioksida, kemudian dipindahkan ke
dalam suatu geias piala 250 ml. Serbuk
dilarutkan dengan penambahan asam sulfat
2:1 sebanyak 10 mL, selanjutnya
ditambahkan tetes demi tetes larutan
hidrogen peroksida 30% (untuk kandungan
florida) dan kalium dikromat 0,1 N (untuk
kandungan klorida) sampai serbuk uranium
oksida larut sempurna.

Larutan di atas kemudian
dipindahkan ke dalam tabung contoh yang
berada di dalam alat pirohidrolisis, lalu distilat
ditampung didalam gelas ukur 100 ml, yang
telah di isi dengan 10 mL larutan natrium
hidroksida 1 N hingga mempeoleh distilat
sebanyak 50 mL

B. Penetapan Klorida dan Florida dengan
Alat Potensiometer lon Selektif

Pembuatan larutan standar

1. Larutan Total lonic Strength Adjusment
Buffer (TISAB)141

Ditimbang 58 g serbuk natrium klorida
dan 0,3 g serbuk natrium nitrat,
dimasukkan ke gelas piala 600 iml_,
kemudian ditambahkan 57 ml_ larutan

asam asetat glasial, dilarutkan dengan
500 mL air suling. Diatur pH larutan
antara 5,0 sampai dengan 5,5 dengan
menambahkan larutan-larutan natrium
klorida 5N. Ditambahkan air suling
sampai volumenya 1 L.

2. Larutan Chloride lonic Strength Adjustor
(CISA)141

Ditimbangkan 100 g serbuk kalium nitrat,
dimasukkan ke gelas piala 600 mL
kemudian ditambahkan 50 ml_ larutan
asam asetat glasial, dilarutkan dengan
500 mL air suling, pH larutan diatur
antara 5,0 sampai dengan 5,5 dengan
menambahkan larutan natrium hidroksida
5 N, kemudian diencerkan dengan air
suling sampai volumenya 1 L.

3. Larutan Asam Nitrat 15 N
Diencerkan 475 mL larutan asam nitrat
70% dengan air suling sampai
volumenya 500 ml_.

C. Pengukuran Deret Standar Klorida

Dipipet 0,00 mt_; 50,00 ^L; 500,00
H_; 5,00 mL dan 10,00 ml_ standar induk
1000 mg/L klorida kemudian dimasukkan ke
labu takar 50 mL, ditambahkan 25 ml_ larutan
CISA, kemudian di ukur besarnya potensial
dari masing-masing larutan dengan
potensiometer.

D. Pengukuran Deret Standar Florida

Dipipet 0,00 mL; 50,00 ^L; 500,00 ^L
dan 5,00 mll standar induk 1000 mg/L florida
kemudian dimasukkan ke labu takar 50 ml_,
ditambahkan 25 mL larutan TISAB, kemudian
di ukur besarnya potensial dari masing-
masing larutan dengan potensiometer.

E. Pengukuran Klorida dan Florida dalam
Distilat

Dipipet sejumlah distilat kemudian
dimasukkan ke labu takar 50 ml_,
ditambahkan larutan standar CISA untuk
klorida dan larutan TISAB untuk florida, pH
diatur agar sama dengan standar, kemudian
diukur besarnya potensial dari masing-
masing larutan dengan potensiometer.

F. Pengukuran pengaruh matriks uranium
terhadap hasil analisis Klorida dan Florida

Dipipet 50 ppm; 100 ppm; 150 ppm,
200 ppm, 250 ppm dan 300 ppm uranium,
kemudian ditambahkan 10 ppm standar
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larutan florida lalu dimasukkan ke dalam labu
takar 50 mL. Dengan cara yang diambil
larutan uranium kemudian ditambahkan 10
ppm standar larutan klorida dan dimasukkan
ke dalam labu takar 50 ml_. Setelah itu
ditambahkan larutan standar CISA untuk
klorida dan larutan TiSAB untuk florida, pH
diatur agar sama dengan standar, kemudian
ditentukan besamya potensial pengukuran
dengan alat potensiometer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Alat Pirohirolisis

Penentuan efisiensi alat pirohidrolisis
dilakukan dengan cara membandingkan
kandungan klorida dan florida standar yang
ditambahkan. Hasil analisis kandungan
klorida dan florida dalam distilat diberikan
pada tabel 2.

Tabel 2

Pengolahan data secara statistik
memperlihatkan bahwa rataan kandungan
florida dan klorida standar di dalam distilat
mmemperlihatkan hasil yang sangat
signifikan hal ini terlihat dari hasil efisiensi
alat yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi kadar
93,78 ± 5, 51 %

2. Efisiensi kadar
95,71 ± 3,08 %

klorida adalah

florida adalah

Hal ini menunjukkan bahwa alat
pirohidrolisis tersebut memiliki kinerja yang
cukup baik dengan nilai efisiensi sekitar 93
sampai 95 %.

Penetapan Kadar Klorida dengan Metode
Potensiometri

Hasil penetapan kadar klorida
dengan metode Potensiometri dapat dilihat
pada tabel 3.

2 Hasil Analisis Kandungan Klorida dan Floridadi dalam Distilat
NG ,.! *r.

1
2
3
4
5

Rataan
Deviasi Standar

KandunaanKlorida (VQ),
. Stendar ,

1000
1000
1000
1000
1000
1000

Standarv^ ,,
989.131
989.131
945.101
903.030
862.833
937.845
55.118

HBllisBiatiili
1000
1000
1000
1000
1000
1000

^ ^ ^ ^ ^ S r •
980.131
989.132
940.102
913.402
962.863
957.126
30.773

Tabel 3. Data Analisis dan Kurva Standard Klorida dengan Metode Potensiometri
Hasil Pengukuran Gaya Gerak Listrik F' dengan Potensiomteter Elektroda lon Selektif

Konsentrasi (c)
(ma/L)

0
1

10
100
200

g-g-i
(mV)
291
281
241
183
166

LogC

0.000
1.000
2.000
2.301

Ulanqan

1
2
3
4
5

Rataan

Tanpa Adisi
282
289
290
288
287
287

g.g.l Terox
(mV)

Standar Denaan Adisi Standar
235
235
237
236
237
236

G.
G.
L
(m
VI

2B
300 - 1

' ^ _
250

200

150

100

50

0 - - - -

0.0 0.5

24

"~—-tj

y=-50.567x +284.76

1.0 1.6

Logc

18
3

• — ~ ~

2.0

16
6

2.5

Perhitungan: (Metode Adisi Standar)

Cx = A C X A

1

Gambar2. Kurva standar Khlorida dengan
metoda Potensiometri

Kadar Khlorida dalam Terox =

Dimana:
Au= perubahan potensial

_Jk2L5
BoFot terox
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= ggl sebelum penambahan standar -
ggl setelah penambahan standar

S = Slope
fp = Faktor pengenceran

Tabel4. Hasil Penetapan Kadar Klorida
dengan metode Potensiometri

rata-rata kandungan florida adalah 0,3 ± 0,6
Hg/g, kadar tersebut masih dibawah
kandungan maksimal kadar florida dalam
elemen bakarnukliradalah 10 Hg/g

No

1
2
3
4
5

Rataan
Deviasi Standar

Kanduriqan Klorida (Hg/q)
• Potensiometri

2.664
1.869
1.964
2.065
2.285
2.169
0.317

*<

G.
G.
L
(m
VI

-1.5 -1

88 2 0 °

100

50

-0.5

i

-j

0 0.5
Log c

= -59

1

1x +

\

1.5

129.8

>• 11

2 2.5

Kadar klorida di dalam serbuk
uranium dioksida dengan metode
potensiometri menggunakan elektroda ion
klorida adalah 2,169 ± 0,317 Hg/g. Ini berarti
kandungan klorida dalam serbuk uranium
oksida berada dibawah kadar maksimal yang
di izinkan di dalam elemen bakar nuklir, yaitu

Gambar3 Kurva standar Flourida dengan
metoda Potensiometri

Perhitungan: (Metode Adisi Standar)

A C = * *
Vo
x ACx =

A = --

Kadar Florida dalam Terox:

Penetapan Kadar Florida dengan Metode
Potensiometri

Bobot terox

Dimana:
A(J = perubahan potensial

= ggl sebelum penambahan standar -
ggl setelah penambahan standar

S = Slope
fp = Faktor pengenceran

Tabel 5. Data Analisis dan Kurva Standard Florida dengan Metode Potensiometri
Hasil Pengukuran Gaya Gerak Listrik F dengan Potensiomteter Elektroda lon Selektif

Hasil penetapan kadar florida di
dalam serbuk uranium dioksida sebagaimana
diperlihatkan pada Tabel 6, memberikan

Konsentrasi (c)
(mq/L)

0.1
1

10
100

g-g-i
(mV)
188
131
71
11

Log C

-1
0
1
2

Ulanqan

1
2
3
4
5

Rataan

Tanpa Adisi
187
189
192
194
182
189

g.g.l Terox
(mV)

Standar Dengan Adisi Standar
132
131
132
130
130
131

Tabel 6. Hasil Penetapan Kadar Florida
dengan Metode Potensiometri

No

1
2
3
4
5

Rataan
Deviasi Standar

Kadar Florida
(Hq/q)
0.334
0,292
0.268
0.226
0.381
0.300
0,060

Untuk mencari batas limit deteksi
yang diperbolehkan pada penetapan kadar
ion florida dan klorida dengan metoda
potensiometri elektroda ion selektif, maka
dicari harga persamaan dari kurva standard
yang dibuat kemudian dilakukan pembuatan
kurva tersebut sebanyak 5 kali perlakuan.
Dari persamaan tersebut diperoleh harga
nilai a sebanyak 5 buah dan nilai b sebayak
5 buah. Kemudian harga dari nilai a dan b
dirata-rata, maka akan diperoleh persamaan
sebagai berikut:
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Dari persamaan tersebut diperoleh
harga standar deviasi dari nilai ^a, kemudian
harga dari niali ^a dikalikan dengan 3 = 3^,
setelah itu untuk menentukan batas deteksi
maka digunakan rumus sebagai berikut:

a + 35 = bx + a

sehingga diperoleh nilai batas deteksi untuk
ion klorida sebagai berikut:

1. Batas deteksi ion klorida adalah
1,775 mg/L

2. Batas deteksi ion florida adalah
0,019 mg/L

Untuk mengetahui pengaruh matriks
terhadap kadar uranium yang berada di
dalam larutan cuplikan terhadap hasil
analisis, dilakukan penentuan besar kadar
uranium yang berpengaruh terhadap
penetapan kandungan ion florida dan klorida
dengan metoda tersebut

Tabel 7. Pengaruh uranium terhadap hasil
analisis penetapan kadar ion
florida dan klorida di dalam
cuplikan dengan metoda
potensiometrik elektroda ion
selektif

dan 0,300 * 0,06 ^g/g, sedangkan
kandungan klorida dan florida yang
dipersyaratkan dalam elemen bakar
nuklir paling banyak adalah 15 ^g/g dan

Kadar
uranium

ppm

50
100
150
200
250
300

Kandungan Klorida dan florida
(Hg)

Standar F"
10 ppm

71
71
71
71
142
185

Standar Cl"
10 ppm

183
183
183
183
247
285

Dari tabel diatas terlihat bahwa
kadar uranium sebesar 250 ppm akan
berpengaruh apabila terdapat dalam
cuplikan. Sehingga dari data diatas dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa penentuan
kadar ion florida dan klorida didalam serbuk
uranium dioksida harus dipisahkan terlebih
dahulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil percobaan yang
diperoleh maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kadar klorida dan florida yang
terkandung dalam serbuk uranium
dioksida berturut-turut 2,169 * 0,317

2. Besarnya kadar uranium yang
berpengaruh pada penetapan kadar ion
florida dan klorida di dalam serbuk
uranium oksida dengan metoda tersebut
adalah 250 ppm.

3. Besarnya batas deteksi yang diperoleh
untuk menentukan kadar ion florida dan
klorida dengan metoda potensiometrik
elektoda ion selektif dalah sebagai
berikut:
• Batas deteksi ion klorida adalah

1,775 mg/L
• Batas deteksi ion florida adalah

0,019 mg/L
4. Metode Potensiometri ion selektif dapat

digunakan untuk menetapan kadar F"
dan Cl' didalam serbuk UO2 melalui cara
pirohidrolisis.
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TANYA JAWAB

Mudiar masdja

' Dari mana serbuk UO2 yang digunakan
saudara peroleh. Mengingat hasil
percobaan saudara sangat memenuhi
syarat bahan bakar nuklir

• Jika serbuk UO2 merupakan standar
material maka percobaan saudara
merupakan penggunaan/aplikasi metoda
pemisahan dan analisis.

Purwadi K.P.

* Serbuk UO2 yang digunakan untuk
analisis percobaan ini adalah serbuk
UO2 standard reference material.

* Saran dari Ibu akan kami pertimbangkan
mengenai metoda dan analisis.

Amir Rusli

* Melihat hasil penelitian cukup baik,
bagaimana dengan prospek ekonominya
ke depan.

* Bagaimana batas/skop penggunaan
pirohidrolisis.

Purwadi K.P.

* Prospek ekonomi depan dari metoda ini
adalah agar metoda ini dapat digunakan
sebagai metoda baku yang dapat
dipakai untuk melakukan pengujian
bahan bakar nuklir yang akan digunakan
sebagai elemen bakar nuklir reaktor
daya.

* Batas/skop penggunaan alat
pirohidrolisis adalah untuk melakukan
pemisahan suatu senyawa kimia
menjadi ion-ionnya dengan temperatur
diatas 450°C.

68



Prosiding Pnssentasi llmiah DaurBahan BakarNuklir V
P2TBDU ,„„,.,.,„......~."~.:."..'..'::."" ~*"-**--iri2000

ISSN 1410-1998

ID0200107
PEMISAHAN U DARI UNSUR-UNSUR PENGOTOR Zr DAN Ru DENGAN

CARA MEMBRAN EMULSI MEMAKAI D2EHPA

Dwi Biyantoro, R. Subagiono, Kris Tri Basuki, Rosyidin
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju

ABSTRAK

PEMISAHAN U DARI UNSUR-UNSUR PENGOTOR Zr DAN Ru DENGAN CARA MEMBRAN
EMULSI MEMAKAI D2EHPA. Telah dilakukan ekstraksi campuran uranium, zirkonium dan
rutenium dalam asam nitrat dengan metoda membran emulsi menggunakan siirfaktan span 80
dan ekstraktan di-(2-etil heksil)-fosfat (D2EHPA) - kerosen dengan fasa air internal asam fosfat.
Proses pemisahan dilakukan dengan cara ekstraksi membran emulsi 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
konsentrasi larutan umpan. Dari data percobaan ekstraksi dengan metoda membran emulsi
memakai umpan campuran uranium, zirkonium dan rutenium dengan kadar uranium sebesar
20.000 ppm, zirkonium sebesar 180 ppm dan rutenium sebesar 100 ppm diperoleh efisiensi total
uranium = 67,48 % pada kondisi optimum sebagai berikut: molaritas H3PO4 = 1,5 M, molaritas
HNO3 = 3 M, konsentrasi D2EHPA dalam kerosen = 5 %.

ABSTRACT

SEPARAflON OF U FROM Zr AND Ru IMPURITIES BY LIQUID SURFACTANT MEMBRANE
WITH DI-(2-ETHYL HEXYL) PHOSPHORIC ACID. The extraction ofthe uranium, zirconium and
ruthenium mixture in a nitric acid solution by method ofliquid surfactant membrane using span 80
as surfactant and extractant of di-(2-ethyl hexyl) phosphoric acid (D2EHPA) in kerosene with
phosphoric acid as intemal phase had been done. This technique is the combination of extraction
and stripping processes which is working simultaneously. The parameters studied were the
molarity of phosphoric acid (H3PO4) as internal phase, the molarity of nitric acid (HNO3) in the
feed, the concentration of di-(2-ethyl hexyl) phosphoric acid in kerosene as extractant, and the
consentration of uranium in the feed. The data forthe separation of 20,000 ppm of uranium, 180
ppm of zfrconium and 100 ppm of rufhenium show that the total effciency ofuranium was 67,48 %
af the optimum conditions such as the 1,5 M of H3PO4, 3 M ofHNO^, 5 % ofD^EHPA in kerosene

PENDAHULUAN

Uranium adalah salah satu bahan
bakar nuklir yang sering digunakan dalam
reaktor nuklir karena dapat bereaksi dengan
neutron menghasilkan panas yang 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 dari
reaksi inti di dalam teras reaktor agar dapat
digunakan kembali. Supaya dapat digunakan
kembali sebagai bahan bakar, uranium harus
dipisahkan dari hasil belah melalui proses
ekstraksi, membran emulsi dan lain-lain untuk
mendapatkan uranium berderajad nuklir.

Zirkonium (Zr) dan rutenium (Ru)
adalah nuklida hasil belah yang perlu
dipisahkan karena mempunyai penampang
lintang serapan neutron besar yang dapat
mempengaruhi ekonomi neutron sekaligus
menurunkan efisiensi kerja dan daya
reaktor111.

Salah satu ekstrakstan yang sering
digunakan dalam proses ekstraksi yaitu
D2EHPA [di-(2-etil heksil) fosfat] dengan
pengencer kerosenl2i.

Di-(2-etil heksil) fosfat sering
digunakan dalam proses ekstraksi cair-cair
karena kestabilan kimianya yang baik,
kelarutannya rendah di dalam larutan asam,
dan selektivitasnya tinggi untuk ion-ion
logam[3l

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 biaya[4].

Dengan 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
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emulsi terdispersi dengan suatu lapisan tipis
sehingga butirtidak dapat bergabung menjadi
suatu fasa kontinyu.

Jenis surfaktan akan menentukan
tipe emulsi yang diperoleh 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 (hydrophile-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 (R'OH), asam oleat (R'COOH) dan
air. Span 80 akan mengalami dekomposisi
dalam fasa air internal yang akan
memberikan kestabilan pada emulsi .

Langkah percobaan yang dikerjakan
yaitu: pembuatan tnembran 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
difusi [6l

Membran etnulsi 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 asetat171.

Dari 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 Huang dan Huang [3),
ekstraksi uranium (VI) dari larutan asam nitrat
dengan D2EHPA (HR) dapat ditulis sebagai:

2+
UO2 + 2 H2R2 + HNO3 < = = = >

(JO2(HR2)2.HNO3 + 2 H+

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

U02R4H2{0) +

+
(a) + 2
2 H+

(a)

(HR)2{
0)

< = =

Percobaan ini mempelajari
parameter-parameter yang berpengaruh
terhadap kemurnian hasil pemisahan, antara
lain : konsentrasi fasa air internal, keasaman
larutan umpan, konsentrasi ekstraktan, dan
konsentrasi uranium dalam fasa umpan. Dari
parameter yang dicoba pertama kali divariasi
konsentrasi fasa air internal dengan
parameter yang lain dibuat tetap, diperoleh
kondisi optimum konsentrasi fasa air intemal.
Berikutnya parameter yang dipelajari 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.

BAHAN, ALAT DAN TATA KERJA

1. Bahan

Bahan yang dipakai untuk penelitian ini
adalah UO2(NO3)2 6H2O = 99 %, ZrOCI2

8H2O, R11CI3, H3PO4, HNO3, di-(2-etil
heksil)-fosfat p = 0,97 kg/l, kerosen p =
0,80 kg/l, Surfaktan span 80 (buatan E.
Merck), dan H2O.

2. Alat

Alat yang dipakai adalah almari asap, alat
pengaduk, pH meter, timbangan analitik,
corong pisah, alat-alat gelas, alat analisis
spektrometer pendar sinar-X, pengaduk
Ultra Turrax.

3. Tata kerja

A. Pembuatan Larutan Campuran Uranium,
Zirkonium dan Rutenium Nitrat (Umpan)

1. Dibuat larutan induk U = 100.000 ppm
yaitu dengan melarutkan 104,4258
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gram UO2(NO3)2 6H2O dengan 500
ml air.

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

3. Dibuat larutan induk Zr = 25.000 ppm
yaitu dengan melarutkan 8,743 gram
ZrOCI28H2O dalam 1000 ml air.

4. Dibuat larutan umpan campuran
(U,Zr,Ru) dengan kadar:
a. U = 20.000 ppm, Zr = 500 ppm

dan Ru = 250 ppm
b. U = 20.000 ppm, Zr = 180 ppm

dan Ru = 100 ppm
c. U = 25.000 ppm, Zr = 180 ppm

dan Ru = 100 ppm
d. U = 30.000 ppm, Zr = 180 ppm

dan Ru = 100 ppm
e. U = 35.000 ppm, Zr = 180 ppm

dan Ru = 100 ppm

B. 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 [8].

C.Proses Ekstraksi dan Stripping

1. Umpan campuran larutan uranium,
zirkonium dan rutenium nitrat
dengan kadar uranium = 20.000
ppm, zirkonium = 500 ppm dan
rutenium = 250 ppm dicampur dan
diaduk dengan fasa membran
emulsi dengan perbandingan
volum = 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, zirkonium 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,
zirkonium dan rutenium dalam fasa
air hasil stripping dianalisis
memakai spektrometer pendar

sinar-X. Untuk analisis rutenium
dibawah 100 ppm dilakukan
dengan metoda adisi. Analisis
masing-masing dilakukan
pengukuran 3 kali, kemudian
dirata-rata. Rumus yang dipakai
untuk menghitung efisiensi sebagai
berikut:

a). Efisiensi ekstraksi = Ufasamembran X100%
Ufasa umpan

i_\ r-r • • _x • • ^fasaairinternal v Annn,b). Efisiensi srtnpping = X100%
Ufasamembran

c). Efisiensi total uranium = fasastnpping X100%
"fasaumpan

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
konsentrasi uranium dalam umpan.
Sebagai contoh menentukan
kondisi optimum : Pengaruh
konsentrasi H3PO4 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 setrerusnya sampai
diperoleh kondisi optimum untuk :
M H3PO4, M HNO3, % D2EHPA
dalam kerosen, dan konsentrasi
fasa umpan.

HASIL DAN BAHASAN

Parameter yang diteliti pada
pemisahan campuran uranium, zirkonium dan
rutenium dengan cara ekstraksi membran
emulsi memakai span 80 - di-(2-etil heksil)-
fosfat adalah:
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1. Molaritas fasa air intemal
2. Molaritas larutan umpan
3. Konsentrasi ekstraktan dalam kerosen
4. Konsentrasi fasa umpan

1. Pengaruh molaritas fasa air internal asam
fosfat

Keasaman larutan umpan dinyatakan
dalam molar (M) HNO3 yang terlarut.
Ekstraksi umpan campuran uranium,
zirkonium dan rutenium (U = 20.000 ppm, Zr
= 500 ppm dan Ru = 250 ppm) dalam
suasana asam nitrat 3 M HNO3 dicampur
dengan fasa membran emulsi perbandingan
(ditetapkan) = 1:1. Konsentrasi di-(2-etil
heksii)-fosfat (D2EHPA) = 5% dalam kerosen,
dan waktu ekstraksi selama = 15 menit. Hasil
percobaan ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2
dibawah ini.

Dari data Tabel 1 dan 2 di atas
ditunjukkan bahwa pemisahan campuran
uranium, zirkonium dan rutenium
menggunakan metoda ekstraksi membran
emulsi Span-80-di-(2-etil heksil)-fosfat dalam
kerosen, konsentrasi fasa air internal asam
fosfat sangat berpengaruh terhadap efisiensi

uranium. Dari analisis fasa air hasil ekstraksi,
zirkonium tidak terdeteksi, berarti hampir
semua zirkonium terikat dengan membran,
sedangkan pada saat stripping zirkonium
tidak turun dalam fasa air, masih terikat
dengan fasa organik. Dari hasi! di atas
tampak bahwa semakin tinggi konsentrasi
fasa internal asam fosfat, uranium yang
masuk ke dalam fasa membran semakin
besar. Di atas 1,5M H3PO4 efisiensi total
uranium turun, hal ini karena 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 = 1,5M
H3PO4 dengan efisiensi total uranium =
66,48%.

2. Pengaruh molaritas larutan umpan

Ekstraksi umpan dengan " fasa
membran emulsi pada kondisi optimum fasa
air internal asam fosfat dalam membran =
1,5M H3PO4. Kondisi yang lain dibuat tetap.
Hasil percobaan ditunjukkan pada Tabel 3
dan 4.

TabeM.

H3PO4
(M)

0,5
1.0
1,5
2,0
2,5
3,0

Pengaruh molaritas fasa air internal terhadap kadar uranium pada ekstraksi
dan stripping

Ekstraksi Uranium
FA, mg
31,84
9,71
6,99
4,72
5,01
3,52

FM, mg
168,16
190,29
193,01
195,53
194,99
196,48

Efisiensi (%)
84,08
95,14
96,50
97,61
97,49
98,24

Stripping Uranium
FA, mg
98,71
116,91
132,97
100,91
98,41
85,42

Efisiensi (%)
58,72
61,43
68,86
51,61
50,47
43,47

Efisiensi
Total (%)

49,37
58,45
66,48
50,45
49,20
42,71

Keterangan : FA = Fasa Air
FM = Fasa Membran

Tabel 2.

H3PO4
(M)

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

Pengaruh molantas fasa air internal terhadap kadar rutenium pada ekstraksi
dan stripping

Ekstraksi Rutenium

FA, mg
0,84
1,07
1,73
1,36
1,22
1,05

FM, mg
1,66
1,43
0,77
1,14
1,28
1,45

Efisiensi (%)
66,40
57,20
30,80
45,60
51,20
58,00

Stripping Rutenium
FA, mg

*
<*
*
*
*

Efisiensi (%)
0
0
0
0
0
0

Efisiensi
Total (%)

0
0
0
0
0
0

Keterangan : FA = Fasa Air
FM = Fasa Membran
• = Rutenium dalam FA hasil stripping tidak terdeteksi
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Tabel 3. Pengaruh molaritas fasa umpan terhadap kadar uranium pada ekstraksi dan stripping
HNO3

(M)
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Ekstraksi Uranium
FA, mg

-
-

3,76
6,31
7,15
8,61

FM, mg
200,00
200,00
196,24
193,69
192,85
191,39

Efisiensi (%)
100,00
100,00
98,12
96,84
96,42
95,69

Stripping Uranium
FA, mg
121,31
125,28
130,95
134,95
105,20
102,60

Efisiensi {%)
60,65
62,64
66,73
69,67
53,88
53,61

Efisiensi Total

60,65
62,64
65,47
67,47
52,60
51,30

Keterangan FA = Fasa Air
FM = Fasa Membran

Tabel 4. Pengaruh molaritas fasa umpan terhadap kadar rutenium pada ekstraksi dan stripping

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

Ekstraksi Rutenium
FA, mg

0,42
-

1,46
1,63
1,61
1,58

FM, mg
2,48
2,50
1,04
0,87
0,89
0,92

Efisiensi (%)
99,20
100,00
41,60
34,80
35,60
36,80

Stripping Rutenium
FA, mg

*
*
*
*
*

Efisiensi (%)
0
0
0
0
0
0

Efisiensi Total
(%)
0
0
0
0
0
0

Keterangan : FA = Fasa Air
FM = Fasa Membran
* = Rutenium dalam FA hasil stripping tidak terdeteksi

Dari Tabel 3 dan 4 di atas
ditunjukkan bahwa molaritas 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
karena 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 = 3M
HNO3.

3. 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.

Tabel 5.
D2EHPA

(%)
1
5
10
15
20
30
50

Pengaruh konsentrasi ekstraktan terhadap kadar uranium pada ekstraksi dan stnppmg
Ekstraksi Uranium

FA, mg
16,54
7,82
4,74
4,49
4,10

-
-

FM, mg
183,46
192,18
195,26
195,51
195,90
200,00
200,00

Efisiensi (%)
91,73
96,09
97,68
97,75
97,95
100,00
100,00

Stripping Uranium
FA, mg
130,47
134,25
92,24
60,41
49,12
27,34
5,55

Efisiensi (%)
71,15
69,86
47,24
30,89
25,07
13,67
2,79

Efisiensi Total
(%)

65,23
67,12
46,12
30,21
24,56
13,67
2,79

Keterangan : FA = Fasa Air,
FM = Fasa Membran
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Tabel 6.
stripping

D2EHPA

1
5
10
15
20
30
50

Pengaruh konsentrasi ekstraktan terhadap kadar

Ekstraksi Rutenium

FA, mg
1,66
1,62
1,81
1,55
1,96
1,73
2,07

FM, mg
0,84
0,88
0,69
0,95
0,54
0,77
0,43

Efisiensi (%)
33,60
35,20
27,60
38,00
21,60
30,80
17,20

rutenium pada ekstraksi dan

Stn'pping Rutenium

FA, mg
*
*
*
*
*
*
*

Efisiensi (%)
0
0
0
0
0
0
0

Efisiensi Total

0
0
0
0
0
0
0

Keterangan : FA = Fasa Air
FM = Fasa Membran
* = Rutenium dalam FA hasil stripping tidak terdeteksi

Dari data Tabel 5 dan 6 di atas
ditunjukkan bahwa konsentrasi di-(2-etil
heksil)-fosfat (D2EHPA) dalam kerosen
berpengaruh terhadap distribusi uranium dan
rutenium dalam membran emulsi. Seperti
pada pengaruh molaritas asam fosfat dan
molaritas asam nitrat, pada ekstraksi ini
hampir semua zirkonium terikat dengan
membran, sedangkan pada saat stripping
zirkonium tidak turun dalam fasa air, masih
dengan fasa organik. Tampak pada data
tabel di atas 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. Hal ini karena 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-eti! heksil)-fosfat sehingga
dapat menghemat biaya operasi proses.
Pada pemakaian 5 % D2EHPA efisiensi total
uranium paling optimal.

4. Pengaruh konsentrasi fasa umpan

Ekstraksi umpan campuran uranium,
zirkonium dan rutenium dengan fasa
membran pada kondisi optimum a, b dan c di
atas diperoleh hasil seperti ditunjukkan pada
Tabel 7 dan 8 dibawah ini.

Tabel 7. Pengaruh konsentrasi fasa umpan terhadap kadar uranium pada ekstraksi dan stripping.
a. Umpan U = 20.000 ppm, Zr = 180 ppm dan Ru = 100 ppm
b. Umpan U = 25.000 ppm, Zr = 180 ppm dan Ru = 100 ppm
c. Umpan U = 30.000 ppm, Zr = 180 ppm dan Ru = 100 ppm
d. Umpan U = 35.000 ppm, Zr = 180 ppm dan Ru = 100 pprm

Umpan U,

mg
200
250
300
350

FA, mg
5,17
8,43
8,02
12,14

Ekstraksi Uranium

FM, mg
194,83
241,57
291,98
337,86

Efisiensi (%)
97,46
96,63
97,33
96,53

Stripping Uranium

FA, mg
134,97
163,19
194,49
224,29

Efisiensi (%)
69,27
67,55
66,61
66,40

Efisiensi Total

67,48
65,27
64,83
64,08

Keterangan : FA = Fasa Air
FM = Fasa Membran

Tabel 8. Pengaruh konsentrasi ekstraktan terhadap kadar rutenium pada ekstraksi dan
stripping

Umpan U,

mg
200
250
300
350

Ekstraksi Rutenium

FA, mg
0,45
0,41
0,49
0,44

FM, mg
0,55
0,59
0,51
0,56

Efisiensi (%)
55,00
59,00
51,00
56,00

Stripping Rutenium

FA, mg
*
*
*
*

Efisiensi (%)
0
0
0
0

Efisiensi Total

0
0
0
0

Keterangan : FA = Fasa Air
FM = Fasa Membran, = Rutenium dalam FA hasil stripping tidak terdeteksi
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Dari Tabel 7 di atas ditunjukkan
bahwa pengaruh konsentrasi uranium pada
variasi yang dicoba dari 200 mg sampai
dengan 350 mg U tidak begitu menunjukkan
perubahan yang berarti, hanya sedikit
kecenderungan semakin tinggi konsentrasi
umpan maka efisiensi total uranium sedikit
menurun.

SIMPULAN

Pemisahan uranium dari unsur-unsur
pengotor zirkonium dan rutenium dapat
dilakukan dengan teknik ekstraksi membran
emulsi memakai Span-80 dan D2EHPA
dengan memberikan hasil memuaskan. Dari
percobaan menggunakan umpan campuran
uranium, zirkonium, dan rutenium dengan
kadar uranium = 20.000 ppm, zirkonium =
180 ppm dan mtenium = 100 ppm diperoleh
kondisi yang reJatif baik sebagai berikut:

1. Molaritas fasa air internal dalam
membran = 1,5 M H3PO4,

2. Molaritas umpan = 3 MHNO3l

3. Konsentrasi di-(2-etil heksil)-fosfat = 5%
dalam kerosen,

4. Fasa umpan = 20.000 ppm U.
Pada kondisi ini diperoleh efisiensi ekstraksi
uranium = 96,09%, efisiensi stripping
uranium = 69,86%, efisiensi total
uranium = 67,48%.
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TANYA JAWAB

Amir Rusli
• Umum: Melihat hasil penelitian cukup

baik, bagaimana dengan prospek
ekonominya ke depan

• Khusus: Apakah teknik dapat digunakan
untuk bahan bakar bekas.

Dwi biyantoro
• Umum : Baik karena :
• Biaya pemisahan lebih murah
• Menghasilkan produk berkualitas tinggi
• Khusus : Dengan berbagai pertimbangan

diatas, bisa.

Mudiar masdja
• Apakah larutan umpan yang saudara

gunakan sudah mewakili komposisi
bahan bakar bekas

• Apakah dapat dibuktikan secara analisis
bahwa pada percobaan saudara Zr
terikat pada membran.

Dwi Biyantoro
• Sudah diambil dari acuan yaitu

BENEDICT, M., PIGFORD, T. H., and
LEVI, H. W. Untuk jenis hasil fission
product PWR.

• Berdasarkan hasil analisis memakai
spektrometri pendar sinar-x dengan
metoda adisi, Zr dalam fasa air hasil
ekstraksi tidak terdeteksi sehingga Zr
dianggap masih terikat dalam fasa
membran.
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ANALISIS NUKLIDA SERI URANIUM DENGAN SPEKTROMETER ALPHA
PADA DEPOSIT URANIUM

Titi Wismawati
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS NUKLIDA SERI URANIUM DENGAN SPEKTROMETER ALPHA PADA DEPOSIT
URANIUM. Penelitian ini merupakan salah satu program yang direncanakan oleh PNC (Power
Reactorand NuclearFuel Development Corporation), Dalam penelitian ini telah dilakukan analisis
seri uranium dalam contoh batuan pada deposit uranium, Tono, Jepang. Tsukiyoshi Fault adalah
lokasi yang dipilih untuk bahan studi dan pengambilan contoh, diperkirakan pada daerah patahan
banyak terdapat rekahan yang memungkinkan adanya aliran atau pergerakan air tanah yang
menyebabkan terjadinya migrasi uranium. Tsukiyoshi Fault terdiri dari batuan granit, batuan
seditnen dan daerah patahan. Pengambilan contoh sebanyak 17 titik dilakukan di deposit uranium
Tono, tepatnya di Galerry X pada Shaft 2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan
daerah akumulasi, keseimbangan dan daerah pelarutan uranium dalam contoh batuan. Contoh
diperlakukan secara kimia yaitu pelarutan dengan campuran asam, pemisahan dengan resin
penukar ion dan ekstraksi menggunakan senyawa organik serta pengendapan dengan sistem
elektrodeposisi, melalui pelapisan uranium dan torium pada permukaan lempengan stainlessteel
dengan proses elektrolisis. Aktivitas nuklida uranium dan torium dicacah dengan alpha
spektrometer. Dari data analisis diperoleh aktivitas maksimum 238 U adalah 3,6798 ± 0,1873 Bq/g,
aktivitas 234U 3,5450 ± 0,1805 Bq/g serta aktivitas 23° Th 3,6720 ± 0,1868 Bq/g. Dari aktivitas
nuklida seri uranium dilakukan perhitungan ratio antara 234U/238U dan 234U/230Th. Dari kedua hasil
analisis tersebut dibuat gambar rasio U/238U versus 234U/230Th dan diperoleh kesimpulan bahwa
6 titik contoh (No. 3, 5, 8, 11. 13, dan 16) berada pada daerah akumulasi uranium, 7 contoh (No.
4, 6, 9,10,12, 15 dan 17) berada pada daerah keseimbangan, dan 4 titik contoh (No. 1, 2, 7 dan
14) berada pada daerah pelarutan.

ABSTRACT

ANALYSES OF URANIUM SERIES NUCLIDES BY ALPHA SPECTROMETER ON THE
URANIUM DEPOSIT. The research is one of the program which was planned by PNC (Power
Reactor and Nuclear Fuet Development Corporation). In this research the analyses of the uranium
series nuclide ofrock samples from uranium Tono deposit, Japan have been carried out. The 17
samples were collected from Tsukiyoshi Fault, at Gallery X on Shaft 2 consist of granit,
sedimentary rocks and fault area. The aim of the research is io detetmine the area of U
accumulation, equillibrium and Ieaching. The sampies were treated by chemical reagent,
separated by ion exchange resin and extracted by organic compounds. The uranium and thorium
were deposited on the stainlessteel plate surface by the electrolysis process. The activity of
uranium and thorium was determined by alpha spectrometer. From the analyses data have been
obtained that shows that the maximum activity of 238U is 3.6798 ± 0.1873 Bq/g, activity 234U is
3.5450 ± 0.1805 Bq/g and activity 230Th is 3.6720 ± 0.1868 Bq/g. The ratio figure 234uf38U versus
234yf30 jyj ̂  been (jrawn /\s fhe conclusion, 6 samples point (No. 3, 5,<8, 1)1;Sf3, and 16) lied in
oron the boundary of the uranium accumulation area, 7samples (No. 4, 6, 9}i10, 12, 15 and 17)
are very close to the equilibrium position, 4 points (No. 1, 2, 7 and 14) in the leacping process.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan salah satu
program yang direncana oleh Tono
Geoscient Center yang merupakan bagian
dari PNC (Power Reactor and Nuclear Fuel
Development Corporation) dan berada di
bawah pengawasan STA, Jepang.

Daerah penelitian terletak di tambang
uranium Tono yaitu di Jepang tengah, kira-
kira 350 Km sebelah utara barat Tokyo.
Patahan Tsukiyoshi (Tsukiyoshi Faulf) adalah
daerah yang dipilih untuk bahan studi dan
pengambilan contoh guna keperluan analisis

nuklida seri uraniurn. Pada daerah patahan
diperkirakan banyak terdapat rekahan yang
memungkinkan adanya aliran atau
pergerakan air tanah ryang menyebabkan
terjadinya migrasi uraj^m, sehingga daerah
akumulasi, keseimbangan dan daerah
pelarutan uranium dalam batuan dapat
diketahui. Patahan Tsukiyoshi terdiri dari
batuan granit, batuan sedimen dan daerah
natahan

Deposit uranium Tono merupakan
tipe mineralisasi uranium batuan pasir dan
mengandung rerata uranium 0,1 %. Bijih
uranium terdistribusi dalam batuan sedimen
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dan mudstone, uranium telah mengalami
pelarutan dari batuan induk granit dan
mengalami pergerakan atau perpindahan
dengan adanya oksidasi oleh air tanah.
Uranium yang terlarut diserap dan atau
diendapkan dalam batuan sedimen yang
kaya akan lignit (Gambar 1 )[1].

Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menentukan daerah akumulasi,
keseimbangan dan daerah pelarutan uranium
pada batuan melalui analisis penetuan
aktivitas nuklida seri uranium. Untuk
mengetahui aktivitas nuklida seri uranium
dilakukan pencacahan dengan alpha
spektrometer SEIKO EG&G yang
dihubungkan dengan personal komputer.
Dari pengukuran diperoleh tiga spektra, yaitu
spektra latar belakang, spektra standar, 241

Am dan spektra contoh (238U, 234U, dan 230

Th).2) Pada percobaan ini dilakukan
pengukuran aktivitas dari seri uranium yang
mempunyai waktu paruh relatif panjang yaitu:

238, , t1/2=4,5xlO!'th tm=2,48xl05lh 230 j ,

Sebelum dilakukan pengukuran dengan
spektrometer alpha, perlu dilakukan
pemisahan uranium dan torium dari
matriknya. Beberapa cara pemisahan yang
umum digunakan antara lain: ekstraksi
pelarut, pertukaran ion, kromatografi dan
pengendapan. Pada pengukuran ini
dilakukan kombinasi pemisahan antara
pertukaran ion dengan menggunakan resin
AG1X8 dan ekstraksi. Ekstraksi pelarut
adalah suatu proses pemisahan komponen
dari campuran zat oleh suatu pelarut,
kelarutan komponen tersebut dalam pelarut
lebih tinggi dibandingkan dengari komponen
lain. Pelarut yang umum digunakan sebagai
bshan pengekstrak, adalah pelarut organik
seperti tri butil fosfat (TBP), etil asetat, metil
iso butil keton, atau tri oktil fosfin oksid
(TOPO)P!. Pada pengujian ini pelarut yang
digunakan adalah tri butil fosfat (TBP) yang
mana merupakan senyawa organo fosfat
berupa cairan. Piada proses ekstraksi,
uranium berada dalam bentuk uranilnitrat
yang bereaksi dengan dua molekul TBP
seperti persamaan reaksi:

Penentuan daerah akumulasi,
keseimbangan dan pelarutan uranium pada
batuan dilakukan mengikuti fenomena dari
Chapman yang mengatakan bahwa rasio
234U/238U dan 23OTh/254U dapat digunakan
sebagai indikator daerah akumulasi,

keseimbangan dan pelarutan uranium. Dalam
mempelajari migrasi uranium yaitu akibat
interaksi antara air tanah dan uranium dalam
batuan dengan asumsi bahwa torium dan U4+

(238U) tidak larut dalam air tanah, sementara
U6+(2 U) mudah larut maka terjadi
perubahan U4+ menjadi U6+ yang larut akibat
oksidasi oleh air tanah, diperlukan fenomena
Chapman[4! sebagai berikut:

• Bila rasio 234U/238U > 1,0 menunjukkan
bahwa telah terjadi migrasi 234U dalam 106

tahun terakhir sehingga mengakibatkan
kenaikan aktivitas dalam suatu sistem dan
menurunkan aktivitas dari sistem yang lain.

• Bila rasio 230 Th/234U > 1,0 maka sebagian
uranium akan mengalami pelarutan

• Bila 234U/238U > 1,0 dan 230 Th/234U > 1,0
sebagian uranium akan terdeposit dan
sebagian akan terlarut dari batuan

• Bila 234U/238U«1,0 dan 230 Th/234U«1,0 maka
akan terjadi keseimbangan uranium.

BAHAN, ALAT DAN TATA KERJA

Bahan

HCI pekat, HCI 10 M, HCI 6 N, HCI
0,1 M, HF pekat, HNO3 8 N, HNO3 3:11,
Spike tracer (232U, 228Th 3,25 Bq/ml), resin
AG1X8, NaNO3 50%, TBP, CCI4> H2SO4

(1:19), H2SO4 8 N, Thymol Blue 0,1 %.

Alat

Gelas kimia 50-100 ml, cawan
porselen 50 ml, cawan platina 100 ml, kolom
resin, labu kocok, furnace, hot plate, neraca
analitik, alat elektrodeposisi, Spektrometer
alpha.

Tata Kerja

A. Pengambilan contoh

Contoh diambil dari deposit uranium
Tono. Luas daerah pengambilan contoh 2
meter persegi, terletak di dinding galery X
yang merupakan daerah patahan
Tsukiyoshi di shaft 2 dan berada 150
meter dibawah permukaan tanah'5'. Lokasi
pengambilan contoh ditunjukkan dalam
gambar 1, sedangkan detail pengambilaln
contoh ditunjukkan pada gambar 2.
Selanjutnya contoh dibawa ke
laboratorium untuk dikeringkan dalam
oven pada 100 °C, dan digerus hingga
ukuran mencapai ± 100 mesh.
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B. Pelarutan

Contoh dengan ukuran ± 100 mesh
ditimbang seberat 1 gram, dimasukkan
dalam cawan porselen dan dipanaskan
pada 700°C selama 30 menit. Kemudian
contoh dipindahkan dalam cawan platina,
ke dalamnya ditambahkan air, 10 ml
HNO3 pekat, 10 ml HF pekat, dan 1 ml
Spike tracer (232U, ^ T h 3,25 Bq/ml).
Campuran tersebut dipanaskan di atas
sandbath sampai kering, kemudian
dilarutkan dengan 10 ml HCI 10 N dan
selanjutnya dilewatkan dalam kolom resin
(kolom A).

C. Pemisahan Uranium dan Torium

Disiapkan kolom resin AG1X8 (kolom A)
yang telah dikondisikan dengan HCL
10N, kemudian larutan contoh dilewatkan
kolom resin dan eluatnya ditampung
(gelas kimia 1), kolom resin dicuci
dengan 25 ml HCI 10N sebanyak 2 kali
ulangan. Selanjutnya eluat ditampung
(gelas kimia 1) sebagai fraksi torium.

D. Pemurnian Uranium

Kolom resin A dicuci dengan 100 ml HCI
0,1 N, eluatnya ditampung dalam gelas
kimia dan dikeringkan di atas sandbath,
setelah kering dilaritkan dengan HNO3

(3:11), larutan dimasukkan dalam labu
kocok, ke dalamnya ditambahkan 15 ml
NaNO3 50 % dan 20 ml TBP/Xylene
(1:19), diekstraksi selama 5 menit.
Didiamkan beberapa menit, fasa organik
ditampung (labu 1), fasa aqueous
ditambah 10 ml TBP 10 % diekstraksi
selama 5 menit. Fasa aqueous dibuang
dan fasa organik ditampung (labu 1).
Kedalam fasa organik ditambahkan 20 ml
NaNO3 50% dan diekstraksi selama 5
menit, fasa aqueouis dibuang dan ke
dalam fasa organik ditmbahkan 30 ml
HCI (1:11) diekstraksi selama 10 menit.
Fasa organiknya dibuang dan fasa air di
tambah 5 ml HNO3 pekat, kemudian
dikeringkan di atas sandbath. Ke dalam
residu ditambahkan 10 ml H2SO4 (1:19)
dan dipanaskan selama 5 menit,
didinginkan dan ditambah 1 tetes thymol
blue, keasamannya diatur dengan
penambahan ammonia atau H2SO4

sampai pH 2. Larutan yang terbentuk
siap untuk diperlakukan dalam proses
elektrodeposisi (larutan 1).

E. Pemurnian Torium

Filtrat yang mengandung torium (gelas
kimia 1) dikeringkan, setelah kering
dilarutkan dengan 5 ml HNO3 8N dan
dikeringkan di atas sandbath untuk
selanjutnya di larutkan dengan 50 ml
HNO3 8N. Kemudian dimasukkan ke
dalam kolom resin yang sudah dikondisi
dengan 50 ml HNO3 8 N, filtratnya
ditampung dalam gelas kimia dan kolom
dicuci dengan 5 ml air. Filtrat yang
terkumpul dikeringkan dan ke dalamnya
ditambahkan 10 ml H2SO4 (1:19)
dipanaskan selama 5 menit, lalu tambah
1 tetes thymol blue, keasamannya diatur
dengan penambahan amonia atau H2SO4

sampai pH 2. Larutan yang terbentuk
siap untuk diperlakukan dalam proses
elektrodeposisi (larutan 2).

F. Elektrodeposisi

Masing-masing larutan dimasukkan
dalam tabung elektrodeposisi, dan
diletakkan di atas plat bermuatan negatif.
Kawat platina dimasukkan tepat di
tengah-tengah tabung dan tidak
menyentuh dasar tabung (kira-kira 1 mm
di atas planset). Tegangan ditetapkan 6
V dengan arus 1,2 A, untuk unsur
uranium, proses elektrolisis dilakukan
selama 1,5 jam dan untuk torium proses
elektrolisis dilakukan selama 2 jam.
Setelah proses elektrodeposisi selesai
planset dikeringkan di atas pemanas
selama 5 menit. Nuklida seri uranium
siap dicacah dengan alpha spektrometer.

HASIL DAN BAHASAN

Telah diperoleh hasil analisis
aktivitas radionuklida 238U, 234U, dan 230 Th,
Chapman menggunakan hasil rasio antara
234U dengan 23*U dan 230 Th dengan 234U
untuk pemantauan daerah deposisi dan
pelarutan. Hasil aktivitas dan rasio aktivitas
ditunjukkan dalam tabel 1.

Aktivitas dan rasio radionuklida seri
uranium 238U, 234U, 230Th dalam contoh dapat
dilihat pada tabel 1. Contoh No. 10 dan 17
mempunyai aktivitas yang relatif tinggi, dan
kedua contoh tersebut berada pada daerah
patahan yang menunjukkan mineralisasi
uranium. Contoh nomor 4, 6, 9, 10, 12, 15
dan 17 mempunyai rasio aktivitas mendekati
1 artinya semua contoh tersebut berada
dalam daerah keseimbangan radioaktivitas,
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234,yaitu pada keadaan ini aktivitas U
mendekati atau sama dengan aktivitas 230Th.

Hubungan antara perbandingan
radioaktivitas dengan akumulasi uranium dan
pelarutan uranium terlihat pada tabel 2.
Contoh No. 1, 2, 7, dan 14 menunjukkan
perbandingan rasio U /'/238 •

mendekati 1 dan 23OTh/234U
U > 1 atau

1, menurut
Chapman'41 contoh tersebut mengalami
keadaan sebagian terdeposisi dan sebagian
terlarut. Ha! ini menunjukkan bahwa adanya
proses deposisi 234U yang mengakibatkan
kenaikan aktivitas 234U ke dalam suatu sistem
dan menurunkan aktivitas 234U dari sistem
yang lain.

Aplikasi hasil data aktivitas
radionuklida seri uranium di atas disajikan
secara grafis menurut Chapman141 yaitu plot
rasio aktivitas antara 34U/236U versus
23OTh/234U seperti terlihat pada gambar 5.
Contoh No. 3, 5, 8, 11, 13, dan 16 berada
pada daerah akumulasi, contoh nomor 4, 6,
9, 10, 12, 15 dan 17 berada pada daerah
keseimbangan, dan contoh nomor 1, 2, 7,
dan 14 berada pada daerah pelarutan.

Hasil rasio aktivitas radionuklida seri
uranium ini dapat juga diaplikasikan lain yaitu
menghubungkannya dengan lokasi contoh di
lapangan seperti terlihat pada gambar 3 dan
4. Gambar ini menunjukkan hubungan antara
rasio aktivitas nuklida seri uranium dengan
lokasi daerah pengambilan contoh. Contoh
dilapangan diambil dari batuan granit, batuan
sedimen dan daerah patahan. Dari gambar 3
dan 4 terlihat bahwa pada batuan granit
perbandingan rasio 234U/238U dan 230Thr4U >
1,0. Berarti telah terjadi perpindahan uranium
dari batuan granit ke daerah patahan dan
batuan sedimen. Rasio 234U/238U dan
23OTh/234U pada batuan sedimen dan patahan
mendekati 1 berarti uranium berada pada
keseimbangan. Pada batuan sedimen
mengandung senyawa karbon, sehingga
terjadi penyerapan dan atau reduksi yang
mengakibatkan uranium terfiksasi di dalam
batuan tersebut.

SIMPULAN

1. Hasil analisis nuklida seri uranium
dengan alpha spektrometer pada deposit
uranium, dapat digunakan untuk

mentukan daerah keseimbangan, daerah
pelarutan dan daerah deposisi. pada
deposit uranium.

2. Contoh nomor 3, 5, 8, 11, 13, 15, dan 16
berada dalam daerah akumulasi dan
mengalami proses deposisi; enam contoh
nomor 4, 6, 9, 10, 12, dan 17 berada
pada daerah keseimbangan dan empat
contoh yaitu 1, 2, 7, dan 14 berada pada
daerah pelarutan.

3. Uranium dan batuan granit mengalami
pelarutan dengan adanya aliran air tanah
karena teroksidasi dari bentuk U4+

menjadi U6+. Konsep ini yang menjadi
dasar terjadinya migrasi uranium dari
batuan granit ke daerah patahan dan
batuan sedimen kemudian terfiksasi di
dalamnya karena adanya senyawa
karbon.

4. Metode ini dapat diaplikasikan dalam
eksplorasi uranium yaitu untuk
mendeliniasi daerah akumulasi/cebakan
uranium.
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Tabel 1. Aktivitas dan Rasio Radionuklida Seri Uranium, 238U, 234U, dan 230 Th dalam contoh batuan.
Kode

Contoh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aktivitas (Bq/g)
"°U

0,0373+ 0,0022
0,0314 ±0,0019
0,0313 ±0,0019
0,0471 ±0,0028
0,0925 ±0,0050
0,0850 ±0,0045
0,0775 ± 0,0041
0,1070 ±0,0056
0,2082 ±0,0108
1,1521 ±0,0587
0,5147 +0,0264
1,5311 +0,0788
0,9660 ±0,0493
0,6162 ±0,0315
0,1032 ±0,0055
0,0339 ±0,0020
3,6799± 0,1873

0,0474+ 0,0027
0,0346 ±0,0020
0,0394 ±0,0023
0,0489 ±0,0029
0,0971 ±0,0052
0,0898 ±0,0480
0,0810 +0,0043
0,1179 ±0,0062
0,2137 ±0,0110
1,1504 ±0,0586
0,5327 ± 0,0273
1,5130 ±0,0779
0,9737 ± 0,0497
0,6216 ±0,0318
0,1112 ±0,0059
0,0390 ± 0,0023
3,5445 ± 0,1805

" u T h
0,0500 ± 0,0027
0,0469 ± 0,0026
0,0316 ±0,0018
0,0486 ± 0,0027
0,0719 +0,0038
0,0876 + 0,0047
0,9710 ±0,0053
0,1142 ±0,0062
0,1968 +0,0104
1,0678 ±0,0545
0,3914 ± 0,0201
1,4446 ±0,0735
0,8309 ±0,0424
0,7348 ±0,0376
0,1126 ±0,0063
0,0286 ±0,0018
3,6715 ± 0,1868

Rasio Aktivitas
" 4 U / " ° U

1,27 ±0,05
1,10 ±0,05
1,23 ±0,05
1,04 ±0,04
1,05 ±0,03
1,06 ±0,02
1,05 ±0,02
1,10 ±0,02
1,03 + 0,02
1,00 ±0,01
1,04 + 0,01
1,00 ±0,01
1,01 ±0,01
1,01 ±0,01
1,08 + 0,03
1,15 ±0,05
0,96 ±0,01

" u Th/"*U
1,05 ±0,08
1,41 ±0,11
0,80 ±0,07
0,99 ± 0,08
0,74 ± 0,06
0,98 + 0,07
1,20 ±0,09
0,97 ± 0,07
0,92 ± 0,07
0,93 + 0,07
0,73 ± 0,05
0,95 ± 0,07
0,85 + 0,06
1,18 + 0,09
1,01+0,08
0,73 ± 0,06
1,04 ±0,07

Tabel 2. Hubungan antara Perbandingan Radioaktivitas Uranium dengan Penentuan Daerah Deposisi dan
Pelarutan Uranium
Kode Contoh

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rasio Radioaktivitas

23OTh/234U > i.O
2 3 4U/ 2 3 8U>1.0

2 3 0Th/2 3 4U>1.0
2 3 4U/ 2 3 8U>1.0
^ 3 °Th / 2 3 \ j <1 .0

23oTh/234U«1 i '00
2 3 4U/ 2 3 8U«1.0

2 3 0Th/2 3 4U<1.0
2 3 4U/ 2 3 8U«1.0

23OTh/234U«1.O
234U/236U « 1.0

2
2 ^Th / 2 ^U>1 .0

23OTh/234U« i.o
234U/238U«1.0

230Th/234U<1.0
234U/238U«1.0

230Th/234U<1.0
234U/238U«1.0

230Th/234U<1.0
234U/238 lU1.0

23OTh/234U«1.O
234U/238U * 1.0

23OTh/234U<1.0
234U/238U«1.0

230Th/234U>1.0
234U/238U«1.0

23OTh/234U«1.O
234U/238U >1 0

230Th/234U<1.0
234U/238U«1.0

23OTh/234U«1.O

Deposisi U

Sejak106tahun lalu

Sejak106tahunlalu

Sejak106tahun lalu
Sejak3.105tahunlalu

Sejak106tahun lalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak 106tahun lalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahun lalu

Sejak 106tahun lalu
Sejak 3.105 tahun lalu

Pelarutan ^ U

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahun lalu

Sejak3.105tahun lalu
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Gambar 1. Lokasi Deposit Uranium Tono, Jepang.
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Gambar 2. Lokasi pengambilan contoh
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Gambar 3. Plot rasio aktivitas 234U/238U versus 23OTh/238U
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Gambar 4. Rasio U/ U pada contoh batuan
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Gambar 5. Rasio Th/ U pada contoh batuan.

TANYA JAWAB

Soedijatmo
• Apakah metoda analisis ini, juga sudah

diaplikasikan di daerah deposit uranium
kita di Kalan, Kalimantan Barat ?

Titi wisman
• Pada saat ini metoda analisis belum

diaplikasikan untuk deposit uranium di
Kalan, Kalimantan Barat, tetapi ada
rencana untuk mengaplikasikannya.

Tati Herjati
• Berupa apakah ke 17 contoh yang anda

analisis, apakah berupa batuan,
sedimen, apa yang lainnya ?

• Bagaimana proses elektrodeposisi yang
anda lakukan di Jepang sama tidak
dengan yang dilakukan di Pelatihan
Pusdiklat ?

Tti Wisman
• Contoh yang diambil telah dianalisis

mineraloginya dengan SEM dan EPMA,

dari hasil analisis tersebut diperoleh
kriteria mineral sebagai berikut:

Contoh No.
1,2,3,4, 16
5,6,7,8,9, 10,15, 17
11,12
13,14

Granit
Fanet
Sedimen
ligmit

• Poses elektrodeposisi yang dilakukan di
Jepang dan di Indonesia adalah sama,
baik waktu maupun arus, yang berbeda
hanya alatnya.

Supardjo
• Bagaimana cara pengambilan sampel

batuan ?
• Hasil analisis dicerminkan dalam aktivitas

isotop uranium, apakah dapat
dikorelasikan ke dalam konsentrasi
sehingga lebih jelas ?

Titi Wisman
• Cara pengambilan sampel batuan :

diambil setiap titik sebanyak 1 kg (luas
lokasi seluruh pengambilan contoh 2 m2)
kemudian tii-sampling.
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• Hasil analisis dicerminkan dalam aktivitas
isotop uranium, dapat dikorelasikan ke
dalam konversi konsentrasi, tetapi yang
digunakan adalah rasio aktivitas nuklida
seri uranium (berdasarkan teori
chapman)

Handoko S.
• Daerah patahan merupakan daerah yang

seimbang. Dasar apa yang memisahkan
antara daerah deposit & leaching yang
ternyata tidak ada hubungannya dengan
patahan.

Titi Wisman
• Dasar yang memisahkan antara daerah

deposit dan daerah leaching (pelarutan)
adalah rasio aktivitas nuklida seri
uranium berdasarkan acuan/ aturan
chapman. Ada hubunganya dengan
patahan, karena rasio aktivitas pada
daerah patahan adalah «1,0 dimana 234U
yang ada di daerah patahan sama
dengan 230Th. Dan daerah patahan
merupakan daerah reduksi, sehingga
uranium terfiksasi di dalamnya.
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STUDI BANDING PENENTUAN KADAR H2O DALAM SERBUK U02

MENGGUNAKAN METODA MEA (MOISTURE EVOLUTION ANALYSIS) DAN
KFT {KARL FISCHER TITRATION)

Farida, Noor Yudhi, Lilis W, Purwadi KP
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang - BATAN

ABSTRAK

STUDI BANDING PENENTUAN KADAR H2O DALAM SERBUK UO2 MENGGUNAKAN METODA
MEA (MOtSTURE EVOLUTION ANALYSIS) DAN KFT (KARL FISCHER TITRATION). Untuk
mendapatkan suatu metoda analisis penentuan kadar H2O dalam serbuk UO2 sebagai bahan
bakar nuklir reaktor daya yang sederhana, ekonomis dan mempunyai ketelitian serta ketepatan
tinggi, maka perlu dilakukan suatu studi perbandingan hasil analisis penentuan kadar H2O dengan
menggunakan metoda MEA dan KFT. Metoda MEA didasarkan pada proses elektrolisa
menggunakan sel elektrolit yang terdiri dari dua helicaily wound elektroda platina dengan beda
potensial 67 volt dan diantara elektroda terkandung P2O5 yang higroskopis yang berfungsi
sebagai penyerap uap air. Kadar H2O ditentukan berdasarkan besarnya muatan listrik yang
diperlukan untuk mengelektrolisis 0,1 ngr uap air yang terserap secara konstan. Metoda KFT
didasarkan pada titrasi volumetri yang menggunakan one component reagent Hydranal conjposite
5 yang mengandung reaktan-reaktan iodin, sulfur dioksida dan imidazol sebagaj/trase yang
dilarutkan dalam media kerja yang sesuai (alkohol). Hasil uji -t dari kedua m€toda analisis
menunjukkan tidak ada perbedaan hasil analisis yang nyata. Diperoleh kadar H2O dalam serbuk
UO2 dengan metoda MEA sebesar 0,956 ± 0,0095% dan dengan metoda KFT sebesar 0,953 +
0,023%.

ABSTRACT

COMPARASION STUDY OF H2O DETERMINATION 1N UO2 POWDER BY USING MEA
(MOISTURE EVOLUTION ANALYSIS) AND KFT (KARL FISCHER TITRATION) METHODS. To
find out an analytical method fo detenvine H2O content in UO2 powder as fuel elements ofpower
reactors which is simple.economical, precise and accurate, it is necessary to do comparison study
of H2O content determination using MEA method which is based on electroiysis process with two
helically wound electrodes which contains P2O5 that has function to absorb water steam. The
platinum etectmdes have a 67 Volt potential on them. The quantity of charge required to
etectrolyze 0.1 figrofH^O is a constant which is the basic ofthe electronic measurement. In KFT
method is based on volumetric titration using the one component reagent hydranat composite
contain all reactants i.e. iodine, sulfur dioxide and imidazole as the base, dissolved in a suitable
alcohol. The t- (student) test show that there is no different result significantly between those
method. The H20 content obtained is 0.956 ± 0.0095%, for MEA method and 0.953 ± 0.023% for
KFTmethod.

PENDAHULUAN

Uranium oksida (UO2) serbuk adalah
salah satu bahan bakar nuklir yang
digunakan untuk reaktor daya, oleh karena
itu bahan bakar tersebut harus memenuhi
spesifkasi yang telah ditentukan sebagai
bahan bakar reaktor daya. Spesifikasi ini
diantaranya adalah kennurnian dan
stokiometri dari serbuk uranium oksida.
Kedua spesifikasi tersebut sangat
menentukan unjuk kerja bahan bakar di
dalam reaktor. Kemurnian bahan bakar
diantaranya ditentukan oleh batasan harga
kandungan kadar H2O yang telah ditetapkan
oleh fabrikasi sebagai standar kualitas. Untuk
itu perlu dilakukan uji kualitas bahan bakar.
Ada beberapa metoda pengukuran
kandungan H2O dalam serbuk UO2 yaitu
dengan metoda MEA {Moisture Evolution

Analysis), KFT (Karl Fischer Titration) dan
metoda gravimetri.

Metoda-metoda pengukuran H2O
dalam serbuk UO2 masing-masing
mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk
itu perlu dilakukan pemilihan metoda yang
paling tepat untuk kualitas produksi elemen
bakar nuklir, maka dilakukan studi
perbandingan hasil analisis penentuan kadar
H2O dalam serbuk UO2. Pemilihan kedua
metoda tersebut didasarkan atas beberapa
hal diantaranya: sederhana, ekonomis,
mempunyai ketelitian dan ketepatan analisis
yang cukup baik.

Dalam penelitian ini dihipotesakan
bahwa kedua metoda analisis MEA dan KFT
memberikan hasil analisis yang sama,
dengan melakukan uji statistik-t, kemudian
hasil kedua metoda dibandingkan.

86



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan BakarNuklir V
P2TBDU & P2BGN - BATAN Jakarta, 22 Febmari 2000

TEORI

Penentuan kadar H2O dalam suatu
zat dapat dilakukan dengan berbagai metoda
diantaranya metoda gravimetri, metoda MEA
dan metoda KFT. Untuk metoda gravimetri
dan MEA ketelitiannya cukup baik tetapi
memerlukan jumlah cuplikan cukup besar
dan waktu analisis lama serta zat yang
dianalisis berbentuk padat. Untuk metoda
KFT mempunyai ketelitian yang cukup baik,
cepat dan dapat untuk menganalisis zat baik
bentuk cair maupun bentuk padat. Ketelitian
metoda KFT iebih tinggi jika digunakan untuk
menganalisis zat cair dibandingkan dengan
zat padaf Dengan dilakukannya
perbandingan metoda dapat menetapkan
suatu kriteria analisis penentuan kadar air
baik menggunakan zat padat maupun cair.

METODA MOISTURE
ANALYSIS (MEA)

EVOLUTION

MEA merupakan metoda untuk
penentuan kadar H2O dalam serbuk UO2
secara kuantitatif dengan sistem pengukuran
tidak langsung. Cara penentuan kandungan
H2O didasarkan pada besar muatan listrik
yang diperlukan untuk mengelektrolisis uap
air yang terserap. Sel elektrolit yang
merupakan tempat berlangsungnya proses
elektrolisis pada alat ini, di dalamnya terdapat
elektroda platina yang berbentuk helik yang
memiliki beda potensial 67 volt. Diantara
kedua elektroda terkandung P2O5 yang
higroskopis yang berfungsi sebagai penyerap
uap air pada kondisi kering dan berfungsi
sebagai konduktor pada kondisi basah,
karena telah berubah menjadi asam fosphat,
sehingga terjadi proses elektrolisis asam
yang terbentuk. Secara singkat dapat
dirangkum dalam reaksi sebagai berikut:

P2O5 + 3H2O • 2H3PO«

2H3PO4 —

6H* + 6e" "

2PCV3 + 6 OH" •

6H' + 6OH' + 2PCV3

• 6 H * + 2PO«'3

3H 2

3O2 + 3H2O +12e"

- 3O2 + 3H2O + P2O5

Besarnya muatan listrik yang dipakai untuk
mengelektrolisis 0,1 Hgr uap air pembentuk
asam adalah konstan yang merupakan dasar
pengukuran elektronik.

METODA KARL FISCHER TITRATION
(KFT)

Metoda KFT pada mulanya
menggunakan piridin sebagai larutan titrasi
untuk menganalisis kadar H2O dalam suatu
zat. Dengan adanya perkembangan dan
dampak negatif dari pyridin maka dilakukan
pengembangan metoda KFT oleh Euqen
Scohlz pada tahun 1979 mengganti fungsi
piridin dengan Imidazol. Metoda baru ini
dikenal dengan nama Karl Fisher tanpa
piridin. Pereaksi/zat baru produknya
dipatenkan dengan nama Hidranal yang
mempunyai kemampuan untuk menganalisis
kadar H2O dalam bentuk cairan maupun
padatan .

Ada 3 dasar cara KFT dengan
hidranal:

1. Titrasi volumetri menggunakan satu
komponen pereaksi yaitu
menggunakan komposit Hidranal.

2. Titrasi volumetri menggunakan dua
komponen pereaksi yaitu
menggunakan Hidranal solvent dan
larutan titrasi Hidranal.

3. Penentuan H2O secara kolometri
menggunakan dua macam larutan
yaitu larutan yang bersifat anoda dan
katoda.

Titrasi volumetri dapat dapat
digunakan untuk menentukan 1-100 mg H2O
dalam cuplikan yang dianalisis, sedangkan
kolometri dapat menentukan 10Mg-10mg
kadar H2O dalam -cuplikan yang dianalisis.

Titrasi volumetri dengan satu komponen
pereaksi dapat menggunakan 4 macam
komposit sebagai berikut:

- Komposit hidranal 1: Larutan titrasi
Hidranal setara dengan 0,7-1 mg
hteO/ml dan dapat digunakan untuk
menganalisis sampai 0,7 mg H2O
dalam cuplikan yang dianalisis.

- Komposit hidranal 2: Larutan tirasi
titran hidranal setara dengan 2 mg
H2O/ml dan dapat digunakan untuk
menganalisis sampai 2 mg H2O dalam
cuplikan yang dianalisis.

- Komposit hidranal 5: Larutan titrasi
titran hidranal setara dengan 5 mg
H2O/1T1I dan dapat digunakan untuk
menganalisis sampai 5 mg H2O dalam
cuplikan yang dianalisis.

- Komposit hidranal 5 k: sama dengan
komposit 5 selain itu dapat digunakan
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untuk analisis H2O dalam aldehid dan
keton.

Dalam penelitian ini dilakukan titrasi
volumetri menggunakan one component
reagent Hidranal Composite yang relatif
sederhana dalam penggunaannya. Bila
digunakan Reagent Hydranal Composite 5
yang berarti 5mg H20/ml dan mengandung
antara lain iodine, sulfur dioksida dan
imidazole yang terlarut dalam alkohol atau
diethylene glycol mono methyl ether sebagai
media kerja.

Reaksi yang terjadi pada proses volumetri ini
adalah :

CH3OH + so2 + RN • ( RNH ] SO3 CH3

H2O + I 2 + (RNHJ SO3 CH3 *• 2RN "

(RN = Base)

(RNHI SO< C H J + 2[RNHJ I

Sulfur Dioksida bereaksi dengan
alkohol (methanol) membentuk ester yang
mana akan dinetralisasi sebagai base.
Reaksi anion dari asam sulfur metil sebagai
komponen reaktif dan akan dinyatakah
sebagai reaksi KF {Karl Fischer). Titrasi pada
oksida air dari anion sulfit metil menjadi sulfat
metil oleh iodine, reaksi tersebut akan
rnengikat air.

Base yang baik sangat diperlukan
untuk netralisasi sempurna pada saat reaksi
menghasilkan asam. Jika base terlalu rendah
akan menyebabkan sluggish pada observasi
titrasi dan jika base terlalu tingi (kuat) larutan
menjadi sangat alkalin dan akan
menyebabkan end point tidak tercapai. Titrasi
berlangsung pada pH 5-7 sangat baik dimana
penggunaan imidazole sangat optimal.

TATA KERJA

I. Metoda eksperimen untuk analisis
dengan MEA

Dalam analisis menggunakan gas
Nitorgen kering yang berfungsi sebagai
carrier pembawa moisture dari dryer masuk
ke oven untuk kemudian di transfer ke
elektrolitik cell. Untuk standardisasi meng-
gunakan sodium tartrat (Na2C4Oe.2H2O) dan
sodium tungstrat dehidrat (Na2WO4.2H2O)
dengan variasi berat 10-15 mgr serta
cuplikan yang akan dianalisis kadar H2O
berupa UO2 serbuk pada variasi berat 100-
150 mgr.

Peralatan yang digunakan adalah
alat mouisture evolution analyzer model 903
yang dilengkapi dengan analytical balance,
sampel boat, tweezers dan hair dryer.

Cara kerja:

1. Kalibrasi:

a. Cacah Blanko.
Alat dipanaskan ± 30 menit dengan
mengalirkan gas Nitrogen pada kecepatan
alir ± 70 cc/mn, boat yang akan dicacah
bianko dimasukkan ke dalam
pemanas/oven lalu ditutup rapat. Interval
cacah diatur pada 8 cacah/mn dan kontrol
temperatur diatur pada 150 C dan waktu
kalibrasi diatur selama 20 menit, sehingga
indikator PROCEED akan menyala.
Tunggu hingga waktu analisis dicapai
ditandai dengan indikator COMPLETE
menyala. Kemudian dicatat hasil cacah
mositure (Hg).

b. Cacah Sampel standar
Dilakukan penimbangan ± 10 mg Na2C4<D6
dan Na2 W(X 2H2O masing-masing
ditempatkan dalam 4 boat yang telah
dicacah blanko dan diberi nomor 1, 2, 3,
dan 4. Masukkan boat yang berisi sampel
kedalam oven dan ditutup rapat Dengan
mengatur kecepatan aliran Nitrogen pada
70 cc/mn, interval cacah pada 8
cacah/mn, kontro! temperatur pada 150°C
dan kontrol waktu pada 20 menit sampai
menunggu indikator PROCEED menyala.
Setelah waktu analisis tercapai dengan
ditandai indikator COMPLETE menyala
maka diperoleh hasil cacah moisture
dalam Mgr.

2. Analisis Percobaan:

Uranium dioksida (UO2) sebagai
cuplikan yang akan dianalisis ditimbang
±100-150 mgr, tempatkan dalam wadah
cuplikan lalu dimasukkan dalam oven
dengan menggunakan tang penjetip dan
dengan cepat oyen ditutup. Kontrol suhu
diatur pada 150°C, interval cacah pada 8
cacah/mn dan kontrol waktu pada 20 menit.
Tunggu hingga waktu analisis tercapai
ditandai dengan indikator lampu COMPLETE
menyala kemudian dicatat hasil pembacaan
cacah moisture dalam

3. Penentuan kandungan H2O dengan
menggunakan rumus:

K (cacah cuplikan - cacah blanko)
% Uap air = (1)

berat cuplikan
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F x Beratstandar x 100
K = .(2)

(cacah standar - cacah blanko)

K = faktor kalibrasi
F = Fraksi bahan standar

II. Metoda eksperimen untuk analisis
dengan metoda KFT:

Pada penentuan kadar H2O dengan
metoda KFT menggunakan standardisasi air
murni dengan variasi berat 5- 20 mgr dan
Sodium Tartrat (Na2C4Oe.2H2O) dengan
variasi berat 39-107 mgr. Sebagai mediaum
analisis digunakan Metanol absolut dan
dititrasi secara potensiometrik dengan larutan
Komposit hidranal 5. Sebagai cuplikan
digunakan serbuk UO2 Comeco dengan
variasi berat 400 -650 mgr

Peralatan yang digunakan pada
metoda KFT berupa perlengkapan alat
Titrator Potentiometry dan peralatan glass,
pipet dan neraca analitik.

Pengukuran dilakukan dengan
adanya perubahan potensial elektroda Pt
yang dicelupkan kedalam larutan analisis
pada saat pereaksi ditambahkan, dan titik
akhir dicapai bila beda potensial sebesar 250
mV.

CARA ANALISIS :
1. Menentukan kesetaraan air dengan

Komposit hidranal 5 (WE) menggunakan
rumus 3 :
Pipet 20 ml metanol kemudian
dimasukkan kedalam beker titrasi sampai
elektrodanya tercelup, lalu metanol
dititrasi dengan Komposit hidranal 5
sampai bebas air. Ditambahkan 10 -20
mg H2O untuk mencari kesetaraan H2O
dengan Komposit hidranal dan titrasi
dengan Komposit hidranal 5 sampai titik
akhir (250 mV) dan dicatat hasilnya dalam
mg/ml.

2. Menentukan kadar H2O dengan rumus 4 :
Dengan memasukkan harga WE yang
diperoleh dalam rumus 3 lalu masukkan
larutan standar untuk kalibrasi atau
sampel yang akan dianalisis kedalam
metanol yang telah dibebaskan airnya.
Titrasi dengan Komposit hidranal 5
sampai titik akhir kemudian hasil yang
diperoleh dicatat dalam %.

Perhitungan :

WE = COO/EP1 ; 3 ; mg/ml

WE = Water Equivalent

COO = Berat H2O, mg

(3)

EP1 = Volume Hydranat Composite, m l .

% H2O = EP1*CO1*CO27COO; 3 ; % (4)

EP1 = Volume Hydranal Cornposite

CO1 = WE

CO2 = 100%

COO= Beratsampel

3 = Jumlah angka desimal

BAHASAN

Pada metoda MEA menggunakan
sel elektrolit sebagai proses ektrolisa dimana
kadar air ditentukan dari besarnya muatan
listrik yang dipakai untuk mengelektrolisa 0,1
^gr uap air secara konstan. Parameter
operasi yang digunakan sangat menentukan
ketelitian dan ketepatan hasil analisis adalah
Berat sampel (W) 100-130 mgr, Laju alir (V)
70 cc/min, Temperatur (T) 150°C dan Waktu
analisis (t) 20 min.

Pada data standardisasi MEA
dengan Sodium tartrat dan Sodium Tungstat
Dihydrat seperti yang terlihat pada tabel 1
dan 2 terbaca bahwa makin berat sampel
yang dianalisis ketepatannya makin baik . Hal
ini dapat dilihat dari faktor koreksinya yang
makin mendekati 1 dan berarti pula data
makin mendekati sasarannya. Juga dengan
makin berat sampel yang dianalisis relatif
standar deviasinya makin kecil dengan
ketelitian yang makin baik. Hal ini berarti
makin berat air yang dianalisis, maka
kesalahan analisis semakin berkurang.

Tabel 6 Hasil perhitungan analisis
kadar H2O dengan metoda MEA diperoleh
Deviasi Standar (SD) rata-rata 0,0095 dan
Deviasi Standar Relatif (RSD) rata-rata 1,024
% Besamya nilai SD dan RSD ini dipengaruhi
oleh nilai-nilai yang ditetapkan pada
parameter operasi dan juga faktor K
(Kalibrasi) yang dipersyaratkan mendekati
0,1. Untuk penetapan kandungan H2O pada
cuplikan berhubungan erat dengan pemilihan
jumlah atau berat cuplikan dan laju alir gas
Nitrogen, sebagai perbandingan jika
kandungan H2O tinggi (lebih besar 10 %)
pada 15 mgr cuplikan dipersyaratkan laju alir
gas rendah dan jika menggunakan laju alir
tinggi dengan kandungan H2O tinggi akan
menyebabkan kejenuhan pada sel sehingga
H2O tidak terdeteksi. Juga untuk untuk laju
alir rendah akan menghasilkan waktu analisis
yang lama.

Temperatur akan mempengaruhi laju
penguapan (volatilitas) H2O sehingga harus
disesuaikan, dimana sampel dengan
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temperatur cukup tinggi untuk menguapkan
H2O, tetapi tidak/belum mencapai penguapan
material organik lainnya yang dapat masuk
atau tersimpan dalam sel elektroda sehingga
menurunkan efisiensi sel. Penurunan
efisiensi sel elektroda ini (lebih rendah dari
85 %) diindikasikan oleh faktor kalibrasi (K)
lebih besar dari 0,1 juga akan mempengaruhi
besarnya deviasi.

Tabel 4 dan 5 data standardisasi
KFT dengan air murni dan Sodium Tartrat
terbaca bahwa makin berat sampel yang
dianalisis ketepatannya makin baik, ini dapat
terlihat dari faktor koreksinya yang makin
mendekati 1, dan berarti pula data makin
dekat dengan sasarannya. Juga dengan
makin berat sampel yang dianalisis RSD
semakin kecil dengan ketelitian yang makin
baik. Hal ini berarti makin berat air yang
dianalisis, maka kesalahan analisis semakin
berkurang.

Metoda Karl Fischer Titration
menggunakan one component reagent
Hydranal Composite 5 yang relatif lebih
sederhana dalam penggunaannya tetapi
kurang ekonomis karena mahalnya harga
reagent tersebut. Dari hasil analisis diperoleh
harga SD rata-rata 0,023 dan RSD rata-rata
2,430 % dimana penentuan nilai deviasi
tersebut sangat dipengaruhi oleh pemilihan
larutan reagent H.C 5 dalam 5 mgr hfeO/ml
dan larutan Metanol sebagai media kerja
yang digunakan untuk menjamin stoikiometri
reaksi KF serta PH 5-7 untuk kecepatan
reaksi dan berat sampel. Juga besarnya
deviasi sangat dipengaruhi sifat cuplikan
yang berbentuk padat sehingga H2O dalatn
cuplikan tidak bereaksi sempurna dengan
titran.

Dari Tabel 8 terlihat bahwa
perolehan kembali (Recovery) hasil analisis,
lama waktu analisis serta jumlah berat
cuplikan menunjukkan metoda MEA dapat
dihandalkan untuk digunakan dalam analisis
penentuan kadar H2O dalam serbuk UO2.

Perbandingan Hasil Ketelitian kedua
Metoda :

Untuk mengetahui adanya
signifikansi hasil analisis dari kedua metoda
tersebut dilakukan uji statistik perbandingan
hasil dua metoda menggunakan uji Student-t.
Untuk frekuensi yang sama terhadap kedua
metoda, yaitu riA = rm = n, maka kriteria uji - t

ulakan menjadi t = X A - X B / * ( S A +di formulakan menjadi
S B/n-1) dengan Derajat kebebasan

V = 2n-2 . Dari hasil perhitungan diperoleh
nilai -t terhitung lebih kecil yaitu 0, 2088
dibandingkan dengan t tabel = 1,943 [5).
untuk a = 0,1 dan 2,447 [5J.Untuk a = 0,005
menggunakan taraf signifikansi dari nilai
terhitung terletak antara nilai dalam tabel
untuk (1 - a ) = 0,90 dan 0,95. Secara statistik
menunjukkan bahwa hasil analisis kedua
metoda tidak signifikan yang berarti hasil
analisis kedua metoda tidak berbeda nyata.

Perbandingan Ketepatan Dua Metoda
Dengan Uji-F:

Untuk menunjukkan kedua metoda
mempunyai reprodusibilitas yang lebih baik
yang berarti memiliki penyebaran yang lebih
kecil dapat menggunakan kriteria Snedecor
dengan Uji-F diformulakan menjadi F =
S A / S B dengan Derajat kebebasan VA = (ru -
1) dan VB = (IIB - 1), sedangkan riA dan riB
adalah frekuensi penetapan kedua metoda.
Nilai kritik F diberikan dalam Tabel 4.13. <5)

untuk (1 - a ) = 0,95 dan (1 - a ) = 0,90. Dari
perhitungan diperoleh nilai F = 5, 861 lebih
kecil dibandingkan dengan nilai F tabel =
9,28 yang berarti nilai penyebaran hanya
berbeda dalam batas-batas kesalahan
random.

Apabila ditinjau secara keseluruhan
hasil analisis yang telah dilakukan dari kedua
metoda tersebut, maka metoda MEA
mempunyai unjuk kerja yang lebih baik bila
dibandingkan dengan metoda KFT.

SIMPULAN

" Dari analisis studi banding penentuan
kadar air dalam serbuk UO2 dengan
metoda Moisture Content Analyzer
diperoleh hasil rata-rata kadar H2O 0,956
- 0,0095 %. Sedangkan untuk metoda
Karl Fischer Titrator diperoleh harga
sebesar 0,953 ± 0,023 %

- Dari hasil Uji - t menunjukkan bahwa
kedua metoda tidak significant yang
berarti hasil analisis kedua metoda tidak
berbeda secara nyata.

- Dalam penelitian ini dapat ditentukan
bahwa metoda Moisture Evolution
Analyzer effisiensi ketepatan hasil dan
recovery yang dihasilkan lebih baik
dibandingkan metoda Karl Fischer titrator.

Untuk analisis kadar H2O dengan
bentuk cuplikan padatan atau serbuk lebih
ekonomis menggunakan metoda MEA
begitupun sebaliknya untuk metoda KFT
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dipergunakan untuk analisis cuplikan dalam
bentuk cairan.

PUSTAKA

[1]. INSTRUCTION MANUAL , 903 and 903H
Moisture Evolution Analyzer By.Dupont

[2]. HYDRANAL MANUAL EUGEN SCHOLZ
REAGENTS, for Karl Fischer Titration

[3]. TAYLOR P., ROBERT J. LEMIRE, and
DONALD D. WOOD, The Influence of
Moisture on air oxidation of UO2 :
Calculations and Observations.

[4]. ECKSCHLAGER K., Kesalahan
Pengukuran dan Hasil dalam Analisis
Kimia.

TANYA JAWAB

1. Supardjo
• Dalam spesifikasi

akan digunakan

berapa batasan kadar H2O yang
dipersyaratkan ?
Berapa tingkat kepekaan kedua alat MEA
dan KFT ?

FARIDA

serbuk UO2 yang
untuk fabrikasi,

Kadar H2O dalam serbuk UO2 yang
dipersyaratkan untuk fabrikasi harus
sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan sebesar 0,22% (dari sertifikat
Cameco a Canadian Mining & Energy
Corporation) dan untuk proses sintering
dalam fabrikasi juga harus sesuai
dengan spesifikasi fabrikasi sebesar 2 -
10ppm .
Dari hasil analisis diketahui tingkat
ketelitian dan ketepatan kedua metoda
alat yaitu untuk alat MEA diperoleh
Deviasi Standar (SD) rata-rata 0,0095
dan Deviasi Standar Relatif (RSD) rata-
rata 1,024%, untuk alat KFT SD rata-rata
0,023 dan RSD rata-rata 2,430%.

DATA HASIL ANALISIS :

I. KALIBRASI ALAT :

Metoda MEA:

Tabel 1 : Data kadar H2O pada standardisasi MEA dengan Sodium Tartrat (Na2C4O6.2H2O)

NO

1

2
3
4
5
6
7

STANDAR

Na2C4O6.2H2O

BERAT
SAMPEL

(mgr)
10

10,6
10
10,5
10
12,2
10,2

% H2O

15,249

15,283
15,660
15,780
15,655

15,650
15,650

X= 15,561
Fk = 1,006

% H2O
TERKOREKSI

15,346

15,375
15,754
15,875
15,749
15,744
15,744

X = 15,655

SD

0,126

0,114
0,040
0,089
0,038
0,036
0,036

RSD ( %)

0.806

0,730
0,258
0,573
0,245
0,232
0,232

FAKl OK
K

0,23

0,30
0.25
0,26
0,33
0,25
0,26

Tabel 2 : Data kadar H2O pada standardisasi MEA dengan Sodium Tungstat Dihydrat
(Na2WO4.2H2O

NO

1
2
3
4
5

STANDAR

(Na2WO4.2H2O)

BERAT
SAMPEL

(mgr)
11,4
9,9

12,0
13,9
9,2

% H2O

10,909
10,894
10,920
10,920
10,980

X =10,924
Fk= 0,999

% H2U
TERKOREKSI

10,905
10,883
10,909
10,909
10,969
X = 10,915

SD

0,005
0,016
0,003
0,003
0,027

RSD ( %)

0,046
0,146
0,027
0,027
0,247

FAK1UK
K

0,21
0,31
0.28
0,28
0,25
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Metoda KFT

Tabel 3 : Data WE pada standardisasi
Composite 5

Karl Fisher dengan air murni menggunakan

Berat Composite
(mgr)

5

Hasil analisis
WE(gr/l)
5,051
4,931
4,945
5,057

WE
Rerata

4,996
Fk= 1,001

WE
terkoreksi

5,055
4,936
4,950
5,062

WE Rerata
terkoreksi

5,001

SD

0,031
0,037
0,029
0.035

RSD (%)

0,623
0,750
0,588
0,699

Tabel 4 : Data kadar H2O pada Standardisasi Karl Fisher dengan air {WE =5)

Berat Sampel
(mgr)

5

10

20

Hasil analisis
% H2O

102,60
103,80
104,80
106,80

103,50
103,20
104,50
104,80

100,40
101,15
101,40
101,75

% H2O
Rerata

104,5
Fk=0,957

104,00
Fk=0,962

101,175

Fk=0,988

% H2O
Terkoreksi

98,182
99,337
100,294
102,208

99,519
99,278

100,529
100,817

99,234
99,936
100,183
100,529

%H2O
Rerata
Terkoreksi

100,005

100,035

99,971

SD

1,052
0,385
0,166
1,272

0,297
0,172
0,164
0.260

0,425
0,020
0,122
0,322

RSD (%)

1,051
0,385
0,167
1,272

0,297
0,171
0,164
0,260

0,425
0,020
0,122
0,322

Tabel 5 : Data kadar H2O pada Standardisasi Karl Fisher menggunakan standar
Na2C4O6.2H2O (Sodium Tartrat)

Berat Sampel
(mgr)
39,0

39,5
40,8
41.1
45,2
49,1
50.3
51,2
60,3
107,2

Hasil analisis
% H2O
15,70

15,18
15,30
15,14
15,25
15,28
15,70
15,53
15,61
15,11

% H2O
Rerata

15,380
Fk = 1,018

% H2O
Tefkoreksi

15,982

15,453
15,575
15,412
15,524
15,555
15,982
15,809
15,890
15,382

%H2O Rerata
Terkoreksi

15,656

SD

0,108

0,067
0,027
0,049
0,044
0,033
0,108
0,051
0,078
0,091

RSD <%)

0,694

0,172
0,506
0,281
0,215
0,694
0,325
0,498
0,583

li, ANALISIS KADAR H2O DALAM SERBUK UO2 COMECO

Tabel 6 : hasil perhitungan analisis kadar H2O dengan Metoda MEA

Berat Sampel
(mgr)

111.3

114,2
123,0
126,6

Hasil analisis
% H2O

0,982

0,968
0,958
0,923

% H2O
Rerata

0,957
Fk=0,998

% H2O
Terkoreksi

0,979

0,966
0,956
0,921

%H2O Rerata
Terkoreksi

0,955

SD

0,013

0,005
0,001
0,019

RSD
(%)

1,380

0,604
0,060
2,055
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Tabel 7 : hasil perhitungan analisis kadar H20 dengan Metoda KFT

Berat Sampel
(mgr)
649,3
560,5
520,2
437,1

Hasil analisis
% H2O

0,90
0,98
1,04
1,01

% H2O
Rerata

0,982
Fk=0,972

% H2O
Terkoreksi

0,875
0,953
1,011
0,972

%H2O Rerata
Terkoreksi

0,953

SD

0,047
0,001
0,033
0,011

RSD
(%)

4,950
0,111
3,510
1,150

Tabel 8 : Perbandingan metoda analisis MEA dengan KFT dalam penentuan kadar
H2O dalam serbuk UO2.

NO

1
2
3
4

PERBANDINGAN

Jumlah Berat cuplikan
Waktu Analisis
Kedapatan Ulang (SD)
Recovery

MEA

< 150 mg
20 menit
0,0095
99,89 %

KFT

< 700 mgr
3 menit
0,023
100,21 %
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ID0200110
PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG

PEMISAHAN LTJ DARI HASIL DIGESTI BASA

Erni R.A, Rudi Pudjianto, Zahardi, Susilaningtyas
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir- BATAN

ABSTRAK

PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG: PEMISAHAN LTJ DARI HASIL
DIGESTI BASA. Bijih uranium asal Rirang Kalimantan Barat 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 (PCM3") 24,55 % dan torium (Th) 0,02 %. Untuk
mendapatkan unsur-unsur tersebut secara terpisah diperlukan proses pemisahan dan pemurnian
secara bertahap. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan pemisahan fosfat dengan cara
dekomposisi menggunakan NaOH, sedangkan pada penelitian ini bertujuan IintuR memisahkan
LTJ dari U dan Th melalui 2 tahap proses yaitu pelarutan total dari LTJ, U dan Th serta sisa fosfat
yang tidak terdekomposisi menggunakan HCI, dilanjutkan dengan tahap pengendapan U dan Th
menggunakan NH4OH. Hasil penelitian menunjukkan, untuk tahap pelarutan total, dengan
konsentrasi HCI 23 % (berat) diperoleh kondisi optimal yaitu konsumsi HCI (pk) 17,85 gr/10 gr
umpan, suhu 80 °C, waktu 1 jam dengan rekoveri LTJ 94,41 %, U 99,15 %, Th 95,17 % dan PO4
94,58 %. Untuk tahap pengendapan U dan Th dengan suhu kamar dan waktu 1 jam, diperoleh
kondisi optimal pH ±6,4 dan konsentrasi reagen NH4OH 2 N dengan rekoveri pengendapan U
98,99 %, Th 95 %, LTJ terendapkan 8,16 %, P O ^ atau LTJ terpisahkan 91,97 % sedangkan U
terikut 1,01 %danTh5%.

ABSCTRACT

RIRANG URANIUM ORE PROCESSING : SEPARATION OF RARE EARTH FROM ALKAUNE
DIGEST. Rirang uranium ore contains several economically potential elements, including U (0.52
%), RE (63.04 %), PO43' 24,55 % and Th 0.02 %. Separation and purification pmcesses are
employed to obtain relatively pure concentrate of the elements. Separation of phosghate by
decomposition using NaOH was conducted previously. The present experiment has an objective,
e.g. to separate RE from U and Th through a two step process, total dissolution ofRE, U, Th and
undecomposed of phosphate remain using HCI, by precipitation of U and Th using NH4OH.
Experimental condition includes dissolution of RE in hydrochloric acid 15 ml/10 gr feed at 80 °C
for 1 hr, followed by precipitation of U and Th using 2 N NH4OH at pH 6.4 and room temperature.
Experimental data show excellent dissolution recovery for RE 94.41 %, U 99.15 %, Th 95.17 %,
while precipitation ofUand Th ptvduced separation recovery of RE 91.97 %, U 1.01 %, Th 5%
and PO43' not detected. As a conclusion, RE can be separated from U and Th.

PENDAHULUAN

Bijih uranium asal Rirang Kalimantan
Barat merupakan bijih yang komposisi
kimianya berbeda dari bijih uranium dari
daerah lain di Kalimantan Barat. Bp i ini

bijih uranium mengandung
mengandung unsur antara lain
0,52 %, logam tanah jarang

merupakan
monasit dan
uranium (U)
(LTJ) 63,04 %, fosfat (PO/ ) 24,55 %,
molibdenum (Mo) 0,24 % dan torium (Th)
0,02 % yang sangat potensial serta
mempunyai nilai ekonomis yang cukup
tinggi.t1J Untuk mendapatkan unsur-unsur
tersebut secara individu, diperlukan proses
pemisahan dan pemurnian secara bertahap.
Pemisahan unsur-unsur tersebut dari bijih
Rirang dapat dilakukan dengan beberapa
cara, diantaranya cara asam dan cara
basa.ra Sedangkan metode pemurnian yang
dapat digunakan yaitu pengendapan

bertingkat, ekstraksi pelarut dan
sebagainya.[2]

Pada penelitian ini dipisahkan LTJ
dari hasil digesti basa. Digesti basa adalah
suatu proses pemisahan unsur-unsur
uranium, logam tanah jarang, torium dan
fosfat dari bijih Rirang dengan cara
dekomposisi menggunakan pelarut NaOH.
Hasilnya fosfat terlarut sedangkan uranium,
torium, dan logam tanah jarang berada dalam
fasa padat. Tujuan dari penelitian ini adalah
memisahkan logam tanah jarang dari
uranium dan torium dengan cara pelarutan
menggunakan HCI yang dilanjutkan dengan
pemisahan LTJ dengan cara pengendapan
uranium dan torium. Faktor yang
berpengaruh dan parameter yang diamati
pada tahap pelarutan dengan HCI adalah
konsumsi pelarut, suhu dan waktu pelarutan.
Sementara, pada tahap pemisahan LTJ
parameter yang diamati adalah pH
pengendapan dan konsentrasi reagen.
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TEORI

Kondisi pelarutan hidroksida logam
yang mengandung uranium, torium dan
logam tanah jarang (hasil digesti basa
menggunakan NaOH) dalam HCI,
dipengaruhi oleh kondisi reaksi digesti basa,
terutama untuk pelarutan torium. Pada suhu
digesti di atas 195 °C, sekitar 50 % torium
tidak dapat larut dalam asam.[2J

Reaksi ini setara untuk reaksi
pelarutan uranium dan torium. Bahan-bahan
yang tidak larut adalah silika, zirkon dan rutil
yang terkandung dalam bijih Rirang.
Berdasarkan penelitian l3\ digesti bijih Rirang
dengan ukuran bijih 98 % minus 325 mesh
menggunakan pelarut 50 % NaOH pada suhu
138 °C, menghasilkan padatan hidroksida
logam yang larut cepat dan sempurna dalam
asam pada suhu 79 °C. Asam yang
digunakan adalah HCI37% (dengan
perbandingan 1,5 Ib asam/lb bijih atau 125 %
kebutuhan secara teoritis) dicampur dengan
air (dengan perbandingan 5 Ib air/lb bijih).
Larutannya dipanaskan selama 1 jam. Faktor
yang mempengaruhi adalah konsumsi asam,
suhu dan waktu pelarutan.[2]

Setelah uranium, torium, logam
tanah jarang larut dalam HCI, maka tahap
selanjutnya adalah memisahkan LTJ dengan
cara mengendapkan uranium dan torium
menggunakan pelarut basa dengan
pengaturan pH.

Reagen pengendapan yang biasa
digunakan adalah NH4OH dan NaOH.
Keuntungan pemakaian NH4OH,
penanganannya mudah dan harganya lebih
murah. Sedangkan pemakaian NaOH,
penanganannya lebih sulit tetapi dapat
dimanfaatkan hasil recycle dari proses
sebelumnya.121 Faktor yang sangat
berpengaruh pada proses pengendapan
adalah pH, seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1 : Distribusi unsur dalam larutan dan
endapan sesudah pengendapan
selektif dari Jorium dan uranium
pada pH 5,8 r

Unsur

U
Th
LTJ
Fe
Ti
P
Cl

Rekoveri (%)
Dalam larutan

0.7
0.3

97.7
0
0
0

99.9

Dalam endapan
99.3
99.7
2.3
100
100
100
0.1

Dari tabel 1 terlihat, bahwa hampir
semua torium dan uranium terendapkan,
sedangkan logam tanah jarang hanya
terendapkan 2,3 %, jadi logam tanah jarang
terpisahkan 97,7 %.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan

Padatan hidroksida logam (hasil
digesti basa), asam khlorida, amonium
hidroksida dan bahan kimia analisis.

Alat

Satu unit alat pelarutan, alat gelas
lab., pengaduk magnetik, pemanas listrik,
alat 'penyaring vakum, pompa vakum,
timbangan, oven, kertas saring, satu unit
pH-meter, satu unit Spektrometer.

Tata Kerja

I. Pembuatan umpan pelarutan (digesti
basa)

Alat digesti disiapkan dengan memasang
gelas kimia, motor pengaduk dan
pengaduk serta pemanas listrik. Air
sebanyak yang ditentukan dimasukkan ke
dalam gelas kimia, dipanaskan di atas
pemanas listrik sampai suhu air mencapai
±40 °C, kemudian natrium hidroksida
sebanyak yang ditentukan dimasukkan
sambil diaduk. Setelah suhu kira-kira 60
°C sejumlah bijih yang telah ditentukan
dimasukkan, suhu dinaikkan sampai
dengan suhu digesti 140 °C dan diaduk
sampai waktu yang ditentukan. Setelah
digesti selesai, pemisahan filtrat fosfat
dan residu dilakukan dengan penyaring
vakum dalam keadaan panas. Residu
diencerkan dengan air panas sebanyak 6
kali berat bijih kemudian dipanaskan pada
suhu 80 °C - 100 °C selama 30 menit dan
disaring dalam keadaan panas.
Selanjutnya dilakukan pencucian dengan
jumlah air pencuci 3 kali sampai 5 kali
berat bijih. Filtrat diukur volumenya dan
diambil sebagian untuk dianalisis kadar U,
LTJ, Th, PO4

3\dan sisanya digunakan
untuk umpan pelarutan. Padatan
hidroksida yang dihasilkan dilakukan
percontohan, sebagian diambil untuk
dianalisis kadar U, LTJ, Th, PO4

3-

95



Prosiding Presentasi llmiah Bahan BakarNuklir V
P2TBDU dan P2BGN - BATAN Jakarta, 22 Pebruari 2000

ISSN 1410-1998

Analisa U, Th, P O ^ menggunakan
spektrometer sedangkan analisa LTJ
menggunakan gravimetri.

II. Pelarutan

1. Penentuan konsumsi HCI

Sejumlah umpan padatan hidroksida
logam ditambah HCI pekat dengan
volume yang divariasi dan jumlah air
yang ditetapkan, kemudian diaduk
sambil dipanaskan pada suhu yang
ditetapkan. Setelah suhu tercapai,
campuran diaduk terus selama 1 jam.
Kemudian campuran hasil pelarutan
disaring untuk memisahkan filtrat U,
LTJ, Th klorida dan residu dan kedua
fase tersebut dianalisis kadar U, LTJ,
Th, PO4

3'. Hubungan antara konsumsi
HCI denaan rekoveri pelarutan U, LTJ,
Th, PO4 ' dievaluasi guna menentukan
konsumsi HCI yang optimal.

2. Penentuan suhu pelarutan

Sejumlah umpan padatan hidroksida
logam ditambah sejumlah HCI pekat
(hasil optimal dari percobaan 11.1) dan
sejumlah air, kemudian diaduk sambil
dipanaskan sampai suhu tertentu yang
divariasi. Setelah suhu tercapai,
campuran diaduk terus selama 1 jam.
Kemudian campuran hasil pelarutan
disaring untuk memisahkan filtrat U,
LTJ, Th khlorida dan residu. Masing-
masing diambil untuk dianalisis kadar
U, LTJ, Th, PO43". Hubungan suhu
pelarutan dengan rekoveri pelarutan U,
LTJ, Th, PO4

3" dievaluasi guna
menentukan suhu pelarutan optimal.

3. Penentuan waktu pelarutan

Sejumiah umpan padatan hidroksida
logam ditambah sejumlah HCI pekat
(hasil optimal dari percobaan 11.1) dan
sejumlah air, kemudian diaduk sambil
dipanaskan sampai dengan suhu
tertentu (hasil optimal dari percobaan
II.2). Setelah suhu tercapai, campuran
diaduk terus selama waktu yang
divariasi. Kemudian campuran hasil
pelarutan disaring untuk memisahkan
filtrat. U, LTJ, Th khlorida dan residu
dan masing-masing fase dicuplik untuk
dianalisis kadar U, LTJ, Th, PO4

3".
Waktu pelarutan dengan rekoveri
pelarutan U, LTJ, Th, PO4

3' dievaluasi
guna menentukan waktu pelarutan
optimal.

4. Uji coba kondisi optimal pelarutan

Sejumlah umpan padatan hidroksida
logam ditambah sejumlah HCI pekat
(hasil optimal dari percobaan 11.1) dan
sejumlah air, kemudian diaduk sambil
dipanaskan sampai dengan suhu
tertentu (hasil optimal dari percobaan
ll.2). Setelah suhu tercapai, campuran
diaduk terus selama waktu tertentu
(hasil optimal dari percobaan ll.3).
Kemudian campuran hasil pelarutan
disaring untuk memisahkan filtrat U,
LTJ, Th khlorida dan residu dan
masing-masing dicuplik untuk
dianalisis kadar U, LTJ, Th, PO4

3".
Hubungan rekoveri pelarutan U, LTJ,
Th, PO43" dan kondisi optimal pelarutan
dievaluasi.

III. Pembuatan umpan pengendapan U
danTh (pelarutan padatan hidroksida
logam)

Sejumlah umpan padatan hidroksida
logam ditambah sejumlah HCI pekat (hasil
optimal dari percobaan 11.1) dan sejumlah
air, kemudian diaduk sambil dipanaskan
sampai dengan suhu tertentu (hasil
optimal dari percobaan II.2). Setelah suhu
tercapai, campuran diaduk terus selama
waktu tertentu (hasil optimal dari
percobaan II.3). Kemudian campuran
hasil pelarutan disaring untuk
memisahkan filtrat U, LTJ, Th khlorida dan
residu. Filtrat khlorida dilakukan
percontohan untuk digunakan sebagai
umpan pengendapan.

IV. Pengendapan U danTh

1. Penentuan pH pengendapan

Sejumlah umpan larutan khlorida
ditambahkan dengan variasi jumlah
NH4OH (reagen pengendapan) pada
konsentrasi tertentu sehingga dicapai
pH bervariasi. Setelah pH stabil,
campuran diaduk terus selama 1
jam. Kemudian campuran hasil
pengendapan disaring untuk
memisahkan filtrat dan endapan U, Th
hidroksida dan masing-masing dicuplik
untuk dianalisis kadar U, LTJ, Th,
PO4

3'. Hubungan pH pengendapan
dengan rekoveri U, LTJ, Th, PO4

3"
dievaluasi guna menentukan pH
optimal.
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2. Penentuan konsentrasi reagen
pengendapan

Sejumlah umpan larutan khlorida
ditambah dengan sejumlafi NH4OH
dengan konsentrasi yang divariasi
sehingga dicapai pH tertentu (hasil
optimal dari percobaan IV.1). Setelah
pH stabil, campuran diaduk terus
selama 1 jam. Kemudian campuran
hasil pengendapan disaring untuk
memisahkan filtrat dan endapan U, Th
hidroksida. Masing-masing dianalisis
kadar U, LTJ, Th, PO4

3". Dilakukan
evaluasi konsentrasi reagen
pengendapan dengan rekoveri U, LTJ,
Th, PO43" guna menentukan
konsentrasi reagen optimal.

3. Uji coba kondisi optimal
pengendapan

Sejumlah umpan ditambahkan dengan
sejumlah NH4OH (reagen
pengendapan) dengan konsentrasi
tertentu (hasil optimal dari percobaan
IV.2), sehingga dicapai pH tertentu
(hasil optimal dari percobaan IV. 1).
Setelah pH stabil, campuran diaduk
terus selama 1 jam. Kemudian
campuran hasil pengendapan disaring
untuk metnisahkan filtrat dan residu.
Masing-masing dianalisis kadar U,
LTJ, Th, PO4

3". Dilakukan evaluasi
rekoveri pengendapan U, LTJ, Th,
PO43" terhadap kondisi optimal
pengendapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil percobaan pemisahan LTJ dari
hasil digesti basa disajikan dalam bentuk
kurva dan tabel terlampir berikut:

!. Tahap pelarutan
1. Pengaruh konsumsi HCI

0 •• •

9.52

—X — LTJ

PO43-i

11.90

Konsun

17.65 23.80

nsl HCI (gr/10 gr umpm)

Gambari. kurva pengaruh konsumsi HCI
terhadap rekoveri U, Th, LTJ,
PO4

3"

Parameter tetap:
- Berat umpan
- Waktu
- Suhu
- Konsentrasi HCI

: 10 gram
: 2 jam
:80°C
: 23 %

2. Pengaruh suhu pelarutan

Gambar2. kurva pengaruh suhu pelarutan
terhadap rekoveri U, Th, LTJ,
PO4

3"

Parameter tetap:
- Beratumpan :10gram.
- Waktu. :2 jam
- KonsumsiHCI : 17,85 gr.
- Konsentrasi HCI : 23 %

3. Pengaruh waktu pelarutan
100 +

Gambar 3. Kurva pengaruh waktu pelarutan
terhadap rekoveri U, Th, LTJ,
PO4

3 -

Parameter tetap :
- Berat umpan
- Suhu
- Konsumsi HCI
- Konsentrasi HCI

:10
:80
: 17
:23

gram
°C.
,85 gr
%

4. Uji coba kondisi optimal pelarutan

Tabel-2 : Uji coba kondisi optimal pelarutan
pada suhu 80 °C, waktu 2 jam,
konsentrasi HCI 23 % berat, dan
konsumsi HC117,85 g/10 g umpan.

Sampel
(gram)

500
1000

Rekoveri (%)
U

99.22
99.15

LTJ
94.92
94.41

Th
95.21
95.17

p<V"
94.13
94.58
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Tahap pengendapan

1. Pengaruh pH

80. _ _ _ —
—X—LTJ

- T h

-PO43-

l O O l

2. Pengaruh konsentrasi reagen

1G2.5
1.S

Gambar4. kurva pengaruh pH
pengendapan terhadap rekoveri
U, Th, LTJ, PO4

3"

Parameter tetap :
- Konsentrasi NH4OH : 0,5 N
- Waktu : 1 jam.
- Suhu : 30 °C

Gambar5. Kurva pengaruh konsentrasi
NH4OH terhadap rekoveri U, Th,
LTJ, PO43"

Parameter
- pH
- Waktu
- suhu

tetap
6,5
1 jam.
30 °C.

3. Uji coba kondisi optimal pengendapan

Tabel-3 : Uji coba kondisi optimal pengendapan pada suhu 30 C, NH4OH 2 N, dan waktu 1 jam
f\ _ 1 t* .. _JS • r-» _ • : /n/ tSampel
(ml)

250
500

Kondisi
pH

6.41
6.48

Rekoveri (°
Endapan

U
98.99
99.12

LTJ
8.03
8.21

Th
95.00
95.31

PO4°"
ttd
ttd

/0)

Larutan
U

1.01
0.88

LTJ
91.97
91.89

Th
5.0

4.09

PEMBAHASAN

1. Pada tahap pelarutan :

Pelarutan LTJ, U, Th, PO43" pada residu
hasil dekomposisi fosfat dengan HCI
menuruti reaksi sebagai berikut'J:
LTJ(OH)3 + 3HCI -» LTJCI3 + 3H2O (1)
Th(OH)4 + 4HCI -> ThCI4 + 4H2O (2)
UO2(OH)2 + 2HCI -> UO2CI2 + 2H2O (3)
Unsur-unsur tersebut dapat larut dengan
HC! bila dalam bentuk senyawa
hidroksida atau fosfat dan terdekomposisi
secara sempurna. Pada penentuan
pengaruh konsumsi HCI, suhu dan waktu
pelarutan optimal, pelarutan unsur-unsur
tersebut cenderung menunjukkan
karakteristik relatif sama. Konsumsi HCI
makin banyak (gb.1), suhu makin tinggi
(gb.2) dan waktu makin lama (gb.3),
rekoveri pelarutan LTJ, U, Th makin
besar tetapi pada kondisi tertentu
rekoveri pelarutannya konstan meskipun
konsumsi HCI diperbesar/suhu
dinaikkan/waktu diperlama. Hal ini
kemungkinan disebabkan karena sisa
LTJ, U, Th dalam hasil dekomposisi

masih dalam bentuk senyawa fosfat
sehingga tidak bisa dilarutkan dengan
HCI

2. Tahap pengendapan :

Pada tahap ini LTJ dipisahkan dari U dan
Th dengan cara mengendapkan U dan
Th menggunakan larutan NH4OH
menuruti reaksi sebagai berikut[3J :
LTJCb + 3NH4OH-»L.TJ(OH)3 +3NH4CI (1)
ThCU + 4NH«OH -» Th(OH)4 + 4NH4CI (2)
UO2CI2 +2NH4OH-»UO2(OH)2 +2NH4CI (3)
NH4OH dipilih sebagai reagen karena
penanganannya mudah dan harganya
lebih murah dibandingkan dengan NaOH.
Senyawa khlorida dari ketiga unsur
tersebut dapat diendapkan dengan
NaOH, dan masing-masing unsur
mempunyai kecepatan pengendapan
tersendiri. Hal itu terlihat pada % rekoveri
pengendapan misalnya U 99 %, Th 95 %
dan LTJ 8 %. Dengan kata lain LTJ
terpisahkan 92 % dari campuran padatan
U dan Th pada tahap pengendapan ini.
Oleh karena besarnya kadar LTJ, ksp
LTJ terlampaui sehingga LTJ ikut
terendapkan sebesar 8 %.
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Pada pemisahan LTJ dari U dan Th ini,
rekoveri total petnisahan LTJ adalah
rekoveri pelarutan LTJ, U, Th x rekoveri
pengendapan U dan Th yaitu 94,41 % x
91,97% = 86,83%.

KESIMPULAN

Penelitian pemisahan LTJ dari hasil
digesti basa dapat disimpulkan :

1. Pada tahap pelarutan LTJ, U, Th dengan
kondisi yang ditetapkan, konsentrasi HCI
23 % (berat) diperoleh konsumsi HCI
optimal 17,85 gr/gr umpan, suhu optimaal
80 °C dan waktu optimal 2 jam dengan
rekoveri LTJ 94,41 %, U 99,15 %, Th
95,17%, PO43" 94,58%.

2. Pada tahap pengendapan U dan Th
dengan kondisi yang ditetapkan, waktu 1
jam pada suhu kamar diperoleh pH
optimal 6,4, konsentrasi NH4OH optimal
2 N dengan rekoveri LTJ 91,97 %, U 1,01
%, Th 5 % dan P O ^ ttd.
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Tanya Jawab

A. Sorot Soediro:
• Dalam abstrak pada baris 2 dari bawah

ditulis bahwa LTJ terendapkan 8,16 %
dan LTJ terpisahkan 91,97 %. Total dari
8,16 % + 91,97 % = 100,3 %.
Seharusnya total = 100 %. Mohon
dijelaskan 0,13 % ( sisa).

• Pada baris yang sama di atas tertulis LTJ
terendapkan 8,16 %, PO4

3" (?) atau LTJ
terpisahkan 91,97 %. Mohon dijelaskan.

Erni R
• Memang ada ralat, karena yang dianalisa

hanya satu fase (larutan), sedangkan
fase padatnya, diambil selisih antara 100
% dengan hasil terukur difase larutan.
Yang benar adalah LTJ terpisahkan
91,84%.

• Setelah "tanda" PO4
3" ada "tanda" ttd

Kosim Affandi
• Hasil Rekoveri pengendapan LTJ dari

Monasit dengan waktu 3 jam -> Rekoveri
99 %, sedangkan dari bijih Rirang
dengan waktu 2 jam, rekoveri 94 %, apa
yang menyebabkan perbedaan tersebut,
apakah kandungan unsur dalam umpan
atau faktorwaktu pengendapan.

ErniR
• Perbedaan ini disebabkan karena tahap

prosesnya berlainan -> yang dimaksud
rekoveri LTJ dengan waktu pengendapan
3 jam adalah tahap pengendapan LTJ
pada kondisi pH 9,8. Sedangkan yang
dimaksud rekoveri LTJ 94 % dengan
waktu 2 jam adalah tahap pengendapan
U dan Th (pemisahan LTJ dari U dan
Th).
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LAMPIRAN :

I. Pelarutan

Tabel-4: Pengaruh konsumsi
Konsumsi
HCI (gr/10

gr
.umpan)

9,52
11,90
17,85
23,80
29,75

U

78.21
97.95
99.28
99.35
98.99

HCI
Rekoveri {

LTJ

87.17
90.28
94.20
93.94
94.41

%)
Th

88.21
99.11
95.63
95.41
95.17

p(V

70.64
91.71
94.24
94.51
94.01

Parameter tetap:
- Berat umpan
- Suhu

; 10 gram.
80 °C.

- Waktu : 2 jam.
- Konsentrasi HCI : 23 %

Tabel-5 : Pengaruh suhu pelarutan
Suhu
(°C)
50
60
70
80
90

Rekoveri (%)
U

91.66
95.41
97.87
99.51
99.32

LTJ
90.50
91.05
92.67
94.11
94.27

Th
87.61
89.45
91.27
95.13
95.24

PO4"
80.02
87.17
90.28
94.71
94.54

Parameter tetap:
- Berat umpan
- Konsumsi HCI

:10gram. - Waktu :2jam.
:17,85gr. - Konsentrasi HCI : 23 %

Tabel-6 : Pengaruh waktu pelarutan
Waktu
(jam)
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0

Rekoveri (%)
U

77.68
89.28
93.23
99.01
99.11

LTJ
78.70
90.20
92.05
94.61
94.28

Th
77.81
90.11
93.18
95.25
95.00

P<V"
74.11
88.24
93.91
94.58
94.71

Parameter tetap:
- Berat umpan
- Konsumsi HCI

: 10 gram.
: 17,85 gr.

- Suhu : 80c

- Konsentrasi HCI : 23 '

II. Pengendapan

Tabel-7 : Pengaruh pH
PH

6.00
6.22
6.40
6.63
6.84

Rekoveri (%)
U

L 95.71
96.12
99.02
98.89
99.10

LTJ
5.42
6.84
8.16
9.72
10.17

Th
89.67
92.17
95.21
95.71
96.01

PO4

ttd
ttd
ttd
ttd
ttd

Parameter tetap
- Konsentrasi
- Suhu

NH4OH :0,5
:30

N
°C

- Waktu 1 jam.
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Tabel-8 : Pengaruh konsentrasi NH4OH
Konsentras

NH4OH
(N)

0.5
. 1.0

1.5
2.0
2.5

Konsumsi

NH4OH
(ml/l

umpan)
200.0
180.5
162.5
141.5
134.0

Rekoveri (%)

U

97.50
98.79
98.98
99.02
99.14

LTJ

8.01
7.98
7.99
8.31
8.59

Th

93.68
94.65
95.32
95.17
95.41

PO 4
3 -

ttd
ttd
ttd
ttd
ttd

Parameter tetap:
- pH : 6,4
- suhu : 30 °C.

- Waktu 1 jam.
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PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG SECARA BASA
PEMURNIAN URANIUM HIDROKSIDA DARI LTJ

Faizal R, Hafni L.N, Budi S, Sugeng W, Susilaningtyas
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG SECARA BASA. PEMURNIAN URANIUM
HIDROKSIDA DARI LTJ. Telah dilakukan penelitian ekstraksi U dari bijih uranium asal Rirang
menghasilkan ADU dengan komposisi U = 71,29 %, Th = 0,004 % dan RE2O3 = 4 %. Penelitian
ini di bertujuan untuk memurnikan uranium hidroksida dari logam tanah jarang (RE) dengan
ekstraksi pelarut TBP/kerosin. Endapan hidroksida hasil pengendapan pada pH 6,3 mengandung
U, Th dan RE dilarutkan dengan asam nitrat, selanjutnya larutan uranium nitrat diekstraksi,
distriping dan diendapkan. Parameter yang diteliti, meliputi normalitas (N) HNO3, perbandingan
volume A/O, jumlah TBP/kerosin, waktu dan normalitas (N) striper. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa proses ekstraksi U pada normalitas HNO3 = 5 N; perbandingan volume A/O = 1 : 1 ; waktu
= 5 menit; TBP/ K = 30 % dan temperatur = 25 °C diperoleh rekoveri U = 95,99 %; Th = 19,90 %
dan RE2O3 = 0,06 %, sedangkan striping U pada normalitas HNO3 = 1 N; perbandingan O/A = 1 :
2; temperatur = 25 °C; waktu = 5 menit diperoleh rekoveri U = 78,21 %; Th = 40 % dan RE2O3 =
tidak terdeteksi. Pengendapan dengan reagen NH4OH pada pH 7,0 dan waktu 1 jam diperoleh
rekoveri U = 98,75 % dan yellow cake ( ADU ) berkadar U = 67,55 % dan RE2O3 = tidak
terdeteksi. Hasil ini cukup baik jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya karena
logam tanah jarang (RE) tidak terdeteksi.

ABSTRACTS

RIRANG URANIUM ORE PROCESSING USING BASE METHOD WITH PURIFICATION OF
URANiUM HYDROXIDE FROM RARE EARTHS. The experiment has been conducted to Rirang
ore uranium extraction to produce ADU w'ith composition of U = 71.29 %, Th = 0.004 % and
RE2O3 = 4 %. Experiment to purify uranium hydroxide from rare earth with solvent extraction
TBP/kerosine has been done. Hydroxide solid state precipitated on pH 6,3 contains U, Th and RE,
its disolved by nitric acid, and than uranium nitrate was extracted, stripped and precipitated. The
experiment parameters are HNO3; ratio A/O (v); amount of TBP/K; temperature and time. The
experiment results is optimaly uranium extraction condition at HNO3 = 5 N; ratio A/O = 1 : 1;
TBP/K = 30 %; temperatune = 25 °C; time = 5 minute and recovery U = 95,99 %; Th = 19,90 %
and RE2O3 = 0,06 %. It results were optimaly uranium stripping condition at HNO3 = 1 N; ratio
O/A - 1 : 2; temperature = 25 °C; time = 5 minute and recovery U = 78,21 %; Th = 40 % and
RE2O3 = not detected. Optimum U precipitation condition with NH4OH reagent at pH 7,0 and time
1 hour to recover U = 98,75 % with yeltow cake (ADU) which contents U = 67,55 % and RE2O3 =
not detected. The results is good if compared to its had been done before because rare earth not
detected.

PENDAHULUAN

Pengolahan bijih uranium asal Rirang
dengan proses basa menghasilkan residu
yang mengandung hidroksida dari unsur U,
Th, RE dan pengotor. Untuk memisahkan
uranium dari elemen-elemen lainnya, residu
dilarutkan dengan HCI sehingga diperoleh
larutan (U, Th, RE) khlorida. Unsur tersebut
diendapkan pada pH 6,3 dengan NaOH,
uranium diendapkan berupa hidroksida dan
Logam tanah jarang berada di filtrat.'11

Penelitian ekstraksi U dari bijih uranium asal
Rirang telah dilakukan dan endapan
hidroksida yang dihasilkan, setelah dilarutkan
dengan HNO3 1N, mempunyai komposisi U =
772 ppm, Th = 37,71 ppm dan RE2O3 = 1471
ppm. Larutan hasil kemudian diekstraksi
dengan kondisi :TBP/kerosin = 30 %, A/O =
1 : 2 , temperatur = 25 °C, waktu = 5 menit,

pH umpan = 1,0 mampu merekaver U =
84,15 % jika disertai kondisi distriping dengan
striper = H2O, O/A = 1 : 1 , temperatur = 25
°C, waktu = 5 menit mampu merekover U =
93,5 % yang selanjutnya diendapkan dengan
NH4OH pada temperatur = 25 °C, pH = 7,0
dan menghasilkan endapan ADU
(Ammonium Diuranat) dengan komposisi U =
71,29 %, Th = 0,004% dan RE2O3 = 4 % [2]

Untuk menghasilkan ADU yang bebas RE
dan Th maka perlu dilakukan penelitian
pemurnian dengan proses ekstraksi pelarut
untuk memisahkan RE dan Th seoptimal
tnungkin. "Callow" menjelaskan bahwa untuk
menurunkan koefisien distribusi Ce dalam
ekstraktor TBP maka perlu mereduksi Ce (IV)
menjadi Ce (III)[31. Reduktor yang digunakan
adalah H2O2. Parameter penelitian yang
diambil adalah kondisi ekstraksi, striping,
pengendapan dan normalitas HNO3.
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TINJAUAN PUSTAKA

Pada proses ekstraksi uranium
dengan TBP/kerosin ada beberapa tahapan
proses untuk mendapatkan larutan umpan
yang akan diekstraksi. Tahapan proses
tersebut antara lain tahap preparasi bijih,
dekomposisi, pelarutan hidroksida hasil
dekomposisi, pengendapan U sebagai
hidroksida dan pelarutan endapan U
hidroksida dengan HNO3. Uranium yang
terlarut dalam larutan nitrat bersama
pengotor lain, dimumikan dengan cara
ekstraksi, kemudian di striping dan
diendapkan sebagai garam ammonium
diuranat (ADU).

Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pengambilan
uranium oleh pelarut TBP/kerosin, reaksi
yang terjadi antara U bervalensi 6 dengan
pelarut sebagai berikut:

UO2 (NOsh. H2O aq + 2 TBP Org->UO2 (NO3)2.2

TBPOr9+H2Oa q1)

Striping

Striping adalah proses pengambilan
uranium kembali dari larutan organik hasil
ekstraksi oleh fase air. Larutan striping yang
umum digunakan untuk pelarut TBP/kerosin
adalah larutan nitrat encer, Na2CO3 dan lain-
lain.

HNO3

UO2(NO3)2. 2 TBPorg + H2O « UO2(NO3)2

H2O+TBP org (2)

Pada proses striping digunakan asam encer,
karena uranium dalam bentuk komplek uranil
nitrat TBP mudah terpisah [4)

Pengendapan

Pengendapan adalah proses
pengambilan uranium dari fase air hasil
stripping dengan cara mengendapkan U
dengan reagen NH4OH untuk menghasilkan
konsentrat ADU.

2UO2(NO3)2+6NH4OH->(NH4)2U2O7+ 4 NH4NO3+3

H2O (3)

Pada proses pengendapan dipakai reagen
NH4OH dengan kondisi pH 7,0 temperatur
kamar dan waktu 1 jam.

BAHAN DAN METODA

Bahan

Larutan umpan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah larutan U, Th, RE
hidroksida hasil dekomposisi bijih uranium
asal Rirang dengan proses basa, kemudian
di larutkan dengan HCI dan diendapkan
dengan NaOH. Hasi! proses pengendapan
tersebut dilarutkan dengan HNO3. Pada
ekstraksi, pelarut yang digunakan adalah
TBP dengan pengencer kerosin. Striper yang
digunakan adalah asam encer sebagai fase
air. Penelitian ini menggunakan peralatan
sebagai berikut : gelas beaker, pengaduk
magnetik, stop watch, corong pemisah, pH
meter, spektrofotometer UV-VIS dan lain-lain.

Metoda

Pemurnian uranium hidroksida dari
logam tanah jarang (RE) dilakukan sesuai
dengan blok diagram seperti pada gambar
1.121

Metoda kerja pemurnian uranium hdroksida
dari LTJ adalah sebagai berikut:

Residu hasil pengendapan pH 6,3 dilarutkan
dengan HNO3 1 N, larutan tersebut kemudian
direduksi dengan H2O2 dan residu hasil
pengendapan pH 6,3 dilarutkan dengan
variabel normalitas HNO3. Selanjutnya
larutan uranil nitrat diekstraksi dengan
parameter % TBP/kerosin, perbandingan
volume Aqueous dengan Organik (A/O) dan
waktu. Larutan fase air hasil ekstraksi
dianalisis kadar U, Th, RE, PO4 dan
dievaluasi. Organik hasil ekstraksi pada
kondisi terbaik distriping menggunakan asam
nitrat dengan parameter perbandingan
volume O/A, waktu dan normalitas. Hasil
striping (fase air) dianalisis kadar U, Th, RE,
PO4 dan dievaluasi, serta ditentukan kondisi
terbaiknya. Selanjutnya fase air hasil
striping pada kondisi terbaik diendapkan
dengan NH4OH pada pH 7,0 , suhu kamar
dan waktu 1 jam kemudian endapan hasil
pengendapan dianalisis dan dievaluasi.

103



Prosiding Presentesi tlmiah Bahan BakarNuklir V
P2TBDU dan P2BGN-BA TAN Jakarta, 22 Pebruari 2000

ISSN 1410-1998

Bijih

l
Dekomposisi

Filtrasi

Disolusi

Cuci -

NaOH
pH 6,3"

Cuci -

Filtrasi

Pengendapan
U,Th

Filtrat (Na3PO4,NaOH)

.Sisa hidroksida U, Th, RE,
sisa biiih

HNO3

Filtrasi

1
V

Filtrat
RE(OH)3

TBP/K 5

HNO3 5

NH4OH 5

Res
U,Tl

idu
i,RE
, Laruta

Ekstraksi

f

Striping

>t

Pengendapan
U

f

Filtrasi limbah

ADU

Gambar 1. Diagram alir pemurnian uranium hidroksida dari RE

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ekstraksi U, Eh umpan diturunkan dengan
H2O2

Umpan larutan berasal dari hasil
pelarutan endapan U, Th, RE (OH) dengan
HNO3IN

U
PO4

 :

RE2O3 :
Th
pH awal :

Eh awal :

= 884,42 ppm
= 95,58 ppm
= 19,64 mgr/ml
= tidak dianalisis
= 1,3
= 752 mv

kondisi:
Ekstraktan =
A/O
T (suhu) =
t (waktu) =
reduktor =

30 % TBP/kerosin
2 : 1 ;

25 °C;
5 menit;
H,O2

Callow (3) menyatakan bahwa untuk
menurunkan koefisien distribusi Ce dengan
ekstraksi TBP maka Ce (IV) perlu direduksi
menjadi Ce (III). Dari hasil analisis yang
tercantum pada Tabel 1 terlihat bahwa
penurunan nilai Eh tidak berpengaruh besar
terhadap rekoveri U yang didapat, begitu pula
untuk rekoveri RE2O3. Hal ini dapat terjadi
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karena : Kemungkinan larutan umpan uranil
nitrat selain mengandung Ce relatif kecil juga
mengandung seri logam tanah jarang lainnya
yang dapat terekstraksi dengan TBP / kerosin
pada Eh relatif tinggi. Pada Tabel 1 juga
terlihat bahwa pada kondisi tetap ekstraksi
dengan 1N HNO3 diperoleh rekoveri U
sebesar 64 %, sedangkan rekoveri RE2O3

sebesar 91 % maka kondisi tersebut adalah
sangat baik untuk mengekstraksi RE bukan
untuk uranium. Untuk penelitian selanjutnya
perlu dicari konsentrasi (N HNO3) pada
umpan untuk memperoleh ekstraksi uranium
sebesar-besarnya tetapi logam tanah jarang
sekecil mungkin.

Tabel 1. Ekstraksi U dengan variasi Eh

Eh
(mv)
752
700
650
600
550

H2O2

(ml)
0
0,2
0,5
19,5
55

Rekoveri, % berat
U

64,20
64,97
64,97
65,59
66,97

RE2O3

91,29
91,35
91,29
91,49
93,22

PO4

69,65
69,88
68,71
58,36
30,84

Catatan : Torium tidak dianalisis

Tabel2. Kelarutan RE (OH)3

variasi N HNO3

dengan

HNO3

(N)
1
2
3
4
5
6
7
8

U
(ppm)

3696,32
3482,19
3511,78
3266,18
3241,90
2686,76
2815,47
2787,77

Th
(ppm)
51,24
46,81
42,38

102,34
56,56
37,21
35,74
35,00

RE2O3

(mgr/ml)
7,92
7,36
7,28
7,22

10,68
9,8

10,24
10,86

Catatan : PO4 tidak dianalisis

2. Pelarutan U, umpan dari endapan U,
Th, RE (OH)3 dilarutkan dengan Variasi
NHNO3

Dari Tabel 2 terlihat bahwa kelarutan U,
Th dan RE2O3 cukup baik pada konsentrasi
HNO3 antara (1N - 5N), sedangkan mulai 6 N
HNO3 hasil pelarutan mengalami penurunan
karena pada konsentrasi tersebut sebagian
larutan yang sudah terbentuk akan
mengendap kembali (reaksi bolak balik). Dari
Tabel 1 (percobaan sebelumnya) dinyatakan
bahwa dengan konsentrasi umpan 1N HNO3

hasil ekstraksi U cukup rendah ( 64 %) dan
berdasarkan pustaka [41 bahwa ekstraksi U
dari larutan uranil nitrat dilakukan pada
konsentrasi 4 N HNO3 . Untuk menghasilkan
percobaan yang baik dan efisiensi bahan

kimia, dua macam umpan yaitu 4 N dan 5N
diambil agar reaksi uranil nitrat dan TBP
dapat bergeser kekanan.111

3. Ektraksi U, umpan dari endapan
hidroksida dengan pelarut HNO3 4 N
dan5N

A. Umpan = endapan U, Th, RE (OH)3

dengan pelarut HNO3 4 N
U = 3266,18 ppm;
Th = 102,34 ppm;
RE2O3 = 7,2 mgr/ml

kondisi:
TBP/kerosin = 30%;
T (suhu) = 25 °C;
t (waktu) = 5 menit

B. Umpan = endapan U, Th, RE (OH)3

dengan pelarut HNO3 5N
U „ =3241,90 ppm;
Th = 56,56 ppm;
RE2O3 = 10,68 mgr/ml

Kondisi:
TBP/kerosin = 30 %;
T ( suhu ) = 25 °C;
t (waktu) = 5 menit

Tabel 3a. Ekstraksi U, Umpan dari
endapan hidroksida dengan
pelarut HNO3 4 N, variabel A/O

A/O
(volume)

1 :1
2 : 1
1 :2
3 : 1
1 :3

Rekoveri,% berat
U

96,19
93,36
97,71
98,24
90,16

Th
48,45
41,00
57,39
58,89
33,54

RE2O3

3,87
3,32
4,98
4,98
2,49

Tabel 3b. Ekstraksi U, Umpan dari
endapan hidroksida dengan
pelarut HNO3 5 N, variabel A/O

A/O
(volume)

1
2
1
3
1

1
1
2
1
3

Rekoveri,% berat
U

97,02
94,29
98,14
98,49
97,53

Th
39,11
37,76
45,85
47,20
35,06

RE2O3

0,005
0,004
0,016
0,033
0,045

Dari Tabel 3a dan 3b terlihat bahwa
umpan pelarutan dengan HNO3 5 N lebih
baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil rekoveri
U = 97,02 %, Th = 39,11 % dan RE2O3 =
0,005 % dan perbandingan A/O = 1 : 1 .
Disamping itu RE yang terambil / ikut ke fase
organik relatif kecil sesuai dengan tujuan
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penelitian ini yaitu memurnikan unsur U dari
unsur tanah jarang (RE).

4. Ekstraksi U, variabel % TBP/ kerosin

Umpan = endapan RE(OH)3 dengan
pelarut HNO3 5N

U =2899,89 ppm
T(suhu) = 25 °C
Th =55,67 ppm
t (waktu) = 5 menit
RE2O3 = 18,36 mgr/ml
A/O = 1 : 1

Tabe! 5. Striping U dengan variabel O/A

Tabel 4. Ekstraksi
TBP/kerosin

dengan variabel

TBP/K

10
20
30
40
50

Rekoveri,% berat
U

89,24
94,57
95,99
96,96
97,24

Th
15,91
35,80
19,90
31,83
31,83

RE2O3

0,50
0,10
0,06
0,96

18,57

Dari Tabel 4 ekstraksi U dengan
variabel kadar TBP/K (%) terlihat bahwa
rekoveri yang didapat untuk U ( 89 - 97) %,
Th (15 - 31) % dan RE2O3 ( 0,06 - 0,96 ) %.
Dengan TBP/K (%) semakin besar maka
rekoveri yang diperoleh semakin besar. Hal
ini menunjukkan bahwa pelarutan U ke dalam
pelarut TBP/K semakin baik. Pada kondisi
kadar TBP/K 30 % rekoveri Th dan RE
adalah paling kecil, hal ini disebabkan pada
kondisi tersebut Th dan RE mengalami
kesetimbangan reaksi. Dari hasi percobaan
diambil TBP/K = 30 %, bahwa TBP/K = 30
% dengan hasil rekoveri untuk U = 95,99 %,
Th = 19,90 % , RE2O3 = 0,06 %, dengan
demikian hasil yang didapat memberikan
harapan, guna mengurangi pengotor pada
produk akhir nanti terutama unsur tanah
jarang.

5. Striping U dengan H2O
perbandingan volume O/A

variabel

Umpan = larutan organik hasil ekstraksi
dengan TBP/K = 30 %; A/O = 1 : 1 ;
temperatur kamar; waktu 5 menit dan pelarut
HNO35N

U =2639,729 ppm
T (suhu) = 25 °C
Th =34,44 ppm
t (waktu) = 5 menit
RE2O3 = ttd
Striper = H2O ( pH 6-7 )

A/O
(volume)

1 : 1
1 :2
1 : 3
2 : 1
3 : 1
2 : 3
3 : 2

Rekoveri,% berat
U

19,42
26,45
25,80
14,63
10.03
23,83
14,63

Th
79,99
82,33
73,76
94,99
84,27
99,48
94,99

RE2O3

ttd
ttd
ttd
ttd
ttd
ttd
ttd

tra = <5 ppm (MDC = 5 ppm)

Dari Tabel 5 terlihat bahwa striping
U dengan variabel O/A pada perbandingan 1
: 2 sebesar 26,45 % dan untuk Th sebesar
82,33 % masih relatif kecil, maka untuk
meningkatkan rekoveri U pada striping akan
dilakukan percobaan dengan variabel derajat
keasaman striper ( fase air ), disamping
kondisi lain adalah tetap.

6. Striping U dengan variabel normalitas
striper (fase air)

Umpan : larutan organik hasil ekstraksi
dengan TBP/K = 30 %; A/O = 1 : 1 ;
temperatur ( T ) = 25 °C ; waktu (t) = 5 menit
dan pelarut umpan HNO3 5 N

u
Th
RE2O3

= 2639,
= 34,44
= ttd

729 ppm
ppm

Kondisi proses:
O/A = 1 :2 ;
T (suhu) = 25 °C ;
t (waktu) = 5 menit

Tabel 6. Striping U dengan variabel
normalitas striper (fase air)

Fase air
(N)
1
2
3
4
5
6

Rekoveri,% berat
U

78,21
58,22
52,28
31,70
29,75
29,48

Th
40,00
28,89
21,15
26,42
23,96
21,48

RE2O3

ttd
ttd
ttd
ttd
ttd
ttd

ttd = < 5 ppm MDC = 5 ppm)

Dari Tabel 6 terlihat bahwa stripping
U dengan variabel konsentrasi fase air 1 N
didapat rekoveri U = 78,21 %, Th = 40 % dan
RE2O3 = tidak terdeteksi, bila dibandingkan
dengan konsentrasi fase air yang lain terlihat
makin besar konsentrasi HNO3 fase air maka
makin turun rekoveri U maupun untuk Th. Hal
terjadi ini karena pengaruh keasaman striper
yang mendekati keasaman umpan sehingga
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sukar terjadi pelepasan uranium dari komplek
UO2 (NO3.)2.2 TBP. Pada percobaan ini fase
air yang digunakan adalah asam nitrat encer
dan untuk mengambil kembali uranium dari
fase air maka perlu dilakukan pengendapan
ADU pada pH 7,0 dengan harapan uranium
mengendap sebanyak-banyaknya sedangkan

pengotor Th yang masih ikut sekecil
mungkin.

7. Pengendapan U dengan reagen
NH4OH

Kondisi tetap : pH = 7,0 ; T (suhu) = 25 °C;
t (waktu) = 1 jam.

Tabel 7. Pengendapan U dengan reagen NH4OH

Unsur

U
Th
RE

Umpan
ppm

796,58
23,92

ttd

gram
0,1194
0,0035

ttd

Filtrat
ppm
1,99
3,76
ttd

gram
0,000298
0,000564

ttd

Rekoveri
% berat
98,75
84,27

ttd
ttd = < 5 ppm (MDC = 5 ppm)

Tabel 8. Analisis ADU

No.
1.
2.
3.

Unsur
U

RE
Th

Kadar(%)
67,55

ttd
1,23

Dari Tabel 7 terlihat pengendapan U
dengan reagen NH4OH pada kondisi pH 7,0
didapat hasil rekoveri U = 98,75 % dan Th =
84,27 % dengan RE2O3 = tidak terdeteksi,
demikian pula untuk ADU (Ammonium
Diuranat) Tabel 8 temyata kandungan
uranium cukup baik yaitu sebesar 67,55 %
dengan RE (logam tanah jarang) tidak
terdeteksi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian diperoleh kondisi
optimal proses ekstraksi , striping dan
pengendapan U bijih uranium asal Rirang
adalah sebagai berikut:

Kondisi ekstraksi optimal:
TBP/K
A/0
T (suhu)
t (waktu)
pelarut HNO3

rekoveri U
Th
RE2O3

.= 30 %;
= 1 : 1 ;
= 25°C;
= 5 menit;
= 5 N dan
= 95,99 %,
= 19,90%,
= 0,06 %.

Kondisi striping optimal :
Striper = HNO3 encer;
konsentrasi HNO3 =1 N;
O/A = 1 : 2;
T (suhu) = 25 °C ,
t(waktu) = 5 menit dan

rekoveri U = 78,21 %,
Th = 40 %,
RE2O3 =t td .

Kondisi pengendapan optimal,
= NH4OH;
= 25 °C,
= 1 jam;
= 7,0dan
= 98,75 % serta

reagen
T (suhu)
t(waktu)
pH
rekoveri U
ADU dengan kadar U = 67,55 % dan
RE2O3 = tidak terdeteksi.

Hasil ini cukup baik jika dibandingkan
dengan hasil penelitian sebelumnya karena
logam tanah jarang (RE) tidak terdeteksi.
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TANYA JAWAB

Siti Amini
• Dari tabel 4 terlihat bahwa perbandingan

TBP/K50% adalah yang tertinggi yang
dapat memisahkan RE- Mengapa dalam
proses pemumian U-hidrolisa dari LTJ itu
dipilih TBP/K 30%?

Faizal
• Karena pada TBP/K 30% U yang terambil

95,99% dan Th = 19,90% dan
RE2O3 = 0,06%.

Soedarjo
• Apa tipe spektrofotometer yang

digunakan.

• Apakah alat spektrofotometer sudah
dikalibrasi dan kapan?

• RE maksimum yang diijinkan berapa %
(untuk pengendapan)?

• Apa arti ttd pada makalah? Apakah ttd
diakibatkan alat tidak akurat?

Faizal
. Tipe UV - 200
• Dikalibrasi secara periodik 3 bulan sekali.
« RE yang diinginkan untuk diendapkan

pada pH 6,3 sekecil-kecilnya tetapi pada
pH 9,8 sebesar-besarnya.

• Arti ttd adalah tidak terdeteksi. Batas
tidak terdeteksi < 5 ppm.
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INVENTARISASI SEKTOR POTENSIAL U TANAH MERAH

(LANJUTAN) KALIMANTAN BARAT, TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK.
Lilik Subiantoro, Sudarmadi, Priyo Sularto/p. Widito.Anang Marzuki, Paimin.

Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir-BATAN

ABSTRAK

INVENTARISASI SEKTOR POTENSIAL U TANAH MERAH (LANJUTAN) KALIMANTAN BARAT,
TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK. Penelitian didasarkan pada kajian terdahulu oleh CEA-
BATAN (1977) dan PPBGN-BATAN (1992 - 1994/1996), yang mendapatkan anomali pada
beberapa singkapan (> 15.000 c/s) dan pada soil (> 200 c/s).Dalam rangka memperoleh informasi
potensi prospektif U, mencakup tentang karakteristik, geometri dan penyebaran zona mineralisasi
U, telah dilakukan prospeksi sistematik dengan cara pemetaan topografi, radiometri dan
identifikasi aspek-aspek geologi uranium. Di Tanah Merah dapat dikenali adanya zona
mineralisasi dengan luas keseluruhan 5468,4 m2 . Batuan kuarsitik yang tersingkap pada zona
tersebut dicirikan oleh adanya distribusi urat yang tersusun oleh mineral uraninit, branerit, autunit,
gumit dan gutit. Secara dominan mineral tersebut berasosiasi dengan mineral monazit, turmalin,
molibdenit, pirhotit, pirit, ilmenit, rutil, sphalerit, kalkopirit dan hematit. Percontohan "chip" pada
batuan kuarsit menunjukkan kadar U terendah 8,45 gr/ton, tertinggi 15.259,73 gr/ton dan rata-rata
1.545,05 gr/ton, dan dengan cara percontohan parit dapat diketahui bahwa pada zona
mineralisasi mempunyai kadar rata-rata 319,9 sampai 489,5 gr/ton. Hasil korelasi linier matrik
terhadap kelompok unsur dari setiap contoh batuan menunjukkan hubungan relatif baik antara
unsur U dengan unsur-unsur Cu (r = 0,75), Pb (r = 0,74), Zn (r = 0,65), Co (r = 0,60) dan Ni (r =
0,50). Distribusi lateral dan vertikal mineralisasi pada zona pemineralan terdapat secara
setempat. Secara struktural kehadirannya menempati perpotongan fraktur barat baratlaut - timur
tenggara (miring kuat), utara timur laut - selatan baratdaya dan barat barat laut - timur tenggara
(miring lemah). Kedapatan mineralisasi U di sektor penelitian termasuk sub tipe "granit related",
klas "perigranitik", sub klas "polymetalic vein type deposits metamorphic rocks", dengan potensi
kandungan 524,85 ton U.

ABSTRACT

INVENTORY OF URANIUM POTENTIAL SECTOR AT TANAH MERAH
(CONTINUATION), WEST KAUMANTAN, SYSTEMATIC PROSPECTION STAGE. The
investigation based on the previous study by CEA-BATAN (1977) and PPBGN-BATAN (1992 -
1994/1996), which was found radiometric anomalies on several outcrops (> 15.000 c/s) and soil (>
200 c/s). In again to find information of distribution, geometry and characteristicaly of
mineralization zones, the systematic prospection was done by radiometric and topographic
mapping and uranium geology aspect identification. Zones of mineralization were identified in
Tanah Merah had total area5468,4 m2. The outcrops of quarzitic rocks in this zone are
characterized by vein distribution wich contain uraninite, branerite, autunite, gumite and gutite.
The dominantly associated oftheir minerals are monazite, tourmalin, molibdenite, pirhotite, pyrite,
ilmenite, sphalerite, chalcopyrite and hematite. By chips sampling in quarsite rock to appear of a
lowest value is 8,45 ppm, highest 15.259,73 ppm and average value is 319,9 to 489,5 ppm.
Elements group correlation matriks from each rocks sample shows that the uranium had retatively
good correlation with Cu, Pb, Zn, Co and Ni. The mineralized zone are consist of localized
mineralization in lateral and verticaly distribution. Structuraly the mineralization exist in
intersection WNW - ESE, NNE - SSW and WNW - ESE (sub horizontal) fracture. The
mineralization are indentified as vein type, granite related sub type, perigranitic class and
polymetalic veins type, type deposits in metamorphic rocks sub class

PENDAHULUAN Penelitian tersebut direncanakan
atas dasar hasil penelitian yang telah

Latar Belakang dilakukan oleh BATAN CEA, 1977™ dan
PPBGN-BATAN, 1992, 1993, 1994, 1996

Penelitian di sektor Tanah Merah [2,3,4,5]
(lanjutan) dilakukan daiam rangka pelak- D , s e k t o r T a n a h M e r a h j n i t e | a h

sanaan inventarisasi daerah potensial U, d iketahui adanya zona favorabel U yang
yang terprogram dalam Usulan Penehtian berindikasikan keberadaan anomali
dan Pengembangan 1997/1998; radiometri (> 200 c/s SPP 2 NF) dan anomali
PPBGN/EKS/P/005/97. g a s r a d o n J> 3 6 4 c / s ^ p ^ Q d 'a n > 4 Q 0 c / m
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RDA-200) yang saling overlapping-
Keberadaan distribusi singkapan yang sangat
terbatas menunjukkan nilai radiometri
mencapai >15.000 c/s dan kadar U mencapai
2,83%, dengan kandungan mineral radioaktif
berupa pikblenda, monazit yang
menunjukkan asosiasi dengan mineral
pirhotit, turrnalin, molibdenit, sphalerit, rutil
dan ilmenit pada batuan kuarsit dan granit.

Distribusi zona favorabel tersebut
secara umum berdasarkan pada distribusi
anomali radiometri dan gas radon (gambar
1). Terbatasnya distribusi singkapan
merupakan suatu permasalahan yang
memerlukan penelitian lebih lanjut guna
memperoleh informasi geologi uranium pada
zonafavorabel U yang signifikan dan zona
ekstensinya berdasar-kan pada distribusi
singkapan yang mewakili.

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menunjang usaha
pengadaan bahan galian uranium, penelitian
ini dimaksudkan untuk menginventarisasikan
potensi U di sektor Tanah Merah dan tujuan
yang ingin dicapai adalah perolehan
pengetahuan tentang geologi, penyebaran,
karakteristik, serta geometri zona
pemineralan U.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan
berkaitan erat dengan permasalahan tentang
adanya keterbatasan keberadaan singkapan
yang berperan sebagai sumber atau obyek
dalam proses pendataan lapangan, analisis
laboratorium, serta bahan evaluasi dalam
laporan. Untuk mencapai tujuan di atas cara
kerja yang dilakukan adalah dengan
melakukan pemetaan topografi, radiometri
soil dan batuan, pembuatan kupasan dan
paritan uji, pendataan geologi, percontohan
batuan dan analisisnya di laboratorium serta
evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Petrologi

Pengamatan yang dilakukan
terhadap singkapan batuan di sepanjang
jalan buldozer, lintasan sungai dan lokasi
kupasan menunjukkan bahwa secara umum
daerah telitian tersusun oleh batuan kuarsitik.

Sifat fisik batuan tidak menunjukkan
foliasi, bertekstur granoblastik yang tersu-sun

oleh butiran-butiran mineral berukuran halus
(lebih kecil 1 mm) sampai ukuran sedang
(2mm). Mineral penyusun utama batuan
berupa kuarsa dan mineral ikutan yang
biasanya hadir dalam persentase tinggi
adalah berupa mineral mika.

Berdasarkan pada keberadaan jenis
dari mineral maka dapat disajikan pada peta
geologi (gambar 3) adanya sebaran batuan
kuarsit biotit, kuarsit muskovit biotit dan
kuarsit muskovit dengan kandungan serisit
15,5-39,05%.

Di beberapa lokasi singkapan batuan
yang berdekatan dengan adanya intrusi
batuan granitik menunjukkan bahwa batuan
kuarsitik berwarna lebih terang dengan spot-
spot hitam yang tersusun oleh agregrat
mineral biotit, andalusit, turmalin. Agregrat
dari mineral tersebut membentuk tekstur
"leopard" sehingga dikenali sebagai batuan
kuarsitik leopard. Penyebaran dari batuan ini
terbatas kurang lebih 1.75 m di sekitar intrusi
granit.

Kuarsit turmalin; dijumpai secara
terbatas (tidak terpetakan) di dalam batuan
kuarsit biotit. Secara mikroskopis
menunjukkan tekstur granoblastik yang
tersusun oleh butiran mineral berbentuk
anhedral hingga euhedral berukuran 0.05-
0.25 mm. Mineral penyusun berupa kuarsa,
turmalin (15.3-44.5%), mineral opak, monazit,
serisit, zirkon, epidot, klorit, rutil dan felspar
yang terubah menjadi mineral lempung.

Batuan terobosan (urat) tak
terpetakan, secara megaskopis maupun
mikroskopis pada batuan kuarsitik tersebut di
atas terdapat intrusi-intrusi kecil berupa urat
dari batuan granit, greisen dan agregrat dari
mineral-mineral; kuarsa, turmalin, biotit,
felspar, oksida besi, rutil dan minmeral opak,
biotit, monazit, klorit dan oksida besi, kuarsa,
epidot dan alkali felspar, gipsum dan uskovit.

Variasi ketebalan dari kelompok urat-
urat tersebut di atas berkisar dari kurang dari
1 mm sampai 10 cm.

Intrusi batuan granit biotit secara
jelas tersingkap di TR. I (17,4 mx2,75 m) dan
sekitarTR.AO mencapai ketebalan 1,05m.

Batuan granit tersebut tampak jelas
menerobos bidang-bidang kekar yang
dibatasi oleh bidang-bidang kekar berarah N
120°-125° E (vertikal), N 0°-30° E (sub
vertikal) dan N 83° E sub horizontal (30°
kearah SE).
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Dalam kondisi lapuk berwarna coklat
muda dan dalam kondisi segar kelabu terang.
Batuan tersusun oleh butiran berukuran (1
mm - 0.5 cm) dan kadang-kadang mencapai
1 cm; bentuk mineral sub hedral sampai
euhedral dan bertekstur panidiomorfik.
Secara mikroskopis menun-jukkan tekstur
holokristalin hipidiomorfik granular (0.2-4.2
mm). Mineral penyusun terdiri dari ortoklas,
kuarsa, plagiokalas dan mengandung mineral
ikutan berupa gumit, autunit, apatit, mineral
opak radioaktif, mineral opak, biotit, monazit,
turmalin, klorit, muskovit, epidot, serisit dan
zirkon. Pada tubuh intrusi granit biotit
dijumpai juga adanya "xenolith" dari batuan
kuarsit berukuran 30 cm sampai 1 m.

Struktur Geologi

Pengolahan terhadap data elemen
struktur baik primer (stratifikasi) maupun
sekunder (frakturasi) (gambar 4), dapat
dikenali bahwa secara umum daerah
penelitian telah terpengaruh oleh tektonik.

Struktur geologi yang berkembang di
daerah ini adalah berupa perlipatan batuan
dan frakturasi (pembentukan sesar), lihat
peta geologi (gambar 3).

Perlipatan

Dari hasil pengukuran bidang-bidang
stratifikasi, menunjukkan bahwa secara
setreografis kedudukan umum bidang sisa
stratifikasi berarah timurlaut - baratdaya,
miring lemah kearah baratlaut atau tenggara.
Bidang-bidang tersebut dikontrol oleh sumbu
sub horizontal yang menunjam lemah kearah
trimurlaut sampai sub horizontal [4 l

Fraktur Dan Pensesaran

Pengolahan data fraktur dan
didukung dengan kedapatan indikasi
sinematik dapat dikenali tentang adanya
kelompok-kelompok fraktur dari sesar
mendatar maupun sesar normal (gambar 3
dan 4), seperti diuraikan di bawah ini.

1. Kelompok Fraktur timurlaut-
baratdaya ( mendatar sinistral).

Fraktur tersebut secara stereografis
memperlihatkan kedudukan umum
berarah timurlaut - baratdaya hingga
timur timurlaut - barat baratdaya miring
kearah baratlaut dan tenggara sub
vertikal hingga vertikal. Berdasarkan
sumbu gaya menengah (sub vertikal),
sinematik (gores garis) serta didukung

adanya data berupa distribusi bidang
fraktur yang terdisposisi berlawanan arah
jarum jam maka diinterpretasikan bahwa
fraktur tersebut merupakan pencerminan
jenis sesar mendatar sinistral, Manto
Widododkk, 1995t4).

2. Kelompok fraktur barat baratdaya
timur timurlaut (mendatar dekstral).

Kelompok fraktur ini terlihat di
lapangan sangat intensif dengan ukuran
kurang dari 1 m sampai tebih besar 5 m
dan mempunyai kerapatan 3-10/m.
Secara stereografis fraktur tersebut
memperlihatkan kedudukan umum
berarah barat baratlaut-timur tenggara
sampai baratlaut-tenggara,
berkemiringan sub horizontal kearah
timurlaut dan baratdaya sampai vertikal.

Bidang-bidang fraktur tersebut
terorga-nisasi dalam sistem silindrik yang
dikontrol oleh sumbu gaya menengah
sub vertikal yang sekaligus berperan
sebagai sumbu sinematik. Secara umum
indikasi sinematik menunjukkan gerak
dekstral dan sebagian kecil sinistral.

Menurut Sarwiyana AS. dan Lilik S.,
1992[2' adanya perbedaan indikasi sine-
matik fraktur berarah barat baratlaut -
timur timurlaut tersebut merupakan
pencerminan dari perkembangan sesar
mendatar sinistral barat baratlaut - timur
timurlaut pada jaman Kapur yang
kemudian berkembang sebaliknya pada
Kala Tersier (Oligomiosen) menjadi sesar
mendatar dekstral.

3. Kelompok Fraktur barat baratlaut -
timurtenggara (naik).

Merupakan fraktur minor yang
perkembangannya tidak begitu baik. Di
lapangan teramati sebagai bidang-bidang
fraktur yang mempunyai dimensi 1
sampai 5 m dengan kerapatan fraktur
mencapai 6/m.

Secara umum distribusi pole bidang
fraktur menunjukkan kedudukan dengan
arah umum barat baratlaut - timur
tenggara, miring sub horizontal (30°-40°)
kearah utara timurlaut. Distribusi bidang
fraktur dikontrol oleh sumbu geometrik
sub horizontal (10° - 20°) kearah barat.
Indikasi sinematik sebagai fraktur yang
berpotensi sebagai sesar naik terlihat
oleh adanya disposisi bidang secara
vertikal semakin kecil kearah up dip.
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4. Kelompok Fraktur utara timurlaut -
selatan baratdaya (mendatar sinistral).

Fraktur ini sangat berkembang
merata di daerah penelitian dengan
dimensi umum 1 sampai 5 m dan
mempunyai kerapatan 7/m.

Pada stereogram terlihat
mempunyai kedudukan umum utara
timurlaut - selatan baratdaya, mempunyai
kemiringan sub hori-zontal sampai
vertikal. Berdasarkan adanya disposisi
bidang fraktur (mengecil berlawanan
arah jarum jam) dan didukung oleh
terdapatnya indikasi sinematik maka
dapat disimpulkan bahwa keberadaan
fraktur ini telah efektif berkembang
sebagai sesar mendatar sinistral.

5. Kelompok beradaan
Bersinematik Normal.

Fraktur

Fraktur dari jenis ini secara umum
merupakan perkembangan gaya tarik
setelah terjadinya kompresi utama
penyebab terja-dinya sesar utara
timurlaut-selatan baratdaya (sinistral).

Produk-produk utama yang dapat
dikenali terutama berarah timurlaut -
baratdaya dan barat-daya - tenggara.
Disamping itu dapat dikenali juga adanya
sesar normal berarah barat baratlaut -
timur tenggara. Keberadaan dari
kelompok fraktur ini berpotensi
membentuk horst dan graben dengan
sudut kemiringan bidang bervariasi dari
30° -60°.

IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISTIK
ZONA PEMINERALAN

Radioaktivitas

Radioaktivitas soil; pengukuran
radioak-tivitas soil diutamakan pada lokasi-
lokasi anomali radiometri terpilih yang
sebelumnya telah dikenali t2'3'4'6!, titik-titik
acuan yang diukur secara sistematis
berukuran 10m x 5m dan 5m x 5m.

Radioaktivitas soil di daerah
penelitian secara umum bernilai 75 c/s
sampai 125 c/s dengan nilai terendah 60 c/s
dan nilai tertinggi 500 c/s. Nilai radioaktivitas
latar di sekitar titik-titik pengukuran berkisar
dari 50 c/s sampai 125 c/s. Berdasarkan
suatu anggapan bahwa tiga kali nilai latar
merupakan nilai yang menarik maka
diperoleh anomali terendah bernilai 150 c/s.

Anomali radiometri soil yang
diharapkan dapat memberikan petunjuk
terhadap keberadaan adanya mineralisasi U
diasumsikan bernilai lebih besar 200 c/s.

Pada Peta Distribusi Radiometri Soil
dapat dikenali bahwa di daerah penelitian
terdapat empat lokasi zona anomali utama.
Distribusi anomali radiometri pada empat
lokasi tersebut secara umum menunjukkan
pengelompokkan dan membentuk suatu pola
menjalur pada punggungan bukit dengan
arah pemanjangan barat baratlaut - timur
tenggara.

Radiometri Batuan; pengukuran
radiometri batuan yang dilakukan pada
lintasan jalan, sungai dan di 12 lokasi
kupasan menunjukkan (gambar 5 dan 6) nilai
radiometri terendah 200 c/s dan nilai tertinggi
lebih besar >15.000 c/s. Nilai radiometri latar
pada lingkungan adalah 150 - 250 c/s.

Dengan pertimbangan radiometri ter-
endah dan nilai radiometri latar lingkungan
dapat diasumsikan bahwa nilai radiometri
yang menarik adaiah lebih besar tiga kali nilai
latar (lebih besar 500 c/s).

Nilai radiometri tertinggi dari setiap
pengukuran secara umum menempati
perpotongan-perpotongan fraktur berarah
barat baratlaut - timur tenggara (sub ho-
rizontal) pada satuan kuarsit biotit maupun
muskovit dan mempunyai penyebaran
setempat-setempat.

Zona anomali radioaktivitas signifikan

Berdasarkan pada keberadaan 4
lokasi utama distribusi anomali radiometri soil
dan didukung oleh adanya distribusi dan
karakteristik anomali radiometri batuan pada
singkapan dapat direkonstruksikan adanya 4
lokasi zona pemineralan signifikan
(terkoreksi) utama yaitu zona I = 2134,217
m2, zona II = 2176,65 m2, zona III = 1320,27
m2, dan zona IV = 1493,55 m2.

KARAKTER GEOLOGIS PEMINERALAN

Litologi

Pemineralan U terjadi pada batuan
induk metamorfik berfasies amfibolit terdiri
dari batuan kuarsit biotit, kuarsit serisit,
kuarsit andalusit dan kuarsit turmalin dengan
indikasi pemineralan U berupa jejak partikel
alpha. Batuan tersebut diterobos oleh batuan
aplit granit dan granit klorit yang
mengandung jejak partikel alpha dari mineral
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opak radioaktif yang terdistribusi diantara
butiran mineral.

Tekstur dan Struktur Batuan

Batuan induk bermineralisasi U
memperlihatkan tekstur granoblastik yang
tersusun oleh butiran-butiran mineral
berukuran halus sampai kasar. Pada batuan
kadang-kadang juga dijumpai adanya
struktur-struktur khusus berupa struktur
dekuset (semi orientasi mineral secara
random), struktur augen, struktur sisir
(terbentuk oleh adanya mineral yang
pertumbuhannya kearah tegak lurus bidang
fraktur).strukturcincin, vein dan vein lets.

Menurut Alan Spray, 1976^,
keberadaan tekstur maupun struktur yang
komplek pada batuan adalah penciri dari
batuan yang telah mengalami poli metamor-
fosa dan adanya pengaruh thermal meta-
morphisme.

Mineralogi

Hasil analisis petrografi dari 39 con-
toh batuan dapat dikenali bahwa 19 dari
contoh batuan kuarsit dan granit (2contoh)
mengandung monazit mencapai 96.25 %.

Kandungan persentase mineral
turmalin (mencapai 60%) berwama hijau
hampir terdapat pada seluruh batuan. Mineral
turmalin ini menurut Wa Deer, RA. Howie dan
J. Zussman, 1996[81 merupakan tipe mineral
berbentuk urat terbentuk pada fase alterasi
akibat adanya intrusi gas Boron dari intrusi
batuan granit alkali. Kehadiran mineral epidot
merupakan penciri bahwa batuan kuarsit
yang terdapat di lokasi ini mengalami
retrograde metamorfisme yang berasosiasi
dengan metamorfosa dinamo.

Hasil analisis petrografi dari 39
contoh batuan menunjukkan bahwa 20
contoh batuan kuarsit mengandung jejak-
jejak partikel alpha. Secara mineralogis (hasil
analisis bijih) jejak partikel alpha tersebut
teridentifikasi sebagai mineral uraninit dan
kadang-kadang branerit yang sebagian telah
teralterasi menjadi autunit, gumit dan gutit.
Mineralisasi uraninit secara umum berbentuk
urat mengisi retakan-retakan dan sebagian
berada diantara butir, sedangkan mineral
alterasinya tersebar diantara butir mineral
transparan atau hematit yang terdapat di
sekitarnya, kedapatan urat (agregrat)
mineralisasi U tersebut menunjukkan
asosiasi dengan kelompok-kelompok mineral
transparan dengan urutan seperti berikut;

urat kuarsa, turmalin, biotit, mineral opak
tidak radioaktif, felaspar dan rutil, biotit dan
monazit, kuarsa, epidot dan alkali felspar,
gipsum dan muskovit.

Dua contoh batuan granit selain
mengandung monazit juga mengandung
uraninit, branerit, gumit, autunit dan gutit.
Mineral-mineral tersebut berukuran 0.035mm
- 0.14mm dan terdistribusi diantara butiran
mineral.

Hasil analisis mineral logam dari 38
contoh batuan menunjukkan bahwa batuan
bermineralisasi U (16 contoh) pada zona
mineralisasi lain tersebar diantara butir
mineral, terdapat juga dalam bentuk urat
bersama-sama dengan kelompok mineral
logam dengan urutan frekuensi keberadaan
seperti berikut ini.; rutil, molibdenit, pirhotit,
magnetit, pirit,. llmenit, gumit, autunit, hematit
dan kalkopirit

Berdasarkan analisis hubungan
kronoiogis mineral U dengan mineral bijih
dan didukung dengan "Tabel Kejadian
Mineral" dari Paul Ramdhor, 1980 [81, dapat
diketahui bahwa kelompok mineral tersebut
di atas sekuen paragenesis pemben-
tukannya terjadi dalam dua fase seperti
berikut ini.

1. Magnetit, molibdenit, pirhotit, pirit,
uraninit, ilmenit, rutil, aphalerit, covelit

2. Kalkopirit, uraninit, hematit dan pirit

Sekuen paragenesis kelompok-
kelompok mineral tersebut merupakan penciri
yang dapat. menunjukkan bahwa kejadian
mineralisasi U berkaitan dengan proses
pembentukan urat pneumatolitik
("pneumatolitik vein") dan "contact
pneumatolitic replacement", Paul Ramdohr,
1980 l8l.

Dari hasil analisis mineralogi dapat
dikenali juga adanya mineral uraninit yang
terselimuti secara melingkar oleh mineral
klorit. Kenampakan tersebut merupakan
penciri bahwa mineralisasi U terbentuk
sebagai endapan tipe vein dalam batuan
metamorf, Mickle DG and Mathews GW,
dalam David GM and Geofrey, 1978P1.

Kimia

Analisis multi unsur dari 75 contoh
batuan (singkapan dan bongkah)
menunjukkan kadar seperti pada tabel 1.

Secara umum kadar rata-rata dari
multi unsur pada tabel di atas menunjukkan
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potensi yang cukup baik bila dibandingkan
dengan kandungan rata-rata pada batuan
normal.

Dari hasil korelasi menggunakan
"Diagram Scatter Plot" dapat diketahui bahwa
mineralisasi U menunjukkan hubungan
antara kadar U dengan unsur asosiasinya
dengan koefisien korelasi positip relatip baik
(R positip). Kehadiran U tersebut mempunyai
hubungan relatif baik dengan unsur-unsur Cu
(R = 0,75), Co (R = 0,601), Ni (R = 0,558), Zn
(R = 0,650), Pb (R = 0,739), dan dari 24
contoh batuan yang dianalisis menunjukkan
hubungan yang baik dengan Au (R = 704).

Menurut Robert GY dalam Devivo,
1984(1°l serta Kominex dan Desely dalam
Dalkhamp, 1997t11J keberadaan aosiasi unsur
tersebut di atas merupakan penciri dari
cebakan U tipe vein, sub tipe granit "related",
klas polimetalik metasedimen.

Keberadaan unsur asosiasi seperti
tersebut, secara mineralogis tercermin oleh
rnineral-mineral sulfida berupa molibdenit,
kalkopirit, pirit, sphalerit serta kovelit. Kondisi
tersebut dapat diartikan bahwa kedapatan
mineralisasi U berkaitan erat dengan
pembentukan zona mineralisasi sulfida.
Mineralisasi kemungkinan terjadi dari satu
proses yang sama yaitu oleh adanya
pengaruh larutan sisa mgma dari intrusi
magma granitik.

Asosiasi struktur
mineralisasi.

dan dimensi

Mineralisasi U di sektor penelitian
terdapat sebagai urat yang menempati
perpotongan-perpotongan dari fraktur
berarah barat baratlaut-timur tenggara sub
vertikal, utara timurlaut-selatan baratdaya
sub vertikal dan fraktur berarah timurlaut-
baratdaya sampai timur tenggara-barat
baratlaut miring sub horizontal kearah N
(latnpiran 3).

Secara megaskopis dapat dikenali
bahwa fraktur bukaan tersebut terisi oleh
mineral kuarsa, biotit, turmalin, muskovit,
felspar dan autunit sedangkan dari hasil
pengamatan mikroskopis selain mineral
tersebut dapat dikenali mineral lain yaitu
berupa monazit, uraninit, branerit, gumit,
epidot, klorit, molibdenit, sphalerit, magnetit,
ilmenii, rutil, hematit, pirhotit dan gutit.

Geometri, zona mineralisasi dan potensi
kandungan U

Kedapatan mineral U dan
asosiasinya secara umum berbentuk urat
mengisi dalam fraktur dan tersebar juga
dalam batuan dinding. Urat-urat mineralisasi
dalam fraktur tersebut mempunyai ketebalan
bervariasi dari 1 mm sampai 15 cm dan
mempunyai panjang bervariasi dengan
ukuran kurang dari 5 cm sampai dengan 3
meter.

Distribusi mineralisasi secara umum
lebih cenderung mengikuti pola fraktur
berarah barat baratlaut - timur tenggara
dengan kerapatan 2-3/m.

Berdasarkan kedudukan dan
distribusi mineralisasi yang didukung juga
dengan batas pola penyebaran anomali soil
dapat direkonstruksi keberadaan zona
mineralisasi di sektor penelitian.

Distribusi zona mineralisasi U di
sektor penelitian mempunyai bentuk tabular,
terdistribusi memanjang sesuai dengan arah
dari jurus fraktur barat baratiaut - timur
tenggara dengan kemiringan sub vertikal
dengan luas total 5468,44 m2 (4 lokasi).

Potensi kandungan U

Perhitungan potensi kandungan U
dilakukan atas dasar data yang berupa luas
zona mineralisasi, kadar U rata-rata, berat
jenis batuan, koreksi penyebaran lateral dan
vertikal.

Berdasarkan pada asumsi-asumsi
tersebut maka dapat diketahui potensi
kandungan U di sektor penelitian sebesar
524,85 ton U seperti pada tabel 2.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil prospeksi sistematik
menunjukkan bahwa di sub sektor Tanah
Merah dapat diinventarisasikan sektor
potensial U berupa empat zona pemineralan
yang terletak secara terpisah dengan luas
keseluruhan 5.468,44 m2. Pada soil
keberadaan zona tersebut dikenali dengan
adanya zona anomali radioaktivitas bernilai
lebih besar 200 cacah/detik (c/s), penyebaran
zona berarah umum ESE - WNW.

Mineralisasi U terdistribusi dalam
batuan kuarsitik yang berasosiasi dengan
korok batuan granit dan atau urat-urat
greisen. Secara umum berbentuk urat-urat
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tunggal dengan distribusi setempat-setempat.
Ketebalan urat mineralisasi bervariasi dari
kurang 1 mm sampai 15 cm, mempunyai
panjang kurang dari 5 cm sampai 3 m dan
mempunyai kerapatan 2 sampai 3/m.

Secara mineralogis adanya
mineraiisasi U dikenali sebagai uraninit
(dominan) dan branerit serta produk
alterasinya berupa autunit, gumit dan gutit.
Keberadaan mineral-mineral tersebut
cenderung berasosiasi dengan agregrat dari
mineral transparan berupa monazit, turmalin,
biotit, felspar, kuarsa dan muskovit.

Mineral logam asosiasi U yang
dikenali adalah berupa molibdenit, pirhotit,
rutil, magnetit, pirit, hematit, kalkopirit dan
ilmenit.

Analisis kimia kadar U dari contoh
batuan chip sampling menunjukkan kadar
terendah 8,45 gr/ton, rata-tata 1.545,05
gr/ton dan tertinggi 15.259,73 gr/ton.
Kehadiran U tersebut mempunyai
kecenderungan berhubungan relatif baik
dengan unsur Cu, Pb, Co, Zn dan Ni.

Secara struktural keberadaan
mineralisasi U dan mineral asosiasinya
cenderung mengisi pada perpotongan-
perpotongan fraktur yang mempunyai
kedudukan WNW - ESE ( sub vertikal ), NNE
- SSW ( sub vertikal ) dan WNW - ESE ( sub
horizontal kearah N ). Penyebaran secara
lateral lebih dominan mengikuti arah WNW -
ESE.

Jenis alterasi yang menyertai
mineralisasi U pada zona mineralisasi adalah
berupa hematisasi, argilitisasi, silifikasi,
kloritisasi dan serisitisasi. Distribusi lateral
secara umum mempunyai arah WNW - ESE.

Berdasarkan pada hasil perhitungan
terhadap kadar U dari batuan contoh paritan
( channel sampling ) mengha-silkan kadar
rata-rata 380 gr/ton (zona I), 395 gr/ton (
zona II ), 319,4 gr/ton (zona III) dan 1189,52
gr/ton (zone IV). Potensi kandungan U
secara keseluruhan diperki-rakan berjumlah
lebih kurang 524,85 ton U.

Secara genetik dapat dikenali bahwa
pembentukan mineral U, termasuk dalam
klasifikasi vein type, sub type granit related,
klas perigranitiki SIJb klas polymetalic vein
type deposits in metamorphic rocks-

Lebih lanjut untuk mengetahui
potensi cadangan U di sub sektor Tanah
Merah agar dilakukan evaluasi cadangan

secara rinci dengan metode paritan uji dan
pemboran evaluasi ( pemboran dangkal).
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TANYA JAWAB

Handoko
• Dari ke 4 zone favarabel yang mana

paling menarik lengkap dengan ciri-
cirinya

Lilik S.
• Zone yang menarik adalah p61. Zone

faverabel U I dengan luas = 4062 m2

dan kandungan U mencapai 1,5 %,
secara geologi keberadaan U bty
uraninit & branerit, berorasiasi dengan
monozit, termalin min sulfida.
Tarperangkap dalam fraktur brekaan
berarah berat barat laut-timur tenggara.

Sudjiman
• Bagaimana cara menghitung jumlah

cadangannya

Berapa kerapatan
mineralisasinya/demensinya

vier/mal

Lilik S.
• Dasar perhitungan jumlah cadangan :

• Penentuan volume = Luas zone
favorabel (ano radiometri/X CA) tebal
mineralisasi (berbedaan level kedapatan
anamoli radiometri

• Penentuan jumlah bijih = (Aj x B) batuan
rata-rata (hasil percobaan)

Cadangan = B x kadar rata-rata tiap
zone.
Kerapatan urat mineralisasi = pada
daerah penelitian berkisar dari 2 - 3/m.
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Gambar 1- Peta kompilasi radiometri dan gas radon sektor tanah merah

KALIMANTAN

U

Gambar 2. Peta lokasi sektor I, II dan III Tanah Merah.
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Gambar 3- Peta geologi daerah Tanah Merah
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U •'

Stereogram kedudukan utnum
pole bidang-bidang (raktur darl
produk sesar mendatar berge-
gerak dekstrat, berkedudukan
N110 -140 T, miring sub ver-
tikal

U

Stereogram kedudukan umum
bidang-bidang fraktur minor,
produk sesar-sesar naik ber-
pa 'sangan dengan kedudukan
umum U100 T dan U 200 / 26

Stereogram kedudukan umum
. Wdang-bldang fraktur berdispo-

sisi berlawanan arah jarum jam
produk dari sesar mendatar si-
nistralUOT - U30T sub
vertikal

U ' •

Siklografik bidang bermine-
ralisasi andalusit, muskovit
dan biotit

Stereogram kedudukan umum
bidang-bidang fraklur produk
dari pembentukan sesar-sesar
normal berkedudukan umum
U20T/30 , U65T/60TG,
U 42 T / 30 BD dan U 40 T / 26 BL

Siklografik bidang fraktur ber Po te bjdang mineraGsaa U bera-
mineraSsasi U, biotit, andakj- s o s i a s i d e n g a n andalusit, U, tur-
sit dan turmalin lokasi H-5 ma| in| biotjt d a n mus|(0V it

Pole dan siklografik bidang f raktur
bermineraBsasi

Gambar 4- Stereogram dan siklografik

Gambar 5- Peta distribusi mineralisasi U berclasarkan pengukuran radiometri kupasan J
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Gambar 6. distribusi zona favorabel

Tabel 1 • Hasil analisis kadar multi unsur

Unsur

U
Co

Cu
Ni
Zn
Pb
Ag
Au

Kadar (ppm )

Terendah

8,45
6,85
9,20
2,20
2,30
19,65
0,09
0,01

Tertinggi

15259,735
801,001
487,620
611,201
142,160
940,371
2,480
4,500

Rata-rata

1545,0537
224,60
91,50
100,11
28,78
94,41
1,16
0,46

Kandungan rata-rata
(normal)

Kerak bumi
(ppm)

Levinson,
-

25,00
55,00
75,00
70,00
12,50
0,07
0,004

Batuan (%)
M. Evans,

1986
-
-

0,005
0,007
0,007
0,001

0,0004

Potensi

+
+
+
+
+
+
+
+

Tabel 2- Potensi Kandungan U Sektor Tanah Merah

No.

i
1!
III
IV
V
VI

Luas
Zona

(m2)
4062,0
3488,5
2116,0
2067,2
2100,0
1600,0

Koreksi
luas>
500 c/s

(%)
52,54
62,395
62,395
72,25

62,395
62,395

Luas
terkoreksi

(m2)
2134,17
2176,65
1320,27
1493,55
1310,295
998,32

Kedalaman

(m)
50
50
50
50
50
50

Asumsi
koreksi

distribusi
vertikal

(%)
52,54

62,345
62,395
72,25

62,398
62,395

Tebal
terkoreksi

(m2)
26,25
31,255
31,25
36,00
31,00
31,00

Potensi "U" Tanah Merah = >

Volume
bijih

(m3)
56064,60
67904,94
41189,12
53954,49
40877,27
31144,59

Berat
Jenis

(tort/m3)
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Berat bijih

(ton)
151374,54
183343,33
111210,63
145677,13

110368,637
84090,34

Kadar U

(ppm)
320
395

754,76
1189,52
754,76
754,76

S

Potensial
U

(ton)
48,439
72,421
83,937
173,285
83,30

63,468
524,85

324,85 ton U
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Gambar 7. Sketsa blok diagram distribusi mineralisasi U dalam zona favorabel di TR. F, G, H
dan I.

Gambar 8. Sketsa blok diagram distribusi mineralisasi U dalam zona favorabel di TR. AOA,
AOB, J, K, L dan M
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1D0200113
PENENTUAN UNSUR-UNSUR TAKMURNIAN Dl DALAM ZIRKONIUM

OKSIDA DENGAN METODE SPEKTROGRAFI EWIISI

Sahat Simbolon, Busron Masduki, Aryadi
Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Maju-BATAN

ABSTRAK

PENENTUAN UNSUR-UNSUR TAKMURNIAN Dl DALAM ZIRKONIUM DENGAN METODA
SPEKTROGRAFI EMISI. Telah dilakukan analisis unsur B, Cd, Si dan Cr di dalam zirkonium
oksida. Zirkonium oksida dibuat dari hasil pengendapan larutan zirkonium dengan asam oksalat
dan kalsinasi pada suhu 900°C selama 4 jam. Senyawa AgCI sebanyak 10% digunakan sebagai
pengemban sulingan dan filter 7 tingkat digunakan untuk mereduksi densitas spektra unsur
takmurnian yang tebal. Didapatkan konsentrasi B antara 3,80-7,44 ppm; Cd lebih kecil daripada
0,5 ppm; Si antara 74,38-150,33. ppm sedangkan Cr antara 19,90-45,76 ppm.

ABSTRACT

DETERMINATION OF IMPURITIES IN ZIRCONIUM BY EMMISSION SPECTROGRAPH
METHOD. Analysis of B, Cd, Si and Cr elements in zirconium oxide was carried out. Zirconium
oxide was made by precipitating zirconium solution with oxalic acid and calcination was at
temperature 900°C for four hours. Silver chloride compound as much as 10% was used as a
destilation camer and 7 step filtration was used fo reduce the impurities element spektra having
high density. It was found that B concentration is befween 3.80 and 7.44 ppm, Cd less than 0.5
ppm, Sibetween 74.38-150.33ppm and Crbetween 19.90-45.76ppm.

PENDAHULUAN

Zirkonium adalah logam yang banyak
digunakan sebagai kelongsong bahan bakar
nuklir di dalam reaktor nuklir, karena
zirkonium mempunyai sifat tahan panas,
tampang lintang serapan neutron kecil dan
tidak mudah terkorosi di dalam reaktor nukhr.
Logam zirkonium yang digunakan sebagai
kelongsong nuklir harus bebas dari unsur-
unsur yang mempunyai tampang lintang
serapan neutron besar, seperti unsur boron
dan kadmium (4|5>.

Beberapa metoda analisis telah
dilakukan untuk menganasis unsur
takmurnian di dalam zirkonium, akan tetapi
kurang memuaskan karena harus melalui
isolasi matriks dari unsur talkmurnian
kemudian baru dilakukan analisis (3>. Metode
spektrografi emisi dapat melakukan analisis
unsur takmurnian di dalam matriks zirkonium
tanpa melakukan isolasi matriks dari unsur
takmurniannya.

Senyawa zirkonium oksida lebih
stabil terhadap panas dan zirkonium yang
mengandung unsur tak murnian standar
dalam bentuk oksida lebih mudah dipreparasi
daripada dalam bentuk senyawa lainnya,
maka semua senyawa zirkonium yang akan
dianalisis harus dalam bentuk oksida. Logam
zirkoniumpun harus diubah terlebih dahulu
menjadi zirkonium oksida, kemudian

dianalisis unsur takmumiannya. Senyawa
zirkonium oksida memang lebih stabil
terhadap panas kalau dibandingkan dengan
senyawa zirkonium oksalat, sulfat ataupun
dalam bentuk logam. Oleh karena itu
senyawa-senyawa tersebut tidak pernah
digunakan sebagai matriks zirkoniurn untuk
analisis unsur takmumian di dalam zirkonium.

Senyawa zirkonium oksida dapat
dibentuk dengan beberapa cara, misalnya
hasil reaksi antara ion zirkonium dengan
ammonium hidroksida atau asam oksalat
kemudian dipanaskan. Metoda pembuatan
zirkoniuim oksida di dalam analisis ini sangat
penting sekali diperhatikan karena analisis
dilakukan dengan sistim eksitasi pada suhu
900 °C. Kalau di dalam matriks zirkonium
oksida yang dibuat terjadi suatu reaksi kimia
ataupun perubahan fisis selama eksitasi,
maka intensitas unsur takmurnian di dalam
cuplikan akan mengalami perubahan juga.
Perubahan yang mungkin akan terjadi baik
kimia ataupun fisis selama eksitasi sebaiknya
dihindari dengan membuat zirkonium oksida
yang stabil terhadap panas pada suhu tinggi.

Makalah ini akan membicarakan
kestabilan matriks zirkonium oksida yang
berasal dari zirkonium hidroksida dan atau
zirkonium oksalat serta analisis unsur-unsur
takmurnian di dalam zirkonium dengan
melalui pemanasan zirkonium oksalat
dengan metode spektrografi emisi.
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TATA KERJA DAN PERCOBAAN

A. BAHAN
1. ZrOC12, Asain Oksalat Amonium

Hidrosida (Merck)
2. ZrO2 Spex Industries
3. Sepuluh cuplikan dari PPNY
4. Pengembang AgCI (Spex Industries)
5. Elektroda Grafit: Anoda: 9161208-

15614 Katoda: L4026 AGKSP
6. Emulsi plat fotografl Kodak SA No 1

9 x 24 cm
7. Pencuci plat fotografl

• Developer Kodax D 19 B
• Fixer Kodak F 5

B. PERALATAN

1. Termogravimetri analisis (SETARAM)
2. Spektrograf Emisi Jarell Ash type

3,4meter
3. Densitometer Jarell Ash type 21 -330
4. Mortaragat
5. Cawan Platina, Timbangan analitik
6. Pelubang (Venter) dan Pinset

C. CARA KERJA

1. Pembuatan ZrO2 dari ZrOCI2

Pembuatan zirkonium oksida dari
ZrOCI2 direaksikan dengan
ammonium hidroksida atau asam
oksalat, maka akan terbentuk endapan
zirkonium hidroksida atau zirkonium
oksalat kemudian endapan
dipanaskan sampai 900°C, maka akan
terbentuk zirkonium oksida.

2. Penyediaan Standar

Standar ZrO2 (Spex Industries)
tambah beberapa unsur takmurnian
(sesuai dengan unsur yang dianalisis)
dan 10% AgCI yang bertindak sebagai
pengemban sulingan.

3. Penyediaan Cuplikan

Semua cuplikan dilarutkan di dalam
asam klorida kemudian ditambahkan
asam oksalat sampai terjadi endapan,
kemudian dipanaskan sampai suhu
900°C selama 4 jam. Hasil dari
pemanasan tersebutt kemudian
dicampur dengan 10% berat
pengemban sulingan (AgCI) seperti
pada standar di atas.

4. Penyediaan bahan untuk eksitasi

Semua standar dengan berbagai
variasi konsentrasi serta cuplikannya

ditimbang masing-masing 100 mg dan
dimasukkan ke dalam elektroda grafit
kemudian dilubangi dengan venter
(pelubang).

5. Kondisi eksitasi

Untuk ekstasi standar dan cuplikan
dilakukan bersama-sama dalam satu
plat film dengan kondisi eksitasi
sebagai berikut:

Daerah panjang gelombang: 2200 A -
3400 A

Anis
Tinggi Spektra
Lebar celah
Sumber eksitasi
Waktu Eksitasi
Pre burn
Jarak anoda dan katoda
Fiiter

: 10,5Amper
7mm
^ I O " 6 ™
DCArc
45 detik
0 detik
4nun
7 tingkat

6. Pencucian plat film

Untuk dapat melihat spektra hasil
eksitasi secara visual, maka plat film
harus dicuci terlebih dahulu dengan
cara sebagai berikut:

Direndam dalam developer sambil
digoyang selama 3 menit

Dicuci dengan air selama 30 detik

Dimasukkan ke dalam fixer sambil
digoyang selama 5 menit

Dibilas dengan air yang mengalir.

Semua perlakuan di atas dilakukan di
dalam kamar gelap.

7. Garis spektra unsur-unsur pengotor

zirkonium oksida dianalisis secara
kualitatif berdasarkan spektra kalibrasi
"Master Plate" unsur Fe pada panjang
gelombang 2200A-3400A. Sedangkan
analisis kuantitatifnya, berdasarkan
atas pengukuran densitas garis
spektra yang diukur dengan
densitometer. Intensitas unsur-unsur
yang dianalisis dihitung dengan
membandingkan jumlah sinar yang
masuk melalui garis spektra,
kemudian diukur jaraknya dari spektra
standar internal. Perbedaan kehitaman
antara antara unsur teranalisis dengan
unsur spektra standar internal dibuat
melalui penggal kedua spektra yang
terdapat pada plat film. Penggal
spektra dibuat dengan memakai filter
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yang ketebalannya bertingkat-tingkat,
sehingga garis spektra setiap unsur
pada plat film juga bertingkat-tingkat 2
kali untuk yang saling berdekatan.

Pembuatan kurva kehitaman film atau
densitas didasarkan atas definisi
Keiser yaitu Dk= Yz log (1/TZ- 1/T)

HASIL DAN BAHASAN

Zirkonium oksida dapat dibuat dari
hasil reaksi antara ion zirkonium dengan
ammonium hidroksida ataupun dengan asam
oksalat. Endapan zirkonium hidroksida
ataupun zirkonium oksalat yang diperoleh
kemudian dipanaskan maka terbentuklah
zirkonium oksida. Reaksi pembentukan
zirkonium okstda seperti berikut ini

ZrO++ + 2OH" - > ZrO(OH)2 - > ZrO2 + H20

ZrO++ + C204 = - > ZrO(C204) ~> ZrO2 +

CO + C02

Pemanasan endapan yang diperoleh cukup
pada suhu 600 °C, zirkonium hidroksida
menghasilkan satu puncak DTA sedangkan
zirkonium oksalat menghasilkan dua puncak
DTA. Pembahan berat endapan ZrO(OH)2

dan ZrO (C2O4) setelah pemanasan akhirnya
menjadi senyawa zirkonium oksida ZrO2.
Akan tetapi zirkonium oksida yang
didapatkan mempunyai perbedaan dalam hal
stabilitas terhadap panas. Hasil analisis kurva
termogravimetri dari masing-masing endapan
ZrO(C2O4) dan ZrO(OH)2 terlihat dengan
jelas bahwa ZrO(C2O4) mengalami
perubahan berat yang cukup mencolok
sementara itu perubahan ZrO(OH)2 kurang
begitu mencolok, seperti terlihat pada
gambar l

Perubahan berat endapan ZrO(OH)2

di atas suhu 600 'C masih terus berlangsung
sedangkan perubahan endapan ZrO (C2O4)
sudah tidak terjaadi lagi. Perubahan berat
endapan ZrO (C2O4) menjadi zirkonium
oksida ZrO2 hasilnya lebih stabil terhadap
panas pada suhu eksitasi dibandingkan
dengan ZrO2 hasil pemanasan ZrO(OH)2

Oleh karena itu senyawa zirkonium yang
akan dianalisis unsur-unsur takmurniannya
harus dibuat menjadi ZrO2 melalui jalur
pengendapan asam oksalat.

Meskipun zirkonium oksida dibuat
cukup dengan pemanasan senyawa
ZrO(C204) sampai 600°C, akan tetapi
senyawa unsur takmurniannya belum
membentuk oksida pada suhu tersebut.

Unsur takmurniannya yang terdapat di dalam
senyawa zirkonium akan membentuk
senyawa oksida umumnya pada suhu
900 °C, schingga semua unsur di dalam
zirkonium dalam bentuk oksidanya.

120 240 360 480 600 Suhu(C)

Gambari. Perubahan berat endapan
ZrO(C2O4) dan ZrO(OH)2

menjadi ZrO2

Reaksi eksitasi unsur takmurnian
memang berlangsung pada suhu 900 °C,
oleh karena itu baik matriks ZrO2 maupun
unsur takmurnian diharapkan tidak
mengalami rekasi kimia lagi pada suhu
tersebut dan hanya unsur takmurnian di
dalam zirkonium diharapkan yang mengalami
eksitasi. Kalau matriks ZrO2 mengalami
rekasi kimia pada suhu eksitasi unsur
takmurnian, maka intensitas unsur
takmurniannya di dalam zirkonium oksida
yang mempunyai potensi labil tidak semakin
labil karena perubahan matriks ZrO2.

Untuk menganalisis unsur
takmurnian di dalam matriks zirkonium oksida
perlu dibuat terlebih dahulu kurva
kalibrasinya, karena metode yang digunakan
adalah metode perbandingan. Metode ini
membandingkan intensitas suatu unsur
takmurnian di dalam matriks yang sama yaitu
ZrO2. Beberapa unsur takmumian yang
dianalisis adalah B, Cd, Si, dan Cr, masing-
masing pada panjang gelombang 2497 A,
2288 A, 2507 A dan 2677 A. Keempar unsur-
unsur takmurnian masing-masing dibuat
kurva kalibrasinya dengan
mencampurkannya masing-masing oksida
unsurtakmurnian pada matriks ZrO2 di dalam
standar dan cuplikan akan mengalami
perlukan yang sama. Sementara itu setiap
unsur takmurnian mengalami eksitasi sesuai
dengan magnitudo masing-masing unsur
takmurnian di dalam cuplikan zirkonium
oksida. Dengan membandingkan intensitas
standar yang sudah disiapkan sebelum
dengan intensitas cuplikannya, maka
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konsentrasi unsur takmurnian di dalam
cuplikan dapat dilakukan.

Peristiwa eksitasi yang terjadi di
dalam elektroda sewaktu pembakaran
dengan DC Arc sangat kompleks, matriks
ZrO2 yang sangat dominan magnitudonya
sebagian besar akan menghasilkan spektra
yang cukup banyak. Pada daerah tertentu
spektra latarnya cukup tinggi baik berasal
dari matriks maupun dari elektroda grafit,
sehingga pemilihan spektra unsur takmurnian
harus disesuaikan dengan tinggi rendahnya
spektra latar. Disamping itu reaksi antara
karbon dari elektroda dan gas nitrogen dari
udara membentuk pita CN (CN band) pada
panjang gelombang 3000 A-4200 A akan
menghasilkan pita CN yang hitam sekali.
Semua spektra unsur takmurnian yang
panjang gelombangnya pada pita CN tidak
dapat dianalisis, karena pita CN sangat hitam
sekali. Untuk menghindari pita CN dapat
dilakukan dengan mengalirkan gas inert
seperti gas argon, helium selama eksitasi
dilakukan. Akan tetapi pemakaian gas argon
dan helium cukup mahal, lagi pula hasil
reaksi pita CN tidak dapat dihindari secara
sempurna, karena jumlah gas nirtogen di
dalam udara cukup banyak. Olch karena itu
untuk rnenghindari pita CN, maka panjang
gelombang unsur tekmurnian lainnya yang
dianalisis pada panjang gelombang tertentu,
tentu saja dengan segala konsekuensinya.
Panjang gelombang unsur takmurnian
tersebut sangat rendah atau cukup rendah
intensitasnya. Beberapa spektra unsur
takmurnian mempunyai panjang gelombang
yang intensitasnya tinggi tetapi terdapat
dalam daerah pita CN sehingga tidak
mungkin digunakan. Oleh karena itu analisis
unsur takmurnian harus menggunakan
panjang gelombang yang jauh dari pita CN.

Seperti diketahui bahwa konsentrasi
unsur takmumian di dalam cuplikan
sedemikian kecil magnitudonya, maka
sebelum dilakukan eksitasi perlu ditam-
bahkan senyawa AgCI 10 O/o, senyawa ini
cukup baik untuk mengemban (carrier) unsur-
unsur takmurnian sehingga magnitudo unsur
takmurnian yang mengalami eksitasi cukup
banyak. Tanpa penambahan senyawa AgCi,
maka magnitudo unsur takmurnian yang
mengalami eksitasi tidak cukup banyak
akibatnya spektra unsur takmurnian yang
terdapat oleh plat film tidak berbeda secara
mencolok dibandingkan dengan spektra latar.
Semakin besar magnitudo unsur takmurnian
yang mengalami eksitasi, maka semakin

tinggi pula tingkat akurasi analisisnya.
Keberadaan senyawa AgCI selama eksitasi
berfungsi menaikkan jumlah unsur
takmumian yang mengalami eksitasi dan
juga menekan spektra pita zirkonium oksida
yang sebagian juga mengalami eksitasi dan
menjadi spektra latar. Oleh karena spektra
iatar akan mengurangi intensitas unsur
takmurnian, maka banyak isaha yang sudah
dilakukan untuk menguranginya. Kelebihan
senyawa AgCI yang dicampur dengan
zirkonium oksida yang mengandung unsur
takmurnian tidak mengalami reaksi kimia baik
dengan matriks maupun unsur
takmumiannya, hanya saja spektra latar yang
seharusnya ditekan oleh AgCI sebagai
pengemban tidak sebaik pengemban
Ga2O3

(1l2) akan tetapi pengemban Ga2O3

dapat mengalami reaksi kimia dengan
matriksnya pada suhu yang cukup tinggi.
Akibatnya ketidakstabiian intensitas unsur
takmurnian menjadi agak terganggu, tentu
saja membawa akibat pada eksitasi unsur
takmurnian terutama pada kosentrasi yang
cukup rendah.

Konsentrasi paling rendah sesuatu
unsur takmurnian dibuat tidak sama, akan
tetapi tergantung pada sensifitas masing-
masing unsur takmurnian di dalam cuplikan
zirkonium oksida. Semakin sensitif sesuatu
unsur takmurnian yang dapat dianalisis
semakin rendah konsentrasi awal sesuatu
unsur takmurnian sewaktu membuat kurva
kalibrasi. Transmitansi spektranya mudah
mencapai titik jenuh atau out of scale,
sebaiknya kalau sesuatu unsur takmurnian
relatif kurang sensitif, maka magnitudo unsur
takmurniannya harus relatif tinggi, agar
dicapai transmitansi yang mempunyai
kesalahan kecil. Oleh karena itu konsentrasi
awal untuk unsur yang relatif sensitif seperti
B, Cd dan Si dimulai masing-masing 0,5; 0,5
dan 0,2 ppm, sedangkan untuk unsur Cr
dimulai dari 5 ppm. Kalau sesuatu cuplikan
mengandung cukup besar magnitude unsur
takmurnian yang relatif senstif, maka
terpaksa dilakukan pengenceran secara
padat. Tentu saja pengenceran secara padat
mengakibatkan kesalahan pencampuran
yang lebih besar daripada pengencaran
secara larutan, akibatnya metode ini kurang
akurat untuk cuplikan yang mempunyai
konsentrasi besar. Disamping itu diuperlukan
percobaan pendahuluan agar dapat mengira-
ira konsentrasi unsur takmurnian di dalam
cuplikan zirkonium oksida. Pekerjaan seperti
ini perlu dihindari karena bahan-bahan yang
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dipakai cukup mahal dan sukar di dapat di
pasar.

Pemakaian filter bertingkat dapat
mengeliminir perkerjaan percobaan
pendahuluan. Densitas suatu cuplikan yang
cukup tebal dapat direduksi dengan memakai
filter yang lebih tebal, sehingga densitasnya
masuk ke dalam kisaran konsentrasi kurva
kalibrasi unsur takmurnian yang dibuat.
Sebagai gambaran di bawah ini analisis
beberapa cuplikan yang konsentrasinya di
dalam zirkonium oksida termasuk cukup
besar.

TabeM. Hasil analisis boron, silikon,
kadminium dan krom di dalam
zirkonium oksida

takmurnian masing-masing
bentuk oksida.

dalam

No
Cuplikan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
(ppm)

3,80
3,26
5,18
5,66
3,72
4,85
1,22
2,73

3,51
7,44

Cd
(ppm)

.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Si
(ppm)

74,38
27,55
150,3

3
43,56
40,93
44,66

*
41,71
90,12

Cr
(ppm

)

19,90
23,25
45,78
28,44

*
29,22
21,68
18,55
21,40
29,86

Konsentrasi cuplikan lebih rendah
daripada kurva kalibrasi
Kosentrasi cuplikan lebih tinggi daripada
kurva kalibrasi

Cuplikan zirkonium oksida di atas
sudah tidak mengandung unsur takmurnian
kadmium lagi, akan tetapi cuplikan no 7 dan
no 10 masih mengandung Si yang relatif
besar sedang cuplikan no 5 mengandung
krom yang cukup besar. Kedua kurva
kalibrasi yang digunakan untuk analisis Si
dan Cr lebih rendah konsentrasinya daripada
konsentrasi standar yang paling tinggi. Oleh
karena itu kedua unsur takmurnian dalam
zirkonium oksida pada cuplikan no 5, 7 dan
10 tidak teranalisis dengan baik.

SIMPULAN

1. Zirkonium oksida sebagai matriks
dibuat melalui pengendapan oksalat dan
dipanaskan sampai 900 'C, membuat
semua unsur matriks dan unsur

2. Pemakaian pengemban AgCI cukup
sesuai karena konsentrasi unsur-unsur
takmurnian di dalam zirkonium oksida
relatiftinggi.

3. Pemakaian filter bertingkat sangat
berguna karena konsentrasi unsur
takmurnian relatif tinggi dan pemakaian
pengemban AgCi yang relatif banyak di
dalam cuplikan zirkonium oksida.

4. Di dalam matriks zirkonium oksida
analisis unsur takmurnian B lebih sensitif
dibandingkan dengan Cd dan Si
sedangkan Cr paling tinggi sensitif.
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TANYA JAWAB

Yunanto
• Mengapa kelongsong bahan bakar nuklir

tidak boleh mengandung B dan Cd ?
• Bagaimana cara untuk mengurangi unsur

B dan Cd pada Z ?
• Selain dengan spektrografi emisi apa ada

cara lain ?
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Sahat Simbolon
• Boron, Cd mempunyai tampang lintang

serapan neotron yang besar, sehingga
kalau di dalam kelongsong nuklir ada B
dan Cd yang cukup besar, maka reaksi
inti antara uranium dengan neutron akan
menjadi berkurang.

• B dan Cd di dalam zirkonium dapat
dikurangi dengan melakukan ekstraksi
kembali.

• Ada beberapa cara untuk analisis B dan
Cd di dalam zirkonium, misalnya dengan
metriks ICP akan tetapi cuplikan dan
standarnya harus dalam bentuk cair.

Erik Johneri
• ZrO2yang dihasilkan dari hasil kalsinasi

apakah sudah bebas dari Cl dan atau
NaOH?

• Berapa kandungan Hf dalam sampel
(ZrO2) karena tentunya Hf ini sangat
berpengaruh dalam analisa-analisa
selanjutnya kalau dilihat dari hasil spektor
yang ditampilkan kandungan Hfnya tidak
muncul sepertinya lebih besar dari
kandungan Si ?

• Apa tidak sebaiknya sebelum dilakukan
analisa/pengujian yang lain, Hfnya di
keciikan dari ZrO2 yang diperoleh dari
hasil proses kalsinasi (kimia) dan pasir
zirkon ?

Sahat Simbolon
• Selama kalsinasi dilakukan unsur Cl

akan keluar sehingga senyawa ZrO2

Sudah bebas cl, sementara itu senyawa
NaOH akan berubah menjadi Na2O atau
semua logam dalam bentuk oksida.

• Hf (Hafnium) tidak dianalisis dalam
percobaan ini, pengaruh Hf di dalam
cuplikan dan standart dibuat sama
dengan cara treatment (perlakuan)
cuplikan dan standart sama. Sehingga
kalau di dalam cuplikan akan menerima
pengaruh yang sama.

• Analisis Hf memang berbeda dengan
analisis B, Cd Si dan Ca, karena panjang
gelombangnya juga agakjauh berbeda.
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INVENTARISASI DAERAH PROSPEK URANIUM RANTAU RAPAT SUMATRA
UTARA TAHAPAN PROSPEKSI UMUM

Yanu Wusana, Aldan Djalil, Sriyono, Agus Sutriyono, Sajiyo
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir-BATAN

ABSTRAK

INVENTARISASI DAERAH PROSPEK URANIUM RANTAU PRAPAT SUMATRA UTARA
TAHAPAN PROSPEKSI UMUM. Peneiitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan
geologi, radiometri, geokimia guna membatasi daerah prospek sumberdaya "U" dengan skala 1 :
50.000. Berdasarkan hasil penelitian prospeksi terdahulu dijumpai indikasi pemineralan "U",
berupa anomali geokimia lumpur pada metabatupasir (Perm-Karbon) 0,86-28,00 ppm, batupasir
(Miosen Tengah-Atas) 1,192-7,20 pptn, Granit (Perm Atas) 10,71-12,00 ppm; Kadar total "U"
batuan pada batupasir mencapai 10,29 ppm, granit 33,24 ppm; dan radiometri batupasir 25-150
cps, granit 200-500 cps. Batuan yang dijumpai terdiri kuarsit, filit, batupasir, batulanau,
batulempung, konglomerat, granit, urat kuarsa felspatik, andesit dan tufa. Struktur geologi berupa
sesar mendatar, sesar normal, foliasi dan perlapisan. Anomali kadar "U" lumpur sungai terdapat
pada satuan konglomerat-batupasir (1,04-4,80) ppm, kuarsit-filit (0,91-1,90) ppm dan granit (9,81-
13,20) ppm, sedangkan kadar total U batuan pada satuan Konglomerat-Batupasir 2,5-5 ppm,
Kuarsit-Filit 3-46 ppm, Tufa 9-22 ppm dan Granit (biotit, muskopit) 23,5-40 ppm. Batuan granit
didaerah penelitian ini diduga sebagai pembawa/sumber "U". Berdasarkan anomali lumpur sungai
yang terdapat dari satuan Konglomerat-Batupasir hanya sekitar 7,64 km2, Kuarsit-Filit 12,04 km2,
Granit 10,20 km2 dan tidak didukung oleh anomali mineral berat maupun radiometri dan kadar "U"
batuan, maka disarankan untuktidak dilakukan penelitian lanjutan.

ABSTRACT

INVENTORY OF URANIUM PROSPECT AREA RANTAU PRAPAT NORTH SUMATRA
GENERAL PROSPECTION STAGE. The research has been carried out to gain knowl&dge of
geology, radiometry, geochemistry to bound "U" prospect area scale 1 : 50.000. Based on
investigation result of preliminary prospection was obtained indication of uranium mineralization
as stream sediment anomalies in metasandstone (Penv-Carbonifererous) 0.86-28.00 ppm,
sandstone (Middle - Upper Miosen) 1.192-7.20 ppm, granite (Upper Permian) 10.71-12.00 ppm;
The total "U" content in sandstone until 10.29 ppm, granite 33.24 ppm, and radiometry of
sandstone 25-150 cps, granite 200-500 cps. Litology of the prospect area consist of quarzite,
phyllite, sandstone, siltstone, claystone, conglomerate, granite, quarz feldspatic veins, andesite,
tufaceous. Strike slip fault, normal fault, foliation and folding has been obtained in these area.
Uranium anomalies of stream sediments were found in Conglomerate-Sandstone (1.04-4.80)
ppm, Quartzite- phyllite (0.91-1.90) ppm and Granit units (9.81-13.20) ppm. Uranium conten of
Conglomerate-sandstone (2.5-5) ppm, quartzite-phyllite (3.0-46.0) ppm, tuffaceous (9.0-22.0) ppm
and granite (biotite muscovite) (23.5-40.0) ppm. Granite in these area is as uranium source.
Based on anomaly of stream sediments on Conglomerate-Sandstone unit onty about 7.64 km2,
Quartzite-Phyllite 12.04 km2, Granite 10.20 km2 and no supported by heavy mineral anomalies,
radiometry and "U" rock content, so it was advised to not investigate follow up.

y

PENDAHULUAN

Hasil penelitian PPBGN-BATAN
1984/1985 di daerah Rantau Prapat Sumatra
Utara Tahap Prospeksi Pendahuluan(1),
dijumpai anomali kadar U mobil lumpur
sungai, pada kelompok metabatupasir (Perm-
Karbon) 0,866-28.00 ppm, batupasir (Miosen
Tengah-Atas) 1,192-7,20 ppm, granit
Hatapang (Perm Atas) 10,71-12,00 ppm.
Sedangkan radiometri pada satuan
Metabatupasir 30-150 cps, Batupasir 25-150
cps, Konglomerat 30-150 cps, Batulempung
60-100 cps, Batulanau 50-125 cps,
sedangkan pada granit Hatapang 200-500
cps. Kadar U total batuan pada batupasir
1,47-10,29 ppm, dan granit Hatapang 3,46-

33,24 ppm. Granit Hatapang diduga sebagai
sumber U. Batuan granit ini menerobos
satuan Metabatupasir dari Kelompok
Tapanuli yang dimungkinkan terjadinya
mineralisasi U pada kontak kedua batuan
tersebut. Adanya urat kuarsa (mengandung
sulfida) yang mengisi fraktur pada satuan
metabatupasir dan dijumpai mineralisasi
Cu(2)l, dimungkinkan terjadinya proses
hidrothermal yang dapat menyebabkan
terbentuknya mineralisasi U. Satuan
Batupasir dan Konglomerat mempunyai
struktur berlapis, materi penyusunnya
merupakan hasil rombakan granit dan batuan
malihan tersebut diatas, diendapkan pada
lingkungan fluviatil-paralik berkarakter
reduktif (mengandung karbon). Kondisi
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lingkungan pengendapan tersebut
memungkinkan terbentuknya cebakan
mineralisasi U. Berdasarkan hal diatas maka
perlu penelitian lanjutan dengan tujuan
meningkatkan pengetahuan geologi,
radiometri, geokimia guna membatasi daerah
prospek uranium, daerah Rantau Prapat dan
sekitarnya, Sumatera Utara dengan sekala
1:50.000, seluas ± 900 km2.

1. Lokasi dan Pencapaian Daerah

Daerah penelitian secara
administratif Kabupaten Labuhan Batu Dan
Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi
Sumatra Utara. (Gambar.1).

Pencapaian daerah penelitian dapat
ditempuh dari kota administratif Rantau
Prapat ke ibukota Kecamatan dengan
kendaraan roda empat dan selanjutnya untuk
mencapai desa-desa pada daerah penelitian
dengan kendaraan roda dua.

2. Peralatan

Peralatan lapangan yang digunakan
adalah :Kompas Geologi, Palu Geologi,
Loupe, SPP 2 NF, Pahat geologi, Kamera,
Roll meter, Alat Tulis, Alat kemah dan alat
masak.

3. Metode Kerja

Pendataan lapangang Geologi,
morfologi, singkapan batuan dan struktur
geologi serta bongkah batuan.
Pengukuran radiometri pada singkapan
dan bongkah.
Pengambilan contoh batuan yang
representatif.
Pengambilan contoh lumpur geokimia
dengan interval 500-100 m, dan mineral
berat
Analisis laboratorium, petrologi,
mineragrafi, geokimia.
Pengolahan data, Evaluasi dan penyu-
sunan laporan.

HASIL LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

1. Geologi Daerah Penelitian

1.1. Geomorfologi

Geomorfologi daerah penelitian ber-
dasarkan pengamatan lapangan dan peta
rupa bumi sekala 1:50.000, termasuk ber-

morfologi dataran rendah-pegunungan tinggi,
dengan elivasi 100 meter hingga 1700 meter
dari permukaan air laut, dengan pola aliran
sungai subrectangular (Gambar 2).

1.2. Stratigrafi

Stratigrafi daerah penelitian secara
umum dapat dikelompokkan menjadi 7
satuan batuan (Gambar 2,3), berurutan dari
tua ke muda adalah sebagai berikut:

Kuarsit - Filit (Perm - Karbon)
Granit (Perm Atas)
Batupasir - Batulanau (Trias Atas)
Konglomerat - Batupasir (Miosen
Bawah - Tengah)
Andesit porfir (Miosen Atas)
Tufa (Pleistosen)
Alluvial (Holosen)

SATUAN KUARSIT - FILIT

Satuan ini terdiri dari perselingan
antara kuarsit dan filit, kadang-kadang
dijumpai urat kuarsa feldspatik, luas
penyebaran sekitar 28 % dari luas daerah
penelitian (Gambar 2,3).

Kuarsit, berwarna abu-abu kehi-
jauan sampai kehitaman, lapuk berwama
kuning kemerahan-kecoklatan, tekstur
granoblastik, berbutir halus - sedang, struktur
masif. Komposisi mineral serisit, kalsit, klorit,
kuarsa, biotit, korderit, material karbon dan
mineral opak sedangkan fragmen terdiri dari
kuarsa, mikroklin, ortoklas, plagioklas,
andalusit, korderit dan turmalin dan pada
kontak dengan urat kuarsa felspatik dijumpai
oksida besi dan pirit. Pengamatan
mineragrafi pada contoh yang sama dengan
petrografi pada kuarsit dijumpai mineral bijih
berukuran antara 0,001 -1,52 mm, terdiri dari
phyrhotit, magnetit, khalkophyrit,
arsenophyrit, emas, pyrit, spalerit, copper,
delavosit, chalcosit, covelit, acnarit, markasit,
pyrolusit, bornit, stanit, enargit, pentlandit,
gratonit, hematit, kromit, cosalit, bismuthinit,
molibdenit, timantit.

Filit, berwama abu-abu kehijauan -
hitam, lapuk kuning kecoklatan, tekstur
lepidoblastik, ukuran butir halus - sedang;
struktur skistose, komposisi mineral serisit,
biotit, klorit, kuarsa, ortoklas, epidot dan
fragmen batuan, sedangkan hasil
pengamatan mineragrafi dijumpai mineral
bijih berupa magnetit kalkopirit, pirit, spalerit,
pirolusit, nicolit, covellit, hematit, gratonit dan
kronit.
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Satuan Kuarsit - Filit berumur Perm -
Karbon, merupakan satuan tertua didaerah
penelitian dan dapat disebandingkan dengan
Kelompok Tapanuli.

SATUAN GRANIT

Satuan ini tersusun oleh granit, aplit
granit dan urat kuarsa felspatik, luas
penyebaran sekitar 15% dari luas daerah
penelitian (Gambar 2,3).

Granit, warna abu-abu putih berbintik
hitam, tekstur holokristalin, fanerik, anhedral -
subhedral, komposisi mineral terdiri dari
kuarsa, ortoklas, mikroklin, plagioklas, biotit,
apatit, fluorit, monasit, epidot, turmalin, pertit
dan mineral opak. Sebagian felspar
mengalami alterasi menjadi serisit dan
mineral lempung, sedangkan biotitnya
terubah menjadi klorit dan oksida besi. Dari
hasil analisis autoradiografi positif pada
mineral monasit.

Urat aplit, tebal 0,5 - 1 meter, ber-
arah N 255°E/54°, warna putih kekuningan,
tekstur holokristalin, berbutir halus, komposisi
mineral berupa feldspar dan kuarsa.

Urat kuarsa felspatik, terdapat pada
granit dan kuarsit-filit, berarah barat - timur
dan timurlaut - baratdaya, ketebalan
centimetrik-desimetrik, berwarna putih,
tekstur holokristalin, komposisi mlneral
kuarsa, felspar, kadang terdapat biotit dan
mineral opak (kalkopirit, pirotit, emas, pirit,
stanit, cohenit, cobaltit, molibdenit, tinantit,
bismutunit dan cosalit), sehingga diduga urat
kuarsa felspatik merupakan proses
hidrotermal.

Satuan Granit berumur Perm-Trias
ini menerobos Satuan Kuarsit-Filit, dikenal
dengan nama Granit Hatapang(2).

SATUAN BATUPASIR - BATULANAU

Satuan ini terdiri dari batupasir
perselingan dengan batulanau, luas
penyebaran sekitar 15% dari daerah
penelitian (Gambar2,3).

Batupasir, warna abu-abu sampai
abu-abu kehitaman, tekstur klastik, ukuran
butir halus - sedang, bentuk butir membulat
tanggung membulat, terpilah baik, struktur
berlapis, kompak. Komposisi mineral berupa
kuarsa, feldspar, serisit, biotit dan pada
fraktur terisi oleh oksida besi. Sebagian dari
biotit telah mengalami alterasi menjadi serisit.

Batulanau warna abu-abu gelap-
kehitaman, tekstur klastik, ukuran butir
lempung-lanau, struktur berlapis, agak
kompak. Matrik terdiri dari serisit, mineral
lempung, kuarsa, felspar, sedangkan
fragmen terdiri dari kuarsa, ortoklas,
plagioklas, biotit, monasit dan fragmen
batuan dan karbon. Sebagian dari mineral
ortoklas telah mengalami alterasi menjadi
mineral lempung, sedangkan biotit berubah
menjadi klorit dan oksida besi.

Satuan ini berumur Trias Atas dan
secara tidak selaras diatas satuan yang lebih
tua, dan dapat disebandingkan dengan
Formasi Kualu(2), yang diduga terbentuk
pada lingkungan fluviatil.

SATUAN KONGLOMERAT - BATUPASIR

Satuan ini terdiri dari konglomerat,
batupasir, batulanau dan batulempung.luas
penyebaran sekitar 27 % dari daerah
penelitian (Gambar 2,3).

Konglomerat (polimik), warna putih
keabuan, tekstur klastik, struktur berlapis,
ukuran fragmen 0,5 - 5 cm, bentuk membulat
tanggung membulat dengan komposisi
kuarsit, filit, batupasir, sedangkan matrik
berukuran <0,5 cm, komposisi kuarsa,
feldspar, biotit, semen adalah oksida besi
dan silika.

Batupasir, warna putih keabuan,
tekstur klastik, butiran halus, kompak,
komposisi mineral kuarsa, ortoklas
(mengalami ubahan menjadi serisit, mineral
lempung, silika), turmalin, monasit, mineral
opak, material karbon, batuan granitik,
batuan andesitik, semen berupa oksida besi.

Batulanau, warna abu-abu
kecoklatan, tekstur klastik, ukuran butir
lempung-lanau, komposisi mineral lempung,
material karbon, serisit, kuarsa dan felspar.

Batulempung, warna abu-abu gelap
kehitaman, tekstur klastik, struktur laminasi,
komposisi mineral lempung, material karbon,
serisit dan kuarsa, kadang terdapat fosil
benthos. Batulempung berselang seling
dengan batulanau dan batupasimya kadang
melensa dalam konglomerat.

Satuan konglomerat - Batupasir ,
berumur Miosen Bawah - Tengah(2> secara
tidak selaras diatas satuan batuan yang lebih
tua, dan dapat disebandingkan dengan
Formasi Sihapas, diduga terbentuk pada
lingkungan fluviatil - transisi.
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SATUAN ANDESIT PORFIR

Satuan ini, luas penyebaran sekitar 3
% dari daerah penelitian (Gambar 2,3),
berwarna abu-abu kehitaman berbintik putih,
tekstur holokristalin porfiritik, bentuk
anhedral-subhedral, butiran halus-kasar.
masa dasar berupa feldspar, biotit, mineral
opak, sedangkan fenokris berupa biotit,
mineral opak, plaglioklas, hornblende,
ortoklas, apatit, kuarsa, sfen. biotit (sebagian
teralterasi menjadi klorit, serisit dan oksida
besi), horblende (teralterasi klorit dan oksida
besi), ortoklas (teralterasi menjadi serisit dan
mineral lempung).

Satuan ini berumur Miosen Atas(2)

menerobos satuan yang lebih tua. dan dapat
disebandingkan dengan Formasi Gunungapi
Sihabu-habu.

SATUAN TUFA

Satuan Tufa, luas penyebaran sekitar
7% dari daerah penelitian (Gambar 2,3).
warna putih berbintik hitam, butir halus-
sedang, terdapat fragmen batuapung dengan
diameter 1-7 cm, tekstur vitroklastik.
komposisi mineral gelas vulkanik, kuarsa,
plagioklas, biotit, ortoklas dan mineral opak.
Gelas vulkanik sebagian telah mengalami
divitrivikasi menjadi mineral lempung dan
serisit, sedangkan biotit telah berubah
menjadi oksida besi.

Satuan ini berumur Plistosen(2)

secara tidak selaras diatas satuan yang lebih
tua, dijumpai kontak dengan konglomerat
satuan Konglomerat Batupasir, kuarsit dan
filit satuan Kuarsit Filit berupa bidang erosi.
dan dapat disebandingkan dengan Tufa
Toba.

SATUAN ALLUVIAL

Alluvial dijumpai disepanjang sungai
Bila, terdiri dari material lumpur, pasir, kerikil
sampai bongkah, hasil rombakan batuan
yang terdapat bagian hulu sungai, dalam
keadaaan belum terkompakkan.

1.3. Struktur Geologi

Struktur geologi yang dapat dikenali
dilapangan adalah kekar, sesar, foliasi, dan
perlapisan batuan.

Kekar, kekar yang dijumpai mempunyai arah
yang bervariasi, berarah NE - SW, NW - SE
dan E - W, sebagian kekar-kekar tersebut
terisi urat kuarsa felspatik dengan tebal
milimetrik - desimetrik.

Sesar, hasil pengukuran arah frakturasi di S.
Kotabatu, S Ketiak dan S Maumang berarah
N145°-165°E dengan kemiringan
subvertikal hingga vertikal ke timur dengan
striasi yang menunjukkan sesar-sesar
mendatar dektral, sebagai sesar relatif muda
(teraktifkan).

Pengukuran arah frakturasi S Ketiak, S
Pinarik, Sungai Buru berarah N 35° - 55°E
dengan kemiringan subvertikal ke utara
dengan striasi yang menunjukkan sesar
mendatar sinistral, sebagai sesar relatif tua
(teraktifkan).

Pengukuran arah frakturasi di S Bila, S
Ketiak, S Buru berarah N 80° - 90°E dengan
kemiringan subvertikal dengan striasi
menunjukkan sesar turun yang relatif muda,
data kelurusan arah barat - timur.

Foliasi, foliasi terdapat pada batuan
metamorf secara umum berarah WNW - ESE
dengan kemiringan 40° - 55° ke selatan
kecuali pada daerah yang dekat dengan
struktur sesar.

Perlapisan, perlapisan dan laminasi dijumpai
pada batuan konglomerat, batupasir dan
kuarsit, filit; secara umum berarah E - W
miring ke selatan dan NW - SE miring ke
selatan.

2. Radiometri

2.1.Radiometri Singkapan Batuan

Pengukuran radiometri singkapan
batuan hasilnya bervariasi, hal ini disebabkan
perbedaan macam batuan dan kandungan
mineral radioaktif yang terdapat pada batuan
tersebut (Tabel I).

Radiometri tinggi pada granit, yaitu
400 cps - 550 cps terdapat pada No contoh
40/B, 41/B, 80/B dan 83/B, tersingkap segar,
warna abu-abu putih berbintik hitam, tektur
holokristalin, fanerik, butiran sedang-kasar,
struktur masif, komposisi kuarsa, ortoklas,
mikroklin, plagioklas, biotit, apatit, monasit,
epidot, turmalin dan mineral opak. Hasil
autoradiografi positif pada monasit.
Radiometri 400 cps - 550 cps dan kadar total
U 23,5 - 33,0 ppm.

Radiometri tinggi pada urat kuarsa
feldspatik (250-330)cps, warna putih, tekstur
holokristalin, kompak, komposisi mineral
kuarsa, feldspar sedikit pirit, pirotit dan
arsenopirit. Urat kuarsa feldspatik
mempunyai radiometri tinggi pada granit
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Tabel 1. Radiometri batuan

No.

1.

2.

o.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nama Batuan

Kuarsit

Filit

Granit

Urat Kuarsa felspatik

Batu pasir

Batu lanau

Batu lempung

Konglomerat

Tufa

Andesit porfir

Simbol

K

Sk

Qf

Bp

Bln

Blp

Kgl

Tf

ap

Jumlah

Contoh

64

52

16

36

55

17

11

53

68

1

Radiometri (CPS)

Kisaran

50-150

60-160

200 - 550

75-330

50-130

50-150

70-100

50-120

100-200

60

Menarik

400 - 500

250 - 330

No.
Lokasi

40,41,80,83

17,40,46

dipengaruhi oleh granit itu sendiri yang
mempunyai radiometri relatif tinggi pada No
contoh 17/B, 40/B, 46/B, sedangkan pada
kuarsit-filit radiometri tinggi berasal dari urat
kuarsa feldspatik itu sendiri terdapat pada No
contoh 20/B dengan kadar total U 10,00 -
14,00 ppm

2.2. Radiometri Contoh Lumpur

Pengukuran radiometri pada contoh
lumpur sungai berkisar 30-350 cps, dari
sebanyak 609 contoh, Pengukuran radiometri
tersebut tidak ada kenaikan dari radiometri
backgroundnya. Besamya radiometri lumpur
sungai sangat dipengaruhi oleh singkapan
batuan maupun bongkah.

2.3. Radiometri Contoh Mineral Berat

Pengukuran radiometri dilakukan
pada 35 contoh, 50-275 cps. Besar kecilnya
radiometri mineral berat dipengaruhi oleh
singkapan batuan dan bongkah pada lokasi
pengambilan contoh. Hasil pengukuran
tersebut tidak memberikan kenaikan
terhadap foackgroundnya.

3. Geokimia

3.1. Batuan

Analisis batuan dilakukan terhadap
20 buah contoh yang representatif terhadap
batuan yang ada di daerah penelitian. Dari
hasil analisis tersebut didapat kadar total U
pada Kuarsit (6,00 - 46,00) ppm, Filit (3,00 -
6,00) ppm, granit (23,5 - 40,0) ppm, kontak
Kuarsit dan Urat Kuarsa (10,00 -14,00) ppm,

kontak Granit dan Kuarsit 29,00 ppm,
batupasir (2,5 - 3,00) ppm, batulanau (3,00 -
5,00) ppm, batulempung 3,00 ppm,
konglomerat 4,00 ppm, andesit porfir 4,00
ppm, tufa (4,00-22,00) ppm.

3.2. Lumpur sungai

Hasil analisis yang dilakukan
terhadap 609 contoh lumpur sungai berkisar
(0,02-13,20) ppm U. Untuk menentukan
anomali dari masing-masing domain
dilakukan perhitungan statistik, yaitu pada:
Kelompok batuan beku dengan jumlah 87
contoh, kadar terendah 0,12 ppm, tertinggi
13,20 ppm, rata-rata (M) = 3,50 ppm,
Simpangan baku (S) = 3,15 ppm. Anomali
ditentukan lebih besar dari (M + 2S) = 9,81
ppm. Dari 87 contoh didapat 7 lokasi anomali
(Gambar 4).

Kelompok Metamorf 224 contoh,
0,02 ppm - 1,90 ppm, rata-rata (M) = 0,334
ppm, Simpangan baku (S) = 0,293 ppm.
Anomali >(M + 2S) = 0,91 ppm. Dari 224
contoh didapat 16 lokasi anomali (Gambar 4).

Kelompok Sedimen dengan jumlah
183 contoh, 0,02 ppm - 4,80 ppm, rata-rata
(M) = 0,364 ppm, Simpangan baku (S) =
0,342 ppm. Anomali >(M + 2S) = 1,04 ppm.
Dari 173 contoh didapat 18 lokasi anomali
(Gambar 4).

Kelompok Volkanik dengan jumlah
115 contoh, 0,02 ppm - 4,38 ppm, rata-rata
(M) = 0,71 ppm, Simpangan baku (S) = 0,51
ppm. Anomali >(M + 2S) = 1,73 ppm. Dari
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115 contoh didapat 11 lokasi anomali,
(Gambar 4).

3.3. Mineral Berat

Hasil analisis mineral 0,10 ppm -
0,80 ppm U dan dari 35 contoh, 13 contoh
terdapat pada aliran yang dipengaruhi oleh
batuan granit dengan kadar U mobil berkisar
0,20-0,80 ppm, rata-rata 0,369 ppm, 1 contoh
murni pada sebaran batuan sedimen yaitu
lokasi nomor 486 (sungai Mailil) dengan
kadar U mobil 0,44 ppm, 21 contoh lainnya
terdapat pada daerah sebaran yang tidak
dipengaruhi oleh granit dengan kadar
berkisar 0,10 - 0,38 ppm, kadar rata-rata 0,24
ppm. Bila dibandingkan antara daerah
sebaran yang dipengaruhi oleh granit dengan
tidak dipengaruhi oleh granit, kadar rata-
ratanya relatif tinggi pada daerah sebaran
yang dipengaruhi granit, tetapi keduanya
tidak ada nilai yang menunjukkan anomali,
sehingga secara keseluruhan kadar U mobil
didaerah penelitian relatif kecil (Gambar 5).

BAHASAN

Daerah penelitian bermorfologi
dataran rendah-pegunungan tinggi. Yang
disusun oleh Satuan Kuarsit - Filit, Granit,
Batupasir-Batulanau, Konglomerat-batupasir,
Andesit porfir, Tufa Dan alluvial. Struktur
geologi, kekar dengan arah bervareasi yang
terisi urat kuarsa felspatik. Sesar mendatar
dektral berarah relatif tenggara-barat laut dan
sesar mendatar sinistral beraarah barat barat
laut-timur tenggara dengan kemiringan 25°-
50° ke selatan dan perlapisan batuan secara
umum berarah timur barat miring subvertikal
ke selatan. Kadar U mobil lumpur sungai
berkisar 0,02-13,20 ppm dengan daerah
menarik/anomali secara umum pada sebaran
kelompok metamorf, sedimen dan granit;
Kadar U mobil mineral berat hanya berkisar
0,10-0,80 ppm tidak dijumpai daerah
anomali; Kadar U total batuan pada granit
berkisar 20-40 ppm, batuan metamorf 3,0-6,0
ppm pada bagian yang ada urat kuarsa
ataupun batuan granitik kadar U 10,0-29,0
ppm; batuan vulkanik(tufa) 9,0-22,0 ppm;
batuan sedimen 2,5-5,0 ppm.

Dari uraian diatas bahwa granit
mempunyai radiometri dan kadar total U
relatif tinggi dibandingkan granit pada
umumnya. Kadar U mobil lumpur geokimia
berasal dari granit cukup tinggi seluas ±
10,20 km2 disamping itu granit mempunyai
komposisi dua mika dapat disimpulkan
bahwa granit merupakan pembawa/sumber

U. Batuan metamorf kadar total U sampai
29,0 ppm pada daerah kontak kadar lumpur
geokimia diluar kontak 0,91-1,90 ppm seluas
± 12,04 km2, sedangkan batuan sedimen
kadar U total 2,5-5,0 ppm dan kadar mobil
lumpur 1,04-4,8 ppm seluas ± 7,64 km2.

SIMPULAN DAN SARAN

Batuan granit didaerah penelitian
sebagai pembawa/sumber U dan sektor
menarik/prospek U berdasarkan kadar U
mobil lumpur geokimia terdapat pada satuan
kuarsit-filit seluas 12,04 km2 dan
konglomerat-batupasir seluas 7,64 km2 dan
granit 10,20 km . Sektor menarik tersebut
tidak didukung oleh kadar U mobil mineral
berat maupun radiomerti, karena sektor yang
menarik disetiap satuan cakupannya kecil
walaupun kadar U Batuan cukup tinggi di
sarankan untuk tidak dilakukan prospeksi
lanjutan pada daerah penelitian ini.

PUSTAKA
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TANYA JAWAB

Bambang S Utopo

• Dasar/kesimpulan bahwa granit sebagai
sumber U; padahal pada granit
ditemukan monasit, zirkon (min yang
tidak radioaktif), mohon dijelaskan
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• Dasar cara menentukan daerah yang
menarik, padahal ppm yang ditemukan
sangat rendah yaitu 0,24 ppm

Yanu Wusana

• Dari analisis petrografi (Auto radiografi)
positif radioakrtif hasil dari nimeragrafi :
muncul, monosit, zirkon.

• Dasar menentukan daerah menarik:
Radiometri batuan
Kadar lumpur geokimia cukup
tinggi (kadar U mobil)
Dan kadar tota! batuan

Tonny Siahaan

• Mengapa sampai melakukan penelitian
disana ?

• Apakah di daerah tersebut dapat
dideteksi tingkat radiasinya dan apakah
ada pengaruh atau gejala terhadap
masyarakat disekitarnya.

Yanu Wusana

• Sesuai tugas eksplorasi P2BGN
menginventarisari daerah prospek
uranium di seluruh Indonesia. Mengapa
di Rantau Prapat ? karena dari penelitian
terdahulu (P3G) bahwa di daerah ini
kemungkinan ditemukan batuan sebagai
sumber U (granit) dan dari penelitian
terdahulu (P2BGN) dijumpai anomali
radiometri, geokimia lumpur dan mineral
berat.

• Dapat dideteksi dengan alat SPP2NF
yang dengan alat ini ditangkap sinar y
dan p dengan besaran cacah per detik
(cps).

• Ada pengaruhnya tetapi kecil karena di
daerah terbuka dan besaran kadar tidak
menyolok bisa dinetralisir oleh udara
bebas.

Sumantri

• Saran, mengapa judulnya inventarisasi,
padahal semuanya nantinya adalah
pendataan, apakah sebaiknya tidak pakai
inventarisasi.

• Daerah yang menarik dimana saja, apa
dasarnya.

Yanu Wusana

• Saran diterima, dan bisa dipertim-
bangkan

• Daerah yang menarik/anomali, di batuan
granit ada 7 titik anomali berdasarkan
kadar U mobil
Kadar U total batuan cukup tinggi
Di sedimen = 18 titik anomali tetapi tidak
mengelompok
Di metamorf = 16 titik anomali kadar U
mobil yang dapat dilihat di gambar
anomali kadar U mobil.
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Gambar 1. LOKASI DAEF?AH PENELITIAN
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Gambar 2. PETA GEOLOGI DAERAH RANTAU PRAPAT
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Gambar 3a. Penampang geologi
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Gambar 3b. Korelasi satuan peta geologi.
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Gambar 4. Peta anomali "U" lumpur geokimia.
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Gambar 5. Peta lokasi contoh mineral berat.
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PENDUGAAN SEBARAN MINERALISASI URANIUM Dl ANO CRN.1-ANO CG.6 SEKTOR

MENTAWA, MENGGUNAKAN PENGUKURAN GAS RADON

Paimin, Sartapa, Setya Darmono
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENDUGAAN SEBARAN MINERALISASI URANIUM Dl ANO CRN.1-ANO CG.6 SEKTOR
MENTAWA, MENGGUNAKAN PENGUKURAN GAS RADON. Penelitian ini didasarkan pada
hasil Prospeksi Sistematik th 1996 dan 1997, di daerah sungai Mentawa dan hulu sungai Ampola
dengan temuan beaipa anomali radiometri sebesar 750-15000 c/s pada singkapan batuan
metalanau. Mineralisasi uranium berupa uraninit berasosiasi dengan turmalin, kuarsa, dan sulflda
mengisi fraktur WNW-ESE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi keberadaan
mineralisasi uranium di bawah dan permukaan melalui pengukuran gas radon, radiometri
permukaan, dan pemetaan topografi.

ABSTRACT

URANIUM MINERALIZATION DISTRiBUTION SOUNDING AT ANO CRN.1-ANO CG.6
MENTAWA SECTOR USING RADON GAS MEASUREMENT. The investigation was based on
Systematic Prospection (1996, 1997) at Mentawa River and Ampola up stream which were found
radiometry anomalous about 750-15.000 c/s on tbe metasilt outcrop. Form of uranium
mineralization is uraninit which assosiate with tourmalin, quarzt, and sulphyd and fills WNW-ESE
frakture. The aims of investigation were to know uranium mineralization in sub survice by radon
gas measurement, surface radiometry, and topographycal mapping.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan hasil Prospeksi
Sistematik Th. 1996 di bagian hilir Sungai
Mentawa, ditemukan anomali radiometri
singkapan batuan metalanau 750-15.000 c/s,
mineralisasi uranium berupa uraninit yang
bersasosiasi dengan turmalin, kuarsa dan
sulfida yang mengisi fraktur WNW-ESE. Hasil
Prospeksi Sistematik Th. 1997 di bagian hulu
Sungai Mentawa dan Sungai Ampola
mendapatkan mineralisasi uranium berarah
WNW-ESE, dengan nilai radiometri 500-
15000 c/s, ketebalan milimetrik hingga
mencapai 50cm. Keberadaan zone
mineralisasi di daerah ini berupa spot-spot,
sehingga untuk mengetahui hubungan zone
mineralisasi-mineralisasi uranium tersebut
dilakukan pengukuran Gas Radon memakai
alat RDA-200.

Alat ini untuk mengukur intensitas
gas radon, sehingga dengan mengetahui
lokasi anomali gas radon tersebut maka
dapat diperkirakan lokasi keberadaan zone
mineraliasi uranium di bawah permukaan.
Untuk mengetahui sebaran lateral di
permukaan dilakukan pengukuran radiometri
permukaan serta pemetaan topografi.

Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah untuk
mendapatkan batas zone mineralisasi daerah
anomali berdasarkan hasil pengukuran gas
radon dan radiometri permukaan.

Metode Pendekatan

Untuk dapat mencapai sasaran
tersebut di atas, maka metode pendekatan
yang dipergunakan yakni pengumpulan data
lapangan hasil pengukuran gas radon,
radiometri soil serta pemetaan topografi,
selanjutnya data-data tersebut diolah dan
digambar sebagai peta. Dari hasil
pengolahan ini dilakukan evaluasi dan
interpretasi secara terpadu dengan hasil
prospeksi yang pernah dilakukan.

Lokasi, Luas dan Pencapaian Daerah

Daerah penelitian terletak di hulu
Sungai Mentawa terletak pada 112° 04' 30,4"
- 112° 05' 16,9" BT dan 0° 45' 25,4" - 0° 46'
05,8 LS" di Hulu Sungai Seruyan, secara
administrasi termasuk Desa Tanjung Paku,
Kecamatan Tumbang Manjul, Kabupaten
Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah,
merupakan konsesi HPH PT. SARI BUMI
KUSUMA(Gambari).

140



ISSN 1410-1998 Pmsiding Ptesentasi tlmiah Bahan Bakar Nuklir V
P2TBDU dan P2BGN-BATAN Jakarfa, 22 Pebruari 2000

Luas daerah penelitian mencakup
area seluas 4,4 Ha untuk pemetaan
topografi, sedangkan untuk pengukuran Gas
Radon seluas 2 Ha.

Pencapaian daerah penelitian
ditempuh dari Pontianak ke Nanga Pinoh
melalui jalan darat, dari Nanga Pinoh ke
Popai (Lok Pond PT SBK) menyelusuri
sungai Melawi ke hulu dengan speed boat
memakan waktu 3 jam, kemudian untuk
menuju ke lokasi penelitian ditempuh melalui
jalan PT SBK berjarak 80 km. Untuk
memenuhi kebutuhan perlengkapan
penelitian diadakan dari Nanga Pinoh dan
sebagian di Koperasi PT SBK.

TATA KERJA

Peralatan kerja

Peralatan kerja yang digunakan
dalam kegiatan ini terdiri dari:

Seperangkat alat RDA-200, Scintilometer
SPP2NF, Alat ukur Theodolit To, Alat ukur
Theodolit T2, Rambu ukur, Handy Talky, rol
meter 50 m dan 3 m, radio SSB, peralatan
kemah, alat dapur dan perbekalan bahan
makan.

Metode Kerja

1. Pemetaan Topografi

Metode kerja yang digunakan dalam
pemetaan topografi adalah pembuatan
kerangka titik poligon tertutup dan poligon
terbuka terikat sempuma serta pengukuran
detil situasi di sekitar titik poligon tersebut.
Pemetaan topografi ini meliputi lokasi ANO-
CRN1, ANO-181, ANO-181A dan ANO-CG6.
Hasil pemetaan ini berupa peta topografi
dengansekala 1 :1000

2. Pengukuran Gas Radon RDA-200

Pengukuran Gas Radon dilakukan
dengan arah base line N 120° E, spasi 20 m,
dan arah lintasan N 30° E dengan jarak spasi
10 m. Adapun konfigurasi pengukuran
dijelaskan pada (Gambar 2). Prosedur
penggunaan alat RDA-200 di lapangan
adalah sebagai berikut:

Kalibrasi alat:

• Kalibrasi cell untuk test pencacahan
dilakukan selama 5 menit dan harganya

dicatat, harga yang didapat harus
sebesaM - 15cpm.

• Pengambilan sample cacahan di base
station dilakukan sebanyak 3 kali.
Pencatatan background dilakukan pada
menit ke satu (C1) menit ke dua (C2),
dan menit ke tiga (C3), untuk setiap
cacahan.

Prosedur Operasional

Prosedur penggunaan alat RDA-200 :

1. Setel timer 1 menit
2. Masukkan sell soil gas dengan hati-

hati
3. Putar tombol pencacah ke posisi INF
4. Tekan tombol sampe! dan catat

harga back ground
5. Tancapkan probe kedalam soil

sedalam 0,50 meter
6. Sedot gas soil (6 pompaan,

mendekati 300 ml)
7. Tekan tombol sampel dan tunggu

sampai satu menit, kemudian harga
sample akan ditampilkan di layar
setelah lampu cacahan berhenti,
catat hargannya menit pertama (C1),
menit ke dua (C2) dan ketiga (C3).

8. Setelah selesai pengukuran di satu
lokasi, kemudian bersihkan probe
dan cell.

9. Kemudian untuk pengukuran
selanjutnya dimulai dari langkah 3
hingga 8.

3. Pengukuran Radiometri Soil

Pengukuran radiometri soit dilakukan
pada lokasi pengukuran gas radon, yakni
dengan arah base line N 120 E dan arah
dengan spasi jarak 20 m lintasan N 30 E
dengan jarak spasi 10 m. Hasil pengukuran
radiometri soil ini disajikan dalam peta
Kesamaan Nilai Radiometri

HASIL DAN BAHASAN

1. Pengukuran Topografi

Perolehan data topografi yang
kemudian diproses, menghasilkan peta
topografi. Pengukuran topografi ini mencakup
daerah seluas 4,6 Ha yang meliputi daerah
anomali singkapan batuan ANO CRN1, ANO
181, ANO 181A dan CG6 yang terletak di
sebelah utara lembah cabang kanan S.
Mentawa Hulu ( gambar 3).
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Morfologi daerah penelitian merupakan
perbukitan relatif terjal dengan kemairingan
20° - 58°, serta dengan ketinggian berkisar
antara 610 - 745 m di atas permukaan laut.
Punggungan perbukitan memanjang berarah
barat laut - Tenggara. Pola aliran yang
berkembang adalah pola sub pararel.
Lembah sungai pada umumnya berbentuk
huruf V. sehingga daerah penelitian relatif
berstadia muda.

2. Pengukuran Gas Radon

Pengukuran gas radon
menggunakan alat RDA-200 mencakup
daerah seluas kurang lebih 2 ha, yang
meliputi dari Ano CRN 1, Ano 181 A, dan
ANO181 dan ANOCG.6.

Perolehan hasil pengukuran Gas
Radon sebanyak 98 lokasi . Hasil
pengukuran RDA 200 tersebut diatas
kemudian diproses mempergunakan
perangkat lunak radikal ( Scintrex) dengan
formula dasar sebagai berikut:

• Radon Gas dalam cpm =
. 0,87 C 3 + 0,32 C2 - 0,34 C 1
• Toron Gas Radon cpm =

(total cpm dibagi 3) radon gas dalam
cpm.
Dimana :
C1 = pembacaan menit pertama (cpm)

- cell back ground
C2 = pembacaan menit kedua (cpm) -

cell back ground
C3 = pembacaan menit ketiga (cpm) -

cell back ground
Dari perhitungan yang

mempergunakan perangakat lunak radikal,
dihasilkan nilai cacah perhitungan radon dan
toron (Tabel 1):

Nilai terendah = 1 cpm

Nilai rata-rata = 100 cpm

Nilai tertinggi = 1049 cpm

Hasil nilai radon tersebut kemudian
disajikan kedalam peta Kesamaan Nilai
Radon Sektor Mentawa (Gambar 4), dengan
interval kisaran nilai <100 cpm, 100-150 cpm,
150-200 cpm, dan >200 cpm. Nilai Radon
>200 cpm ditetapkan sebagai anomali maka
diperoleh 13 lokasi anomali. Penyebaran
anomali radon secara umum memperlihatkan
pola penyebaran berarah N 320° E
sepanjang 100 meter dan lebar 15 meter.
Hasil perhitungan toron diperoleh nilai
sebagai berikut (Tabel 1):

Nilai terendah = 0 cpm

Nilai rata-rata = 35 cpm

Nilai tertinggi = 243 cpm

Hasil perhitungan toron ini disajikan
dalam Peta Kesamaan Nilai Toron Sektor
Mentawa (Gambar 5) dengan interval kisaran
nilai <35 cpm, 35-45 cpm, 45-55 cpm, dan >
55 cpm. Dalam perhitungan toron nilai >55
cpm dinyatakan sebagai anomali, didapatkan
15 lokasi anomali toron. Dari peta kesamaan
nilai toron terlihat bahwa pola penyebaran
nilai toron berarah N320 E sepanjang 100
meter dan lebar 20 meter.

Kemudian untuk menginterpretasikan
hasil pengukuran radon dipakai model Ideal
anomali gas radon dalam tanah (Ay. Smith,
ET,ALL1976)(Gambar6).

Dari hasil penampang nilai gas radon
disektor Mentawa ini sesuai dengan model
gas radon difusi hasil peluruhan radon 222
dalam deret uranium. Bila dilihat dari hasil
perhitungan gas radon dan toron (tabe! 1)
maka nilai radon memperlihatkan hasil yang
lebih tinggi dibandingkan nilai toron.

Hasil parit uji diperoleh mineraliasi U
dengan nilai radiometri 500-800 c/s.
mineralisasi U tersebut didapatkan di bawah
puncak anomali radon (Gambar 7).

3. Pengukurart radiometri soil.

Pengukuran radiometri soil ini
dilakukan pada lokasi dimana dilakukan
pengukuran gas radon. Adapun hasil
pengukuran radiometri soil diperoleh nilai:

Terendah: 40 c/s.

Rata-rata : 75 c/s.

Tertinggi : 150 c/s.

Hasil pengukuran radiometri soil ini
disajikan dalam peta Kesamaan Radiometri
Soil Sektor Mentawa ( gambar 8 ), dengan
interval nilai radiometri < 75 c/s, 75 -100 c/s,
100-125c/s, dan>125c/s.

Berdasarkan dari hasil peta
Kesamaan Radiometri Soil tersebut yang
mempuyai nilai radiometri 100 c/s sampai
dengan < 125 c/s dinyatakan sebagai
anomali, maka zona anomali radiometri soil
di Sektor Mentawa ini memperlihatkan arah N
320 E sepanjang 160 meter, dan lebar 35
meter.
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4. Zona mineralisasi uranium.

Berdasarkan hasil pengukuran gas radon dan
didukung dengan pengukuran radiometri soil,
maka keduanya hasil pengukuran tersebut
memperlihatkan pola yang sama yakni
berarah N 320 E sepanjang 260 meter dan
lebar 60 meter seluas 1,56 ha. (Gambar.9)

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian ini
diambil beberapa simpulan:

1. Morfologi daerah penelitian termasuk
perbukitan terjal.

2. Pola penyebaran anomali gas radon
sesuai dengan anomali radiometri berarah
N 320 E..

3. Zona mineralisasi uranium berarah N 320
E sepanjang 260 meter dan lebar 60
meter.

SARAN

Untuk mengetahui ekstensi
mineralisasi uranium di sektor Mentawa
disarankan dilakukan pengukuran gas radon
kearah barat laut - tenggara.
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TANYA JAWAB

Achmad Sorot

• Bagaimana anda menentukan zone
mineralisasi U pada suatu area dengan
menggunakan gas Radon?

• Bagaimana anda menentukan titik lokasi
pada suatu area dari Ano CRN 1-Ano CG
6 untuk menentukan sebaran
mineralisasi uranium.

Paimin

• Untuk menentukan zona mineralisasi
Uranium pada suatu area dengan
menggunakan gas Radon yakni
berdasarkan distribusifeebaran anomali
gas Radon.

• Titik lokasi Ano CRN 1-Ano CG 6 adalah
nama lokasi dimana ditemukan anomali
radiometri dalam jaring-jaring prospeksi
sistematik, kemudian untuk menentukan
hubungan anomali kedua lokasi tersebut.

Amir Djuhara

• Apa tata cara pengukuran gas Radon
dengan menggunakan RD 2000?
(menurut kami alat ini baru dibanding
yang biasa kami pakai Ludlum scaler
1000)

• Berapa kevel waktu untuk setiap titik dan
tolong jelaskan penampang yang
terbongkar untuk apa?

Paimin

• Tata cara pengukuran gas Radon
dengan menggunakan alat RDA 2000
adalah sebagai berikut:

tancapkan probe (pipa besi) yang
bagian ujungnya mempunyai 8 buah
lubang untuk jalannya masuk gas
radon, dengan kedalaman ± 50 cm.
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hubungkan slang (intake) dengan
probe, kemudian pompa 6 kali
(mendekati 300 ml)

tekan tombol sample untuk
pencacahan : menit ke 1 (C.,), menit
ke 2 (C2) dan menit ke 3 (C3).

Waktu setiap tittik adalah 3 menit.
Penampang bongkaran artinya parit uji
yang berguna untuk membuktikan hasil
temuan anomali gas radon dan ternyata
dijumpai mineraiisasi U di bawah
permukaan

LOKASHiJNKLrnAW
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RDA - 200

Scintrex Probe

50 cm

Gambar 2. EXTRACTION SYSTEMS l6'
(diambil dari User Manual Radical v 1.0 Radon Calculation sofware version 2.0 1993)

"'W/
PETA TOPOGRAFI 5EKT0R MENTAWA
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TabeM. DAFTAR HARGA PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN RDA-200 DAERAH
MENTAWATAHUN 199711998

No

1
2
3
4
5
6
/
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

No. Patok
Lama
COO
COl

CO2

CO3

CO4
CNO

CNl

CP3

CP2

CQ2
CM-1

CMO

CMl

CM2

CM3

CM4
CLO

CLl

CL2

CL3

RDA
PO
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
N0
Nl
N2
N3
00
O2
03
04
O5
O6
O7
08
Q5
Q6
Q7
R6
R5
R4
S5
S4
T4
L-2
L-l
LO
Ll
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
KO
Kl
K2
K3
K4
K5
K6
K7

Harga
Latar
2
1
1
6
3
4
4
5
1
6
2
2
2
3
2
1
4
6
7
3
8
7
5
5
3
4
8
3
3
5
1
8
3
1
6
15
12
5
7
5
9
11
6
10
3
12
14
15

Hasil Pengukuran
Cl
145
55
188
182
I58
160
203
12
408
69
64
53
179
37
104
416
127
275
136
11
74
234
79
61
138
244
12
128
254
170
396
162
109
36
173
223
71
46
14
28
87
232
327
157
183
501
307
173

C2
130
65
142
148
128
174
176
15
147
60
33
28
158
16
bU
437
99
171
119
4
58
165
52
68
131
199
8
134
196
189
417
183
123
40
165
188
57
30
10
18
63
238
311
136
169
638
335
123

C3
129
89
98
195
119
745
141
11
153
74
18
31
144
21
38
451
82
149
93
7
57
146
50
77
101
145
12
132
225
204
420
191
138
19
173
200
44
23
10
14
83
246
359
170
157
941
334
153

Ra
Soil
130
150
110
80
80
60
50
70
120
110
120
80
110
100
/0
60
60
40
40
70
70
50
50
60
60
60
50
50
50
100
140
100
100
100
110
100
100
100
80
70
80
75
75
80
95
95
95
65

Hasil Perhitungan
Radon
128
98
82
187
110
154
132
8
50
68
3
20
141
10
15
485
70
107
83
1
45
117
36
79
100
129
3
139
211
219
452
203
149
20
173
181
28
12
1
5
69
251
368
161
157
1049
350
126

Toron
38
0
95
24
55
40
79
2
243
9
42
24
57
17
63
57
53
134
53
4
24
101
33
0
51
111
1
22
67
9
60
11
1
18
32
55
29
23
4
14
17
33
40
19
52
0
39
43
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Tabel 1 (lanjutan).

No

49
50
61
52
53
54
55
5b
5/
58
59
60
61
62
63
64
65
66
6/
68
69
/0
/1
/2
/3
74
75
76
/7
/8
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

No. Patok
Lama
CL4

CL5
CKO

CKl

CK2

CK3

CK4

CK5

CK6
CIO

CIl

CI2

CI3

CI4
CJO

CJl

CJ2

CJ3

CJ4
CJ5
CJ6
CHO

CHl

CH2

CH3

CH5
CG5
CG4

CG2

RDA
K8
K9
KIO
JO
Jl
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
JIO
Jll
J12
HO
Hl
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
110
112
GO
Gl
G2
G3
G4
G5
G6
G9
GIO
FIO
F8
F7
F5
F4

Harga
Latar
12
16
16
9
11
3
15
17
14
16
7
12
10
4
11
17
11
13
15
12
8
15
14
17
11
16
17
15
13
2
8
7
8
10
9
8
4
12
9
16
16
17
9
11
9
12
14
11
9
10

Hasil Pengukuran
Cl
152
147
46
80
225
411
90
140
168
131
16
199
59
81
108
78
141
130
20
12
34
31
53
26
49
60
59
74
726
174
58
127
35
39
46
49
99
66
52
107
67
335
102
34
91
51
156
47
177
46

C2
128
102
68
53
198
446
64
117
153
104
22
93
44
41
102
63
152
95
22
22
26
25
45
21
74
54
58
72
678
160
38
83
17
34
37
25
151
52
39
117
54
378
125
15
72
52
76
28
171
37

C3
133
102
59
32
183
456
66
104
131
88
31
86
48
40
100
59
126
98
28
22
36
27
40
26
64
45
54
78
758
202
39
82 ...
17
20
39
20
128
47
34
124
44
397
155
25
93
50
65
23
157
50

Ra
Soil
60
65
70
100
100
100
100
100
100
100
100
75
65
70
65
60
90
95
100
95
100
100
100
75
75
90
95
100
100
100
95
100
90
90
75
60
80
80
100
100
100
150
150
75
100
125
70
70
140
100

Hasil Perhitungan
Radon
118
72
55
12
170
494
43
82
117
64
28
33
34
21
92
38
126
75
15
15
24
10
24
8
66
28
39
66
770
207
24
61
2
8
28
2
153
31
21
119
24
419
165
7
81
41
20
5
154
39

Toron
33
54
0
45
69
49
30
47
54
50
0
109
16
41
24
24
35
43
0
0
4
6
16
2
0
18
11
9
115
44
22
52
17
18
12
27
0
21
20
6
25
21
0
10
14
8
87
23
46
4
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ID0200116
ANALISIS KERUSAKAN BAHAN STRUKTUR TANGKI REAKTOR TRIGA

MARK II BANDUNG

Soedardjo, Sumijanto
Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS KERUSAKAN BAHAN STRUKTUR TANGKI REAKTOR TRIGA MARK II BANDUNG.
Telah dianalisis kerusakan bahan struktur tangki reaktor Triga Mark II Bandung. Analisis
dilakukan berdasarkan hasil inspeksi uji ultrasonik pada tahun 1996, serta laporan bulanan data
operasi reaktor secara acak dari tahun 1988 hingga 1995. Data inspeksi uji ultrasonik
menunjukkan bahwa ada penipisan dinding bagian luar bahan struktur reaktor sebelah selatan
dan barat di atas permukaan air. Data operasi reaktor menunjukkan banyaknya air aquadest yang
harus ditambahkan pada tangki reaktor dan tangki eksperimen bulk shieiding setiap bulannya.
Baik tangki reaktor dan tangki eksperimen dilingkupi penahan radiasi beton semen Portland tipe l,
dengan kandungan CaO antara 58 - 68 %. Hasil analisis adalah telah terjadi reaksi antara CaO
dengan rembesan air dari tangki eksperimen bulk shielding sehingga lingkungan dinding bagian
luar reaktor bersifat basa atau alkali. Berdasarkan diagram Pourbaix maka tangki reaktor yang
terbuat dari paduan aluminium 6061 T6 akan mudah terkorosi pada pH > 8,6. Lapisan pasif AI2O3
dari logam aluminium terkelupas aklbat reaksi dengan air berlangsung terus pada pH tinggi dan
menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen yang ringan tersebut akan mengembangkan campuran
semen beton yang daya desakannya akan membuka lapisan pasif logam alutninium tangki bagian
atas permukaan air. Tumpahan air saat mengisi tangki reaktor dapat mengakibatkan korosi tangki
di bagian atas permukaan air lebih parah daripada tangki bagian bawah permukaan air.

ABSTRACT

DAMAGE ANALYSIS OF TRIGA MARK II BANDUNG REACTOR TANK MATERIAL
STRUCTURE. Damage of Triga Mark II Bandung reactor tank material structure has been
analyzed. The analysis canied out was based on ultrasonic inspection result in 1996 and the
monthly reports of reactor operation by random data during 1988 up to 1995. Ultrasonic test data
had shown that thinning processes on south and west region of reactor out side wall at upper part
of water level had happened. Reactor operation data had shown the demineralized water should
be added monthly to the reactor and bulk shielding water tank. Both reactor and bulk shielding
tank are shielded by concrete of Portland type I cement consisting of CaO content about 58 - 68
%. The analysis result shows that the reaction between CaO and seepage water from bulk
shielding wall had taken place and consequently the reactor out sldewall surroundings became
alkatine. Basedon Pourbaix diagram, the aluminum reactor tank made ofaluminum alloy 6061 T6
would be corroded easily at pH equal and greater than 8.6. The passive layerAhO^ on aluminum
metal surface would be broken due to water reaction taken place continously at high pH and
produces hydrogen gas. The light hydrogen gas would expand the concrete cement and its
expanding power would open the passive layer of aluminum metal upper tank. The water
seapages from adding water into reactor tank could indicate the upper water level tank corrosion
is worse than the lower water level tank.

PENDAHULUAN

Reaktor Triga Mark II Bandung,
dibangun pada tanggal 1 Januari 1961 dan
kritis pada tanggal 19 Oktober 1964 dengan
daya 250 kW. Dana untuk membangun
reaktor tersebut sekitar 350.000 US$ dan
biaya pengoperasiannya sekitar 100.000 US$
setiap tahunnya'11. Reaktor tersebut mulai
bulan Desember 1971 ditingkatkan dayanya
dari 250 kW menjadi 1000 kW. Sejak tahun
1995 telah direncanakan akan ditingkatkan
dayanya menjadi 2000 kW.

Untuk mengetahui keandalan tangki
reaktor sebagai bahan struktur pengungkung
bahan bakar padat yang terdiri dari

moderator sirkonium-hidrida yang bercampur
dengan uranium yang diperkaya hingga 20%,
maka pada bulan Agustus hingga
Oktober1996 dilakukan inspeksi ketebalan
tangki reaktor yang lama melalui pengujian
secara ultrasonik. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa tangki lama telah
mengalami penipisan akibat korosi pada
dinding bagian luarnya. Berdasarkan
rekomendasi General Atomics untuk reaktor
baru yang dayanya akan ditingkatkan
menjadi 2000 kW, maka tangki reaktor yang
lama perlu diganti dengan tangki yang baru.

Dari hasil inspeksi secara uji
ultrasonik dan data operasi reaktor
berdasarkan laporan bulanan secara acak
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dari tahun 1988 hingga 1995, maka tujuan
dari makalah ini adalah untuk menganalisis
penyebab terjadinya kemsakan tangki reaktor
yang lama, sehingga dapat menjadi dasar
pencegahan kerusakan bahan struktur pada
tangki yang baru.

Pendekatan pemecahan masalah
dilakukan dengan mengidentifikasi penipisan
ketebalan dinding bagian luar tangki reaktor
yang lama, menganalisis laporan operasi

TEORI

Reaktor Triga Mark II Bandung,
diselubungi oleh struktur penahan radiasi
yang terbuat dari beton biasa. Di atas inti
reaktor terdapat kolom air setinggi 4,9 meter,
cukup untuk penahan radiasi ke atas. Ke
arah radial dari teras reaktor terdapat
penahan radiasi terbuat dari 2,49 meter
beton biasa dengan kepadatan

— tCZ UTARA

KETERANGAN : CT
CAD
GAB
GAT
CAM
CR
NM

CenHr Thimbll
Gimmi Alarm Dick Rtiktor
Gimnu Alarni Barit Kall
Gunnu Atarm Timur Hill
Cont. Alr Monitor
Control Rcom
Nautroh Monttor

Gambar 1. Denah reaktorTriga Mark II Bandung tampak atas [Sumber PPTN Bandung]

reaktor melalui laporan bulanan, serta
mempelajari mekanisme korosi khususnya
untuk paduan aluminium.

Hasil yang diharapkan dari makalah
ini adalah pengetahuan tentang mekanisme
terjadinya kerusakan bahan struktur tangki
lama dari reaktorTriga Mark II Bandung yang
berupa produk korosi.

2,3 gram / cm3, 38 cm air dan 30 cm reflektor
dari grafit seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 1[2]. Yang dimaksud dengan beton
biasa di sini adalah campuran pasir barit,
kerikil dan semen Portland tipe |pl. Semen
Portland tipe I tersebut mempunyai
prosentase bahan baku CaO sebanyak 58%
hingga 68%, SiO2 sebanyak 18% hingga
26%, AI2O3 sebanyak 3% hingga 8%, Fe2O3
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sebanyak 1% hingga 6%, MgO maksimum
5%, K2O maksimum 1%, Na2O maksimum
1%, SO3 maksimum 2,5% dan lain-lainnya
maksimum 1%(4J.

Aluminium adalah logam yang
sangat aktif, kalau berada di lingkungan yang
menghasilkan oksigen, logam tersebut
bereaksi untuk membentuk sebuah selaput
tipis oksida yang transparan di seluruh
permukaannya yang terbuka. Jika selaput itu
rusak dan tidak dapat dipulihkan lagi, korosi
logam ini akan berlangsung cepat sekali.
Paduan logam Aluminium 6061 T6 yang
digunakan pada tangki reaktor Triga Mark II
Bandung, termasuk paduan tempa yang
boleh diperlaku-panaskan, dengan
kandungan Cu 0,25%; Mg 1%; Si 0,6%,
Cr 0,25%.

Paduan 6061 T6 biasanya kuat
sebagai bahan struktur, tetapi ketahanan
terhadap korosi dikorbankan sebagian. Bila
temperatur air lebih dari 50 °C, laju
pembentukan oksida meningkat dan
cenderung mencegah dimulainya korosi
sumuran. Dalam temperatur rendah dan
dalam air yang menggenang, sebaiknya
paduan 6xxx dilindungi dengan lempengan
pelapis aluminium yang lebih murni seri 1xxx.
Lingkungan basa atau alkali cenderung
mudah menyerang aluminium, tetapi bila
larutan alkali tersebut sangat encer, laju
serangan dapat dikurangi sampai ke tingkat
yang dapat diterima dengan cara menambah
silikat151.

Setnen Portland tipe I yang
mempunyai kandungan CaO sekitar 58%
hingga 68%, akan bereaksi dengan air dan
membentuk lingkungan bersifat basa:

CaO + H2O -» Ca(OH)2 (1)

Pada pH yang tinggi, oksida akan
terlarut menjadi anion aluminat, AIO2' dengan
persamaan reaksinya sebagai berikut:

AI203 + H2O -

Dari reaksi (2), berarti lapisan pasif
AI203 sebagai penahan korosi logam
aluminium mulai terbuka, sehingga korosi
logam aluminium dapat berlangsung.

2AIO2-+ 2H+(larut) (2)

Jika keberadaan
menerus maka terjadi
aluminium berdasarkan
reduksi sebagai berikut:

Al

air ada terus
korosi logam

reaksi oksidasi

OH" + H2O -> AIO2" + 3H+ + 3e" (3)

Elektron yang terjadi dari reaksi (3) akan
bereaksi dengan air dan menghasilkan gas
hidrogen dengan reaksi sebagai berikut:

Dari diagram Pourbaix khusus untuk
aluminium ditunjukkan pada Gambar2161.

£M.
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Gambar2. Diagram Pourbaix yang
berhubungan dengan korosi
Aluminium [Sumber ROBERT]

Dari diagram tersebut, aluminium
mempunyai daerah kekebalan yang berarti
aluminium sama sekali tidak terkorosi,
daerah pasif dimana logam aluminium akan
terkorosi jika lapisan pasifnya mulai hilang,
dan daerah aluminiurti dapat terkorosi. Dari
Gambar 2, aluminium dapat terkorosi pada
suasana asam pada pH = 3,9 ke bawah dan
pada suasana basa pada pH = 8,6 ke atas.
Pada daerah antara pH = 3,9 dan pH = 8,6
aluminium pada daerah pasif.

Skala pH di bawah 0 dan di atas 14
hanya ekstrapolasi matematis saja untuk
mengetahui perpotongan garis 1 Molar
(ditunjukkan dengan angka 0 dari log 1) dari
Al+++ dan AIO2" dengan absis pH. Secara
nyata tidak ada pH di bawah 0 dan
di atas 14.

Garis {a} dan {b} adalah garis-garis
pembatas lingkungan aluminium, dimana di
bawah garis {a} tersebut aluminium pada
lingkungan hidrogen. Di atas garis {a} dan
di bawah garis {b} aluminium pada
lingkungan air dan di atas garis {b} aluminium
pada lingkungan oksigen.
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Dari reaksi (2) dan (3) terjadinya
aluminat AIO2" terlihat pada daerah logam
aluminium terkorosi, yaitu pada lingkungan
basa. Untuk itu makalah ini hanya membahas
terjadinya kerusakan bahan struktur
aluminium karena terjadinya korosi pada
lingkungan basa saja.

TATA KERJA

Tata kerja pada makalah ini
dilakukan dengan dua tahap, dengan tahap
pertama adalah pengumpulan data inspeksi
uji ultrasonik yang dilakukan dari tanggal 16
Agustus hingga 4 Oktober 1996 oleh Tim
NDT BTU - PPTKR dan PPTNm.
Pengukuran tersebut dilakukan dengan
metoda pemetaan jarak antara tiap titik
pengujian sejauh 10 cm secara mendatar
dan tegak untuk daerah bukan las-lasan.
Sedang untuk garis daerah las-lasan
dilakukan dengan jarak antara titik sepanjang
las-lasan adalah 10 cm, dan jarak antar titik-
titik yang tegak lurus panjang garis las-lasan
adalah 2,5 cm. Jika posisi dan
permukaannya sulit diuji secara ultrasonik,
maka titik-titik tersebut dipilih secara acak.

Tebal dinding reaktor yang belum
mengalami penipisan adalah 6,35 mm untuk
dinding tegak. Dasar tangki yang berbentuk
torispherical head mempunyai ketebalan
12,70 mm dan semua dinding tangki terbuat
dari paduan aluminium 6061T6. Menurut
General Atomic penipisan maksimum yang
diijinkan adalah %t, dimana t adalah
ketebalan dinding sebelum mengalami
penipisan.

Tahap kedua adalah pengumpulan
data pH air tangki reaktor serta kebutuhan
aquadest dari laporan bulanan data operasi
reaktor secara acak dari tahun 1988 hingga
1995.

BAHASAN

Hasil pengujian ultrasonik untuk
mengidentifikasi penipisan dinding reaktor
secara singkat adalah terjadi penipisan
dinding tangki maksimum sekitar 5,05 mm
atau tebal dinding tangki tinggal 1,3 mm.
Data tersebut diperoleh dari 3200 data yang
dikumpulkan khusus untuk dinding di atas
permukaan air yang mempunyai ketebalan
dinding mula-mula 6,35 mm dengan
pengujian secara kontak langsung. Luas
yang diuji secara ultrasonik adalah sedalam 4
meter dari bibir tangki atas dikalikan keliling

tangki reaktor = 251.327 cm . Sedang untuk
daerah di bawah permukaan air pengujian
dilakukan dengan metoda pencelupan probe
(immersion) dan dari 1600 data yang
dikumpulkan tidak diketemukan indikasi
adanya penipisan yang melebihi batas
penipisan maksimum yang diijinkan yaitu
3,17 mm dan teknik pengukuran belum
sempurna171. Luas permukaan sebaran
penipisan bahan struktur untuk dinding
bagian luar tangki diatas permukaan air,
sejauh 4 meter dari bibir tangki atas seperti
ditunjukkan pada Gambar 3.

Dari sebaran penipisan tangki
tersebut, terlihat bahwa bahan struktur tangki
yang dekat dengan fasilitas eksperimen atau
bulk shielding sebelah selatan dan barat
mengalami penipisan atau terdapat korosi
sangat bariyak. Dari log book pengoperasian
reaktor pernah dilaporkan pada saat pintu
thermalizing column dibuka ada air mengalir
sekitar 40 liter, dimana juga diketemukan
retakan sepanjang 20 cm pada dinding
bulk shielding yang diduga sebagai asal-usul
air masuk dan kontak dengan dinding bagian
luar tangki reaktor.

UTAKA HHUR SELATAN BAKAI

4meter

mm

• l

pernvukaajt air tajigki reaJrtor
W.

1S

• 20

• 2$

3D

30 10

- 6,3 meter

Gambar3. Sebaran luas permukaan
penipisan bahan struktur untuk
dinding bagian luar di atas
permukaan air tangki reaktor.

Dari Gambar 3 terdapat noktah hitam
yang menunjukkan sekumpulan penipisan
akibat korosi pada dinding bagian luar, yang
digambarkan sebagai luasan penipisan
dinding dengan bagian skala terkecil
sepanjang 10 cm.

Dari diagram Pourbaix yang
ditunjukkan pada Gambar 2, aluminium akan
terkorosi pada lingkungan basa mulai
pH = 8,6. Lingkungan basa pada bahan
struktur tangki reaktor Triga Mark II Bandung,

158



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi lltniah Bahan Bakar Nuklir V
P2TBDU dan P2BGN - BATAN Jakarta, 22 Pebmari 2000

diakibatkan adanya kandungan CaO sekitar
58% hingga 68%, yang merupakan bahan
campuran semen Portland tipe I yang
digunakan sebagai bahan penahan radiasi.
CaO tersebut membuat lingkungan basa
hanya bila ada perembesan air ke dalam
beton penahan radiasi tersebut, sehingga
reaksi antara CaO dan air akan membentuk
kalsium hidroksida Ca(OH)2 . Beberapa
literatur mengatakan bahwa Ca(OH)2 dalam
kondisi mantap atau stabil masih membuat
aluminium tahan terhadap korosi181. Tetapi
selama masih ada air, reaksi (4) akan
berlangsung dan menghasilkan OH' yang
membuat lingkungan basa. Sehingga logam
aluminium akan mengikuti reaksi (3) dan
terbentuk ion AIO2' yang dari diagram
Pourbaix terletak di daerah basa dimana
logam aluminium dapat terkorosi.

Pada pH yang tinggi, oksida
aluminium AI203 bereaksi dengan rembesan
air yang berlangsung terus menerus dan
akan terurai menjadi anion aluminat, AIO2".
Dengan demikian lapisan pasif AI203 sebagai
penahan korosi logam aluminium mulai
terbuka, sehingga korosi logam aluminium
dapat berlangsung terus menerus. Unsur
utama berlangsungnya kerusakan bahan
struktur tangki reaktor Bandung adalah
perembesan air yang terjadi secara terus
menerus, sehingga logam aluminium akan
terkorosi berdasarkan reaksi oksidasi.

Pada reaksi reduksi akan
menghasilkan gas hidrogen yang sifatnya
ringan daripada udara biasa. Gas tersebut
akan mengalir ke atas melalui celah-celah
retakan beton penahan radiasi. Gas hidrogen
tersebut dapat mengakibatkan beton yang
terbuat dari semen Portland terdesak dan
mengembang191. Perkembangan dari semen
tersebut dapat menyobek lapisan alumina
sehingga aluminium akan mudah terkorosi.

Selain itu pada saat konstruksi untuk
mencurahkan campuran semen dengan pasir
dan campuran barit, kerikil dan bahan
lainnya, kemungkinan ada bagian campuran
beton penahan radiasi yang kasar atau
runcing, sehingga dapat langsung
menggores lapisan aspal yang kedap air dan
merusak dinding bagian luar luar tangki yang
terbuat dari aluminium 6061 T6.

Akibatnya lapisan proteksi korosi
yang berupa aspal bitumen tersobek dan
lamtan alkali atau basa dari reaksi CaO dan
rembesan air dapat langsung merusak
lapisan logam aluminium. Jika pH dari larutan

alkali mencapai 8,6 atau lebih, maka laju
kerusakan bahan struktur yang berupa korosi
aluminium akan berlangsung lebih cepat.

Walau diagram Pourbaix dapat
mengindikasikan korosi pada aluminium
dengan pH mulai 8,6 (basa), tetapi laju
korosinya sulit untuk diperhitungkan. Hal
tersebut tergantung kepada besarnya
potensial E vs. SHE (Elektroda hidrogin baku,
Standard Hydrogen Electrode). Dari diagram
tersebut hanya dapat mengindikasikan kapan
aluminium dalam kondisi pasif, korosi, atau
dalam kondisi kekebalan.

Tetapi air yang menggenang dan
menempel pada permukaan aluminium,
dapat membentuk lapisan noda dengan
ketebalannya sekitar SK iO^mm yang
dinamakan lapisan bayerile atau hydrargillite
atau aluminium oksida trihidrat (AI2O3.3 H2O).
Keuntungannya jika lingkungan logam
aluminium tersebut pada lingkungan netral
atau bukan asam maupun basa, maka noda
tersebut dapat mencegah terjadinya korosi
celah (crevice corrosion).

Dari beberapa data pengujian
ultrasonik, terlihat bahwa bagian atas
permukaan air dari bahan struktur tangki
reaktor lebih banyak mengalami penipisan
dinding bagian luarnya, akibat terkorosi
daripada bagian bawah permukaan air. Hal
tersebut disebabkan karena beberapa hal,
antara lain dinding tangki bagian
torispherical head atau alas tangki, tebalnya
dua kali lipat daripada tebal dinding sebelah
atas. Sehingga dengan laju korosi dan
kalibrasi gelombang ultrasonik yang sama
akan terdeteksi bagian atas air lebih tipis
daripada bagian bawah permukaan air.
Masalah tersebut merupakan kekhilafan pada
teknik pengujian secara ultrasonik, serta
terbatasnya data ketebalan dinding
torispherical head pada saat pengujian
dilakukan.

Dari laporan operasi reaktor sejak
bulan Desember 1988 hingga Oktober 1995
secara acak, diperoleh data seperti
ditunjukkan pada Tabel 1 [1Oi. Untuk mencapai
ketinggian air 3,66 m dari butk shielding
dengan dimensi panjang 2,47 m, lebar 2,44
m mempunyai volume air sebanyak 22.058
liter. Sedang isi tangki reaktor untuk
ketinggian air 4,9 meter dengan diameter
silinder sekitar 2 meter adalah 15.393 liter121.
Dari data laporan bulanan tersebut ternyata
air yang dibutuhkan rata-rata tiap tahun untuk
tangki reaktor sekitar 37 liter dan untuk
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fasilitas eksperimen bulk shielding sekitar
1204 liter. Pengisian air aguadest ke tangki

reaktor, dilakukan dengan menuangkan
langsung dari atas tangki reaktor.

Tabel

No.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

1. Laporan Kondisi Air Tangki Reaktor Triga Mark II Bandung pada Tahun 1988 -1995' J

Tahun -
Bulan

88-12

90-05
90-06
90-07
90-08
91-01
91 -02
91-04
91-05
91 -06
91-07
91 -08
91 -09
91-10
91-11
91-12
92-01
92-02
92-03
92-04

92-05
92-06

92-07
92-08
92-09
92-10
92-11
92-12
93-01

93-04
94-01
94-02

94-03
94-04
94-05

94-07
94-08

94-09
94-11
94-12
95-02

95-04
95-06
95-07
95-10
Total

pHair
tangki

rata-rata
5,5

5,5
5,5
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

5,8
5,5

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,6

5,6
5,6
5,6

5,6
5,6
5,6

6,6
6,5

6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
6,5

259.2

Aquadest yang
diperfukan tangki

(liter)
450

500
475
675
750
375
850
625
900
500
765
475
790
875
1040
1075
800
500
200
375

595
850

600
800
505
1125
875
425
425

250
355
515

450
790
755

550
700

700
450
650
150

350
600
475
200

27135

Aquadest yang
diperlukan bulk
shielding (liter)

2000

0
600

0
0
0
0
0
0

500
0
0
0
0
0
0

150
1000

0
400

0
0

0
1000

0
0
0
0
0

0
0
0

0
75

1000

0
0

0
0
0
0

500
0
0
0

7225

Hal-hal istimewa / pemeliharaan

Experimen fasilitas iradiasi Grade pada
ring-fuel

Perbaikan pancingan target CT
Ganti resin dan filter

Log campble
Scramperiod terjadi 11 kali

Memindahkan FIT ke bulk shielding
Iradiasi U-235 pada CT
Kalibrasi batang kendali

Make-up water
Iradiasi U-235 pada CT
Iradiasi U-235 pada CT

Pengecatan dinding reactor Hall
Ganti Resin dan filter demineralizer

Pembersihan air tajgki
Pembersihan air bulk shielding

Pembersihan tube HE dengan bor
Sirkulasi air bulk shielding
Sirkulasi air bulk shielding

Ganti filter pompa bulk shielding
Sirkulasi air bulk shielding, ganti filter

pompa bulk shielding
Membersihkan bulk shielding^

Pembersihan air tangki reaktor, SiO3 = 9,0
ppm

Perbaikan crane 5 ton, SiO3 = 15,0 ppm
Membersihkan air bulk shielding

Pengelasan FC baru
Ganti filter pompa dan sirkulasi air BS

Sirkulasi air BS
2 buah fuel bekas dari BS ke rak tangki

Ganti resin dan Filter Demineralizer,
Masuknya pengotor ke dalam tangki akibat

proyek renovasi gedung reaktor, walau
tangki sudah ditutup dengan plastik.

Pembersihan air tangki reaktor dan BS
Ada produk korosi Co-58 dan Co- 60

SiO3 = 7,0 ppm, menganggu perpindahan
panas, Pengamatan komponen reaktor •

dengan underwater camera
SiO3=15,0ppm

Ganti resin dan filter demineralizer
Membersihkan air BS, Pemasangan alat

crane 5 ton
Pengecatan ducting ventilasi udara

Penambahan 2 buah rak fuel @ 5 fuel, pH
netral atau cenderung basa, karena proses

reaksi neutron dengan bahan-bahan
terlarut dan proses radiolisis

Membersihkan HE ex Rusia Cadangan
Pemasangan crane 5 ton

Penggantian pipa CT
Memindahkan eb bekas dari spentfuel

storage ke bulk shielding
SiO3 = 3,0 ppm

Perbaikan elektroda make-up water
Pemeriksaan FTCR dengan endoscope

Perbaikan elektroda make-up water
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Jika diasumsikan setiap tahun
ceceran air aquadest adalah 1 % maka
selama 30 tahun operasi reaktor diperkirakan .
ada 30 tahun x 37 liter: 100 = 11,1 liter yang
tumpah dan kemungkinannya merembes
melalui celah-celah lantai semen di
permukaan tangki. Dengan volume air
tersebut cukup untuk mengakibatkan korosi
pada dinding bagian luar tangki sebelah atas.
Untuk itu perlu diwaspadai adanya retakan
lantai di atas permukaan tangki reaktor dan
mencegah banyaknya air yang tercecer di
lantai permukaan tangki reaktor.

Karena suhu air pada saat operasi
dengan daya maksimum 1000 kW tidak
melebihi 49 CC, maka tidak mungkin terjadi
penguapan air. Sehingga dapat diduga ada
perembesan air dari bulk shielding ke beton
penahan radiasi dan perlu tambahan air
aquadest yang relatif banyak tiap tahunnya
untuk di tambahkan kedalam bulk shielding
maupun tangki reaktor. Air rembesan dinding
bulk shielding yang terletak di sebelah
selatan dan barat dari tangki reaktor yang
kontak dengan dinding bagian luar bahan
struktur tangki reaktor akan memudahkan
aluminium terkorosi, sehingga terjadi
penipisan dinding bagian luar.

Namun kenyataannya penipisan
dinding bagian luar yang lebih parah terjadi
pada dinding tangki bagian atas permukaan
air tangki reaktor.

Hal ini dapat terjadi karena dua
kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah
adanya gas hidrogen hasil reaksi antara air
dan elektron yang berasal dari reaksi redoks,
mendesak campuran beton sehingga
mengembang ke arah atas dan menyobek
lapisan pasif pencegah korosi aluminium.
Kemungkinan kedua adalah adanya
tumpahan air di atas lantai tangki reaktor
yang retak-retak dan meresap ke dalam
beton yang selanjutnya menjadikan suasana
basa dinding bagian luar sebelah atas
permukaan air dan kerusakan bahan struktur
tangki reaktor bagian tersebut berlangsung
terus.

Dari data laporan operasi bulanan
reaktor Triga Mark II Bandung, ada beberapa
perawatan atau hal-hal istimewa, seperti:

1. perbaikan crane;
2. masuknya pengotor ke dalam tangki

akibat proyek renovasi gedung reaktor,
walau tangki sudah ditutup dengan
plastik;

3. ada produk korosi Co-58 dan Co- 60
dalam tangki reaktor;

4. penambahan 2 buah rak fuel @ 5 fuel,
pH netral atau cenderung basa, karena
proses reaksi neutron dengan bahan-
bahan terlarut dan proses radiolisis;

5. perbaikan elektroda make-up water.
Masalah yang berkaitan dengan

perawatan atau hal-hal istimewa tersebut,
ada yang memicu terjadinya korosi tangki
reaktor yang berasal dari kotoran atap
gedung tangki reaktor yang sifatnya memicu
korosi galvanik seperti penggunaan kabel-
kabel dari tembaga yang dipergunakan untuk
elektroda kegiatan pengelasan.

Debu-debu produk hujan asam yang
sempat masuk ke ruang reaktor dan kotoran
yang masuk ke dalam tangki pada saat ada
proyek renovasi gedung reaktor perlu
diwaspadai.

SIMPULAN

Penyebab korosi pada bahan struktur
tangki reaktor Triga Mark II Bandung dapat
terjadi karena rembesan air yang berasal dari
fasilitas eksperimen bulk shielding pada
bahan struktur dinding bagian luar sebelah
selatan dan barat. Selain itu, air yang
merembes pada lantai di permukaan tangki
yang retak karena tumpahan air aquadest
pada saat penuangan air tersebut ke dalam
tangki reaktor.

Hal ini akan mempercepat terjadinya
korosi di bagian atas tangki reaktor. Adanya
reaksi antara kalsium oksida dengan
rembesan air dari tangki eksperimen
bul shielding menyebabkan suasana basa
dengan pH yang tinggi di dinding bagian luar
tangki aluminium. Suasana basa dengan pH
yang tinggi pada logam aluminium tersebut,
membuat logam aluminium kehilangan
lapisan alumunium oksida yang berubah
menjadi AIO2". Pada kondisi tersebut
aluminium terletak pada daerah terkorosi dari
diagram Pourbaix, dengan pH lingkungannya
di atas pH=8,6. Gas hidrogen yang dihasilkan
menyebabkan semen beton terdesak keatas,
sehingga kerusakan dinding bagian luar di
atas permukaan air tangki lebih parah
daripada di bawah permukaan air.
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Pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih kepala grup uji
tidak merusak dari P3TN dan P2TKN yang
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telah membantu memberikan data untuk
bahan pembuatan makalah ini.
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TANYA JAWAB

Herliyani Suharta
• Mohon penjelasan mengenai efek batuan

tajam yang mengakibatkan kerusakan
dinding reaktor.

• Berapa persen kerusakan/ yang terjadi
pada dinding reaktor pada PLTN di
seluruh dunia.

• Bila di LN tak ada data mengenai
penelitian serupa, apa yang
menyebabkan bapak meneliti perihal ini
di Bandung?

• Kondisi apa yang merV'cfnVe" perbedaan
ini?

Sudarjo
• Batuan tajam, kerikil tajam dari agregat

pengecoran beton sebagai shielding di
luar tangki alumunium. Kerikil tajam saat
proses pengecoran dapat mengupas
lapisan aspa! bitumen dan lapisan oksida
AI2O3 yang tahan korosi menjadi tangki Al
yang terbuka untuk menjadi korosi.

• Kami belum mempunyai data %
kerusakan korosi PLTN didunia. Untuk
reaktor Bandung dengan disain operasi
30 th dapat terlampaui 35 tahun dengan
selamat.

• Dasar penelitian karena reaktor akan
ditingkatkan dayanya dari 1000 kW ke
2000 kW, maka perlu diteliti kondisi
tangkinya. Oleh General Atomic dengan
kondisi ketipisan 1,37 mm
merekomendasikan perlu diganti.

• Yang meri'drive" korosi terutama adanya
rembesan air ke shielding beton yang
mengandung CaO sehingga lingkungan
dinding Al pada kondisi Aikali tinggi
dengan pH lebih dari 8,6. Menurut
Professor Marcel Pourboix lapisan AI2O3

akan menjadi AIO2" yang sangat korosif
pada kondisi alkali tinggi.

Soedijatmo
• Mohon penjelasan sejak kapan penelitian

dimaksud dilakukan?
• Bagaimana hasil tersebut kalau

digrafikkan hubungan antara
kerusakan/penipisan sebagai fungsi
waktu?

Sudarjo
• Untuk permukaan luar tangki sejak 16

Agustus 1996. Untuk permukaan dalam
sejak reaktor beroperasi. Laju korosi
permukaan tangki luar adalah 0,144
mm/th dan relatip rendah

• Belum pernah digrafikkan
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TRANSFORMASI FASE DAN KEKERASAN PADUAN BAJA SS 316 L HASIL

PELEBURAN DAN PERLAKUAN PANAS PADA TEMPERATUR TINGGI

Saeful Hidayat dan Djoko Hadi Prajitno
P3TkN-BATAN

ABSTRAK

TRANSFORMASI FASE DAN KEKERASAN PADUAN BAJA SS 316 L HASIL PELEBURAN DAN
PERLAKUAN PANAS PADATEMPERATURTINGGI. Telah dilakukan penelitian perlakuan panas
pada temperatur tinggi paduan baja tahan karat SS 316 L hasil pengecoran. Paduan baja tahan
karat SS 316 L dilebur dengan tungku busur listrik dalam atmosfer argon. Laku panas paduan
hasil peleburan tersebut dilakukan dalam tungku tabung pada temperatur 1400°C dengan waktu
1/2, 1, dan 2 jam. Dari hasil pengamatan dengan mikroskop optik tersebut menunjukkan bahwa
struktur mikro paduan baja tahan karat SS 316 L hasil pengecoran mempunyai struktur dendrit
dengan fase utama ferit. Proses perlakuan panas baja tahan karat SS 316 L hasil pengecoran
untuk waktu yang lebih lama akan menurunkan jumlah fase ferit diikuti dengan naiknya fase
austenit. Proses perlakuan panas juga akan mendorong pembentukan batas butir fase austenit.
Hasil pengujian kekerasan menunjukkan bahwa waktu perlakuan panas yang lebih lama akan
menaikkan harga kekerasan paduan baja tahan karat SS 316 L.

ABSTRACT

PHASE TRANSFORMATION AND HARDNESS OF SS316L STEEL CAST ALLOY AFTER
HEAT TREATMENT ATHIGH TEMPERATURE. Heattreatment Study ofSS316L cast alloy at
high temperature was conducted. The alloy of SS 316 L was melted by arc melting fumace in
argon atmosphere. Heat treatment of SS 316 L casting alloy was carried out in tube fumace at
140CPC for period of 1/2, 1 and 2 hours. The optical microscopic characterization showed that
SS 316 L cast has got dendritic micro structure with ferrite as the primary phase. After the heat
treatment, the ferrite phase underwent gradual decrease followed by an increase of the austenite
phase. The heat treatment proces also resulted in the formation of the new grain boundary. The
hardness examination revealed that for longer period of fhe heat treatment, the hardness of
SS 316 L increased.

PENDAHULUAN

Baja tahan karat Austenit 316 L
banyak digunakan dalam industri nuklir
karena baja tersebut mempunyai sifat
mekanik yang baik pada temperatur tinggi,
mudah difabrikasi dan mempunyai ketahanan
korosi yang baik [1,2]. Salah satu
penggunaan baja tahan karat austenit 316 L
adalah untuk pipa kelongsong bahan bakar
reaktor pembiak cepat. Dalam pemakaiannya
kelongsong tersebut akan mengalami
tekanan dari dalam yang disebabkan oleh
produk fisi dan mengalami iradiasi oleh
neutron cepat. Kerugiannya baja tahan karat
Austenit 316 L tersebut tidak tahan terhadap
pengembangan gas walaupun mempunyai
ketahanan mulur yang tinggi pada temperatur
tinggi. Dilain fihak baja tahan karat feritik
mempunyai ketahanan terhadap

pengembangan gas yang tinggi tetapi
mempunyai ketahanan mulur yang rendah.
Untuk menaikkan ketahanan baja tahan karat
Austenit 316 L terhadap pengembangan gas
dan mulur pada temperatur tinggi maka baja
tersebut perlu dimodifikasi . Pada Gambar 1
diperlihatkan diagram alir pengembangan
baja tahan karat [3,4].

Tipe 316

Modifikasi316

Paduan Austenitik Paduan Feritik

Pengembangan
Baja Austenitik
15Cr-20s/d25Ni

Baja Feritik/Martensitik
Tahan Panas

12Cr-Mo-W-V-Nb-N

Paduan Ni Tinggi
15Cr-40s/d50Ni

1
(perbaikan pada
ketahanan
pembengkakan)

Penguatan dispersi oksida
(ODS) Baja Feritik

12Cr-Mo-W-Ti-Y2O3

(Perbaikan pada
ketahanan mulur)

Umur pakai yang panjang

Gambar 1 . Diagram alir pengembangan
baja tahan karat

Pada makalah ini akan dibahas
korelasi perubahan struktur mikro dan
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kekerasan baja tahan karat austenit SS 316 L
hasil peleburan logam sebelum dan setelah
baja tersebut mengalami perlakuan panas
pada temperatur tinggi. Penelitian ini
merupakan tahap awal penelitian
pengetnbangan baja tahan karat austenit
SS316L, pada penelitian lanjutan akan
diteliti modifikasi baja tahan karat austenit
SS 316 L dengan menambahkan unsur
pemadu. Dari penelitian ini diharapkan dapat
mengetahui pengaruh proses pembuatan
(peleburan, pemaduan dan perlakuan panas)
pada karakter paduan.

PERCOBAAN/METODA KERJA

SS 316 L ditimbang sesuai dengan
keperluan, kemudian dilebur dalam tungku
busur listrik. Proses peleburan dilakukan
dalam krusibel tembaga yang berpendingin
air dalam lingkungan atmosfer argon.
Diagram alir percobaan dapat dilihat pada
Gambar 2. Hasil peleburan berupa ingot
kancing dengan dipotong menggunakan high
speed diamond cutting machine merk
Struers. Potongan yang lain dimetalografi
untuk memperoleh citra struktur mikro.
Pemeriksaan struktur-mikro dilakukan setelah
paduan logam SS 316L dietsa dengan
larutan kimia Vilella's. Pengujian kekerasan
dilakukan dengan alat uji kekerasan mikro
Vicker Hardness dengan beban sebesar
300 gram. Pengujian kekerasan dilakukan
dengan waktu indentasi selama 10 detik.

Batang SS 316 L v

Penimbangan

r

Peleburan

r

Metalografi

r
Karakterisasi sampel

dan
Pengujian kekerasan

Gambar 2. Diagram alir percobaan

HASIL

1. Struktur mikro

Struktur mikro paduan SS 316 L
dalam bentuk batang hasil metalografi
ditunjukkan pada Gambar 3. Dari gambar

tersebut diperlihatkan bahwa paduan
SS316L mempunyai struktur mikro butir
sama sumbu {equaxed). Pada gambar
tersebut juga diperlihatkan bahwa daerah
tertentu terdapat bidang kembar.

Gambar 3. Mikro struktur paduan SS 316L

Struktur mikro paduan SS 316 L
hasill pembekuan paduan logam hasil
pengecoran ditunjukkan pada Gambar 4(a)
dan (b). Pada Gambar 4 diperlihatkan bahwa
struktur mikro hasil pembekuan mempunyai
struktur utatna dendrit yang mempunyai fase
ferit berwarna gelap. Sedangkan fase
austenit berada di antara sel-sel dendrit yang
mempunyai warna terang. Lengan utama
dendrit tersebut tumbuh kearah memanjang
dengan ranting yang tumbuh ke arah

(b)
57 n

Gambar4. (a) dan (b) Paduan SS 316 L
hasil peleburan
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'f

<d) .. 29 u

Gambar 5. Struktur mikro Paduan SS 316 L Hasil Perlakuan Panas, (a) dan (b) perlakuan panas
1/2jam (c)dan (d) 1 jam

samping kiri dan kanannya. Lengan-lengan
utama tersebut tumbuh pada arah tertentu
dan akan saling berpotongan bila bertemu
dengan lengan utama yang lain seperti
diperlihatkan pada Gambar 4 (a).

Struktur mikro paduan SS 316 L
hasi! peleburan dan perlakuan panas
selama 1/2 jam ditunjukkan pada Gambar 5
(a) dan (b) dan Gambar 5 (c), 5 (d), serta
Gambar 6 (a) dan 6 (b) untuk perlakuan
panas selama 1 jam dan 2 jam. Perlakuan
panas selama 1 jam mempunyai stuktur
mikro yang relatif sama dengan yang 2 jam,
hanya pada perlakuan panas 2 jam
pemutusan rantai dendritik lebih banyak.
Pada Gambar 5 (a) teriihat bahwa terjadi
pemutusan rangkaian ikatan pada fase ferit
(warna gelap) dan makin membesarnya fase
austenit (warna terang). Pada waktu
perlakuan panas selama 1/2 jam juga akan
memunculkan batas butir fase austenit
seperti diperlihatkan pada Gambar 5 (b).
Pada waktu perlakuan panas selama 1 jam
dan 2 jam akan semakin jelas pemutusan
rangkaian ikatan fase ferit sehingga <b> v> ^
menurunkan interkoneksitas fase ferit Gambar6. Struktur mikro Paduan
(warna gelap) dan menaikkan jumlah fase SS316L Hasil Perlakuan
austenit (warna terang) seperti ditunjukkan Panas2jam
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pada Gambar 5 (c) dan 5 (d). Perlakuan
panas tersebut juga akan mendorong
terbentuknya batas butir fase austenit pada
daerah fase ferit yang menghilang seperti
diperiihatkan pada Gambar 6 (a) dan 6 (b)
dengan pembesaran gambar yang berbeda.

2. Uji Kekerasan

Perubahan kekerasan dalam
paduan SS 316 L setelah dilebur dan
perlakuan panas dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel 1. Kekerasan Paduan SS 316 L

No.

1
2
3

Sampel

SS316L

SS 316 L hasil peleburan

SS316L
hasil perlakuan panas
0,5 jam
1 jam
2jam

Kekerasan
(HV)
209
173

154
168
185

Logam paduan baja tahan karat
316 L dalam bentuk batang mempunyai
kekerasan rata-rata sebesar 209 HV.
Sedangkan kekerasan rata-rata setelah
peleburan baja tahan karat 316 L sebesar
173 HV ( Hard Vickers ). Sedangkan setelah
leburan baja tahan karat 316 L mengalami
perlakuan panas selama 1/2 jam, 1 jam dan
2 jam terjadi kenaikan harga kekerasan rata-
ratanya seperti diperlihatkan pada Tabel 1.

PEMBAHASAN

Pembekuan paduan logam SS 316
L hasil pengecoran dihasilkan bentuk
struktur mikro dendrit dengan fase utama
ferit dengan fase austenit diantara fase ferit
seperti ditunjukkan pada Gambar 4 (a) dan
(b). Sehingga dapat disimpul bahwa type
pembekuan paduan baja tersebut adalah
ferit austenit karena baja tersebut
mempunyai harga Cr /Nieq yang tinggi [5].
Pembekuan paduan fbgam dikontrol oleh
laju aliran panas di daerah antarmuka
padatan (cetakan)-cairan. Temperatur
antarmuka padatan-cairan cukup tinggi
karena pada antarmuka tersebut terjadi
pelepasan panas peleburan. Pada saat inti
tumbuh ke dalam cairan pada permukan
cetakan logam cairan mengalami
pendinginan yang berlebihan sehingga
antar-muka tidak stabi! dan akan tumbuh
tonjolan sebagai lengan utama dendrit
dengan arah ke dalam cairan. Lengan
utatna dendrit tersebut tumbuh pada daerah

dinding cetakan yang lain sehingga lengan
tersebut akan bertabrakan dan akan
menghentikan pertumbuhan lengan utama
dendrit seperti diperlihatkan pada Gambar 4
(a).

Proses perlakuan panas pada
temperatur 1400°C pada tahap awal akan
memutuskan rantai dendrit dari fase ferit
sebagai akibatnya interkoneksi fase ferit
menjadi terputus seperti diperlihatkan pada
Gambar 5 (a) Pemutusan interkoneksi fase
ferit semakin besar untuk waktu pemanasan
yang lama hal ini terjadi setelah waktu
pemanasan yang agak lama fase ferit
tersebut akan larut dalam fase austenit
sebagai akibatnya terjadi penurunan jumlah
fase ferit atau dengan kata lain terjadi
kenaikan jumlah fase austenit.

Pada proses perlakuan panas pada
temperatur 1400°C dengan waktu yang lebih
lama juga akan mendorong terbentuknya
batas butir fase austenit pada daerah fase
ferit yang telah menghilang seperti
diperlihatkan pada Gambar 5 (d). Hal ini
menunjukkan bahwa pada proses laku
panas yang lebih lama terjadi homogenisasi
paduan baja SS 316 L melalui pelarutan
fase ferit ke dalam fase austenit dengan
ditandai munculnya batas butir fase austenit
pada daerah fase ferit.

Seperti diperlihatkam pada Tabel 1
bahwa paduan SS 316 L hasil peleburan
mempunyai kekerasan mikro lebih tinggi bila
dibandingkan harga kekerasan mikro hasil
perlakuan panas untuk waktu setengah jam.
Hal ini disebabkan bahwa paduan hasil
peleburan mempunyai segregasi makro
yang cukup tinggi sehingga menyebabkan
kekerasannya juga tinggi. Untuk waktu
perlakuan panas yang lebih lama akan
terjadi kenaikan harga kekerasan mikronya
bila dibandingkan dengan perlakuan panas
selama setengan jam. Hal ini disebabkan
oleh terjadinya recoveri fasa austenit yang
ditandai perubahan mikrostruktumya yaitu
dengan terbentuknya fasa austenit yang
lebih banyak dan terjadi pengurangan
jumlah fase ferit dengan cara pemutusan
rantai fase ferit. Sehingga harga kekerasan
paduan hasil perlakuan panas yang lebih
lama akan mendekati harga kekerasan awal
paduan tersebut.

KESIMPULAN

Dari data hasil percobaan dan
pembahasan yang telah dilakukan maka
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dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:

1. Dari hasil pengamatan dengan
mikroskop optik tersebut menunjukkan
bahwa mikro struktur paduan baja tahan
karat SS 316 L hasi! pengecoran
mempunyai struktur dendrit dengan fase
utama ferit.

2. Hasil perlakuan panas paduan baja
tahan karat SS 316 L pada temperatur
1400°C hasil pengecoran akan
menurunkan jumlah fase ferit yang
diikuti dengan naiknya jumlah fase
austenit.

3. Perlakuan panas paduan baja tahan
karat SS 316 L hasil pengecoran juga
akan mendorong pembentukan batas
butir fase austenit.

4. Hasil pengujian kekerasan menunjukan
bahwa waktu perlakuan parias yang
lebih lama akan menaikkan harga
kekerasan mikro paduan baja tahan
karatSS316L

5. Naiknya harga kekerasan mikro
disebabkan oleh terjadinya recoveri fasa
austenit
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Tanya Jawab

Herliyani Suharta
• Pada temperatur operasi berapa

material yang bapak teliti akan
digunakan?

Saeful Hidayat
• Pada temperatur < 350°C sesuai

temperatur reaktor FBR.

Suwoto
• Apakah perlakuan panas yang lebih

lama dari yang anda lakukan akan
menaikkan harga kekerasan paduan
baja tersebut? Mohon penjelasan apa
pernah mengetahui (dari referensi lain)
ada yang pernah melakukan perlakuan
panas lebih lama?

Saeful Hidayat
• Pemanasan yang lebih lama diduga

akan menaikkan harga kekerasan,
karena fase ferit yang ada akan
berkurang dan menghilang. Tapi
korelasi antara naiknya kekerasan dan
makin lamanya pemanasan dari literatur
belum saya dapatkan.

Sumijanto
• Apakah sampel SS 316L diambil dari

pabrikan, dan apakah dilakukan analisis
komposisi SS 316L dan apakah
digunakan material standar dalam
melakukan analisis komposisi?

Saeful Hidayat
• Sampel batang SS 316L telah dianalisis

menggunakan spektroanalisis dengan
standar bahan yang mempunyai
sertifikat
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOROSI LAPISAN SiC OLEH
PALADIUM HASIL BELAH

Erlan Dewita
Pusat Pendayagunaan Iptek Nuklir

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGA-RUHI KOROSI LAPISAN SiC OLEH PALADIUM
HASIL BELAH. Reaktor Ternperatur Tinggi (RTT) adalah salah satu jenis reaktor daya tipe maju
yang mempunyai sistim keselamatan pasif dan melekat, bermoderator grafit dan berpendingin
helium. Pada umumnya, reaktor menggunakan partikel bahan bakar jenis TRISO yang terdiri dari
4 lapisan, mulai dari lapisan yang paling dalam yaitu pyrolitic carbon densitas rendah (PyC),
pyrolitic carbon densitas tinggi sebelah dalam (IPyC), silicon carbide (SiC) dan pyrolitic carbon
densitas tinggi sebelah luar (OPyC). Diantara keempat lapisan tersebut, SiC dipandang
mempunyai peranan paling penting yang berfungsi selain mempertahankan integritas mekanik
partikel bahan bakar, juga mempunyai kemampuan yang efektif dalam menahan hasil belah yang
bersifat logam. Namun, hasil uji paska iradiasi menunjukkan bahwa hasil belah paladium dapat
bereaksi dan mengkorosi lapisan SiC. Kajian mengenai faktor-faktor yang berpengaaih pada
korosi lapisan SiC oleh hasil belah paladium dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang
ketahanan lapisan SiC terhadap efek iradiasi, khususnya dalam usaha untuk menaikkan derajat
bakar Hasil kajian menunjukkan bahwa korosi selain dipengaruhi oleh karakteristik material
lapisan SiC, juga terdapat faktor lain yang berpengaruh. Pengkayaan bahan bakar, derajat bakar,
waktu iradiasi berpengaruh pada besarnya fluks paladium di dalam kernel bahan bakar. Densitas
bahan bakar, tekanan uap Pd (besarnya tergantung pada temperatur iradiasi dan komposisi
kernel) berpengaruh pada migrasi paladium di dalam kernel bahan bakar.

ABSTRACT

FACTORS AFFECTING THE CORROSION OF SiC LAYER BY FISSION PRODUCT
PALLADIUM. HTR is one of the advanced nuclear reactors which has inherent safety system,
grafit moderated and helium gas cooled. In general, these reactors are designed with the TRISO
coated particle consist of four coating layers that are porous pyrolitic carbon (PyC), inner dense
PyC (IPyC), silicon carbide (SiC), and outer dense PyC (OPyC). Among the four coating layers,
the SiC plays an important role beside in retaining metallic fission products, it also provides
mechanical strength to fuel particle. However, results of post irradiatin examination indicate that
ftssion product palladium can react with and corrode SiC layer. This assessment is conducted to
get the comprehension about resistance of SiC layer on irradiation effects, especially in order to
increase the fuel bum-up. The result of this shows that the corrosion of SiC layer by fission
product palladium is beside depend on the material characteristics of SiC, and also there are
other factors that affect on the SiC layer comosion. Fuel enrichment, bum-up, and irradiation time
affect on the palladium flux in fuel kemel. While, the fuel density, vapour prresure of palladium
(the degree depends on the irradiation temperature and kemel composition) affect on pallladium
migration in fuel particle.

PENDAHULUAN

Reaktor Temperatur Tinggi (RTT)
adalah salah satu jenis reaktor daya tipe
maju yang mempunyai sistim keselamatan
pasif dan melekat (inherent and passive)
yang sangat handal. Reaktor dirancang
beroperasi dengan bermoderator grafit, serta
berpendingin helium yang sangat stabil
terhadap suhu tinggi. Dalam
pengoperasiannya dikenal ada 2 macam
rakitan elemen bakar, yaitu tipe blok prisma
yang dikembangkan oleh negara Jepang dan
Amerika Serikat, sedang tipe rakitan yang
lain adalah rakitan elemen bakar tipe bola
yang dikembangkan oleh negara Jerman,
Rusia dan Cina. Adapun bahan bakar yang

digunakan adalah bahan bakar partikel
berlapis dengan inti bahan bakar
persenyawaan uranium dengan peng-kayaan
rendah (3~20%)(16).

Secara umum kedua tipe bahan
bakar RTT menggunakan partikel bahan
bakar berlapis jenis TRISO yang terdiri dari 4
lapisan, mulai dari lapisan yang paling dalam,
yaitu lapisan pyrolitic carbon densitas rendah
(PyC), lapisan pyrolitic carbon densitas tinggi
sebelah dalam (IPyC), lapisan silicon carbide
(SiC) dan lapisan pyrolitic carbon densitas
tinggi sebelah luar (OPyC). Lapisan-lapisan
tersebut berperan sebagai sebuah bejana
bertekanan (pressure vessel), untuk
menampung gas-gas hasil belah maupun
sebagai penahan terhadap hasil belah yang
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lain untuk tetap berada di dalam partikel
bahan bakar. Diantara keempat lapisan
tersebut, SiC dipandang sebagai lapisan
yang mempunyai peranan paling penting
karena berfungsi selain mempertahankan
integritas mekanik dan dimensi dari partikel
bahan bakar, lapisan tersebut juga
mempunyai kemampuan yang efektif dalam
menahan hasil belah bersifat logam yang
lepas dari partikel bahan bakar berlapis.
Karena itu kinerja partikel bahan bakar
selama iradiasi sangat ditentukan oleh
integritas lapisan SiC.(5*l11)

Selama reaktor beroperasi, sejumlah
hasil belah terbentuk di dalam bahan bakar.
Uji paska iradiasi dan uji pemanasan paska
iradiasi menunjukkan bahwa hasil belah
paladium dan unsur-unsur lantanida dapat
bereaksi dan mengkorosi lapisan SiC. Korosi
dapat berakibat menurunkan kemampuan
lapisan tersebut dalam menahan hasil belah
dalam partikel bahan bakar. Kajian ini akan
membahas mengenai faktor-faktor yang
berperan/ berpengaruh terhadap korosi
lapisan SiC dan fenomena yang terjadi serta
alternatif yang dapat dilakukan dalam
menghindari terjadinya korosi tersebut.
Pengkajian dilakukan dengan menggunakan
data-data yang berasal dari para peneliti di
Jepang, Amerika dan Jerman. Hasil kajian ini
diharapkan dapat memberikan masukan
dalam memahami ketahanan lapisan SiC dari
partikel bahan bakar RTT terhadap efek
iradiasi, khususnya dalam usaha untuk
menaikkan derajat bakar bahan bakar.

KONSEP REAKTOR TEWIPERATUR
TINGGI

1. Disain ReaktorTemperaturTinggi

Reaktor Temperatur Tinggi (RTT)
adalah salah satu jenis reaktor daya tipe
maju yang mempunyai sistim keselamatan
pasif dan melekat yang sangat handal(16).
Reaktor menggunakan moderator grafit dan
pendingin gas helium. Reaktor dirancang
dengan 2 tipe teras, yaitu teras RTT yang
dikembangkan oleh Amerika dan Jepang)
beroperasi menggunakan eiemen bahan
bakar bentuk heksagonal. Pada teras RTT
Jepang, lima blok membentuk satu kolom
yang mempunyai tinggi 2,9 m. Teras aktif
yang berdiameter 2,3 m terdiri dari 30 kolom
bahan bakar dan 7 kolom batang kendali.
Teras dikeliiingi oleh reflektor yang dapat
diganti dan terdiri dari sebuah lapisan blok
grafit heksagonal. Reflektor permanen
dikelilingi reflektor-reflektor yang dapat

diganti dan terdiri dari blok grafit polygonal.
Setiap blok grafit heksagonal mempunyai 3
dowel yang terletak di bagian atas dan 3
socket di bagian bawah. Teras reaktor
berdiameter 5,5 m dan tinggi 13,8 m, terdiri
atas inti reaktor dengan bejana bertekanan,
reflektor dan internal reaktor. Reaktivitas
dikontrol dengan menggunakan batang
kendali yang masing-masing dioperasikan
dengan mekanisme penggerak yang terletak
pada pipa yang dihubungkan dengan tutup
bagian atas bejana reaktor dan dimasukkan
kedalam kanal dari teras dan daerah reflektor
yang dapat diganti. Shutdown dari keadaan
beroperasi rutin dilakukan dengan
memasukkan 9 pasang batang kendali dalam
daerah reflektor dan 7 pasang batang kendali
teras yang berguna untuk shutdown dingin.
Sedangkan pada reaktor RTT Amerika, teras
aktif berdiameter 5,9 m dan tinggi 4,75 m
dikelilingi oleh reflektor grafit dengan tebal
1,2 m. Setiap elemen bahan bakar
heksagonal terbuat dari prisma grafit dengan
lebar (sisi ke sisi berhadapan) 360 mm, tinggi
793 mm, dan 108 kanal pendingin yang
berdiameter 15,9 mm serta 210 kanal bahan
bakar yang berdiameter 12,7 mm. Teras
terdiri dari 1482 elemen bahan bakar yang
disusun kedalam 247 kolom dan
dikelompokkan dalam 37 daerah refuelling.
Aliran pendingin pada setiap daerah
refuelling dikontrol dengan sebuah orifice
valve yang terletak dibagian atas reaktor.
Reaktor dimatikan untuk penggantian bahan
bakar dan sekitar 1/6 daerah refuelling
diganti setiap interval penggantian bahan
bakar melalui penetrasi PCRV (prestressed
concrete reactor vessel) yang secara
terpusat terletak pada setiap daerah
penggantian. Reaktor dirancang dengan
interval penggantian setiap tahun dan hanya
sebagian teras yang diganti untuk setiap
tahunnya (1/6 untuk reaktor Fort StVrain, %
untuk disain reaktor yang lain). Satu pasang
batang kendali dioperasikan dengan
penggerak elektrik dan cable drum yang
disediakan dalam setiap daerah penggantian
bahan bakar. Sebagai alat shutdown
cadangan bola-bola B4C dijatuhkan secara
grafitasi ke dalam lubang-lubang dalam
elemen bahan bakar.

Teras RTT dengan bahan bakar tipe
bola, terdiri dari sebuah pebble bed yang
berisi 100.000 bola bahan bakar dengan
diameter ~ 6 cm di dalam reflektor grafit.
Generator uap terletak diatas teras dan
dilindungi terhadap radiasi dari teras dengan
reflektor grafit setebal 50 cm pada bagian
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sebelah atas, dan 2 lapisan karbon setebal
50 cm. Sebagai pendingin digunakan gas
helium yang bertekanan 10 bar dan
disirkulasi dengan 2 blower yang terletak
pada bagian yang lebih rendah dari bejana
reaktor. Gas helium dipanaskan dalam teras
dari temperatur 270°C sampai 950°C dan
kemudian mengalir melalui generator uap,
dimana gas helium memindahkan energi ke
rangkaian air/ uap. Untuk mengatur daya
reaktor atau mematikan reaktor pada kondisi
darurat, maka terdapat 2 buah sistim batang
kendali. Yang pertama adalah adanya
batang-batang kendali yang digerakkan
dengan elektromotor. Batang-batang kendali
ini dimaksudkan untuk mengendalikan daya
reaktor apabila terjadi keadaan kecelakaan
atau untuk mengoperasikan dan mematikan
reaktor. Yang kedua adalah sistim kendali
dengan memasukkan bola-bola penyerap
yang dikeluarkan dari beberap buah tempat
pada reflektor. Bola-bola penyerap tersebut
terdiri dari material boron karbida dengan
diameter sekitar 1 cm dan untuk
mengeluarkannya diperlukan sistim hisap
yang terletak di bagian bawah teras. Sistim
sirkulasi bahan bakar pada teras pebble bed
yaitu bahan bakar dimasukkan ke dalam
teras dengan sistim beberapa kali masuk ke
dalam teras (sekitar 6 kali dalam jangka
waktu 3 tahun). Pada sistim sirkulasi bahan
bakar ini, terjadi penggantian dan
pengeluaran bahan bakar, elemen moderator
dan elemen penyerap secara kontinyu tanpa
mematikan reaktor yang sedang beroperasi.
Bahan bakar berbentuk bola dilewatkan
secara gravitasi dari stasiun penggantian
bahan bakar, kemudian dimasukkan kedalam
teras. Bahan bakar yang berada di dalam
teras, secara periodik dan kontinyu

dikeluarkan dengan sistim gravitasi melalui
penghitung bahan bakar, kemudian
dipisahkan mana yang masih baik dan mana
yang sudah rusak. Bahan bakar yang sudah
rusak ditampung di container bahan bakar
rusak, sedangkan bahan bakar yang masih
bagus bersama-sama dengan bahan bakar
baru dikirim ke detektor fraksi bakar melalui
suatu sistim pengatur. Selanjutnya dengan
sistim komputasi bahan bakar ini dipilih mana
yang fraksi bakarnya masih memenuhi dan
mana yang tidak. Kemudian bahan bakar
yang masih memenuhi syarat (bahan bakar
baru dan bekas) dilewatkan ke sistim
pemasukan bahan bakar untuk diumpankan
kembali ke teras. Sedang bahan bakar yang
tidak memenuhi syarat fraksi bakar tertentu,
disimpan di penampungan bahan bakar
bekas. Disamping sistem diatas, masih ada
sistim sirkulasi yang lain yang disebut OTTO
system, yaitu bahan bakar sekali masuk ke
dalam teras kemudian seterusnya keiuar
(OTTO system).

2. Bahan bakar RTT

Reaktor Temperatur Tinggi (RTT)
menggunakan bahan bakar partikel berlapis
dengan pengkayaan rendah, berkisar 3~20%.
Berbagai persenyawaan uranium yang
digunakan sebagai inti bahan bakar RTT
dapat dilihat pada Tabel 1.

Secara umum Reaktor Temperatur
Tinggi menggunakan bahan bakar partikel
berlapis jenis TRISO yang terdiri dari 4
lapisan dengan susunan yang ditunjukkan
pada gambar 1, mulai dari lapisan yang
paling dalam yaitu lapisan pyrolitic carbon
densitas rendah (PyC) yang berpori-pori

Tabel 1. Persenyawaan uranium yang digunakan sebagai bahan bakar RTT (10)

Negara

US

Jerman

Japan

Nama
Reaktor

Fort St.Vrain

HTGRs besar

MHTGR

AVR

THTR

HTR-Modul

HTR-50

HTTR

Daya
MW(e)

330

880-1160

135

13

300

80

550

30 MW (t)

Bentuk bahan bakar

Prismatik, jenis
UC2/ThC2

Prismatik, jenis
UC2/ThC2

Prismatik, jenis

uco
Pebble bed, jenis

(U,Th)O2

Pebble bed, jenis
(U,Th)O2

Pebble bed, jenis UO2

Pebble bed, jenis UO2

prismatik

Bejana
Reaktor
PRCV

PRCV

Baja

Baja

PCRV

Baja

PCRV

Baja

Status

Sedang dekomisioning

Tinjauan oleh NRC

Draft

Akan dekomisioning

Akan dekomisioning

Disain tidak diteruskan

Disain dan perijinan
sedang disiapkan

Sedang konstruksi
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untuk menampung gas-gas hasil belah,
lapisan pyrolitic carbon densitas tinggi
sebelah dalam (IPyC) berfungsi untuk
menahan hasil belah, khususnya Kr dan Xe
serta sebagai pelindung terhadap kemel
bahan bakar dari reaksi dengan gas-gas
yang digunakan dalam proses pelapisan SiC,
lapisan silicon carbide (SiC) berfungsi untuk
mempertahankan integritas mekanik dan
dimensi dari partikel bahan bakar berlapis
serta sebagai penahan terhadap hasil belah
yang bersifat logam dan yang terluar adalah
lapisan pyrolitic carbon densitas tinggi
sebelah luar (OPyC) yang berfungsi secara
mekanik melindungi lapisan SiC.

Lapisan OPyC

Lapisan IPyC kLapisan SiC

Lapisan PyC

Gambar LSusunan partikel bahan bakar
berlapis jenis TRISO(2)

Partikel bahan bakar disusun
menjadi 2 tipe rakitan elemen bakar, yaitu
tipe blok prisma yang dikembangkan oieh
negara Amerika Serikat dan Jepang,
sedangkan tipe rakitan yang lain adalah
rakitan elemen bakar tipe bola yang
dikembangkan oleh negara Jerman, Rusia
dan Cina. Pada elemen bahan bakar tipe
prisma seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 2, partikel bahan bakar berlapis
bersama serbuk grafit dan bahan pengikat
resin dipadatkan menjadi bentuk silinder
bfeiiubang ditengah yang disebut dengan
kompak bahan bakar (fuel compact). Kompak
bahan bakar tersebut diwadahi selongsong
grafit menjadi sebuah batang bahan bakar
(fuel rod) yang berukuran diameter luar 34
mm dan tinggi 577 mm (RTT Jepang).
Batang-batang bahan bakar dimasukkan ke
lubang-lubang vertikal yang ada pada blok
grafit.

Pendingin gas helium mengalir di
celah-celah diantara lubang dan batang
bahan bakar. Sedang pada elemen bakar
tipe bola, seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 3.

Partikel bahan bakar berlapis TRISO
yang berjumlah 10.000-30.000 bersama
dengan bahan matriks grafit dipadatkan
menjadi bahan bakar bentuk bola dan
kemudian diberi selongsong grafit setebal
~5mm. Diameter bahan bakar tipe bola
adalah 4-6 cm. Pada kondisi normal RTT
beroperasi pada temperatur 700-1200°C
(RTT Jerman) dan 1000-1300°C (RTT
Jepang).

Btfang tahtn baKat < ^ ^

Gambar 2. Elemen bakar tipe blok prisma'

Elemen bahan bakar RTT f*** *>™ ^1 0"

(5)

,(15)Gambar 3. Elemen bahan bakar tipe bola

3. Karakteristik Keselamatan RTT

Karakteristik keselamatan RTT
adalah teras dengan koefisien reaktivitas
temperatur negative dimana reaktivitas
menurun jika temperatur dalam teras
melebihi batas pengoperasian normal.
Tindakan ini adalah melekat (inherent)
dimana tidak tergantung pada operator
reaktor, pemasukan batang kendali ataupun
pada pengoperasian sistim proteksi reaktor
yang lain. Konsep pengungkungan aktivitas
radioaktif didasarkan pada prinsip ketahanan
berlapis (multiple barrier), dimana hasil belah
ditahan dengan sistim penahan sebagai
berikut:

• Lapisan silicon carbide dan pyrolitic
carbon pada partikel bahan bakar.

,• Bahan matriks grafit dalam elemen bahan
bakar.
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• Bejana reaktor (presstressed concrete)
• Bangunan pengungkung reaktor yang

dilengkapi dengan filter khusus untuk
menahan hasil belah logam pada kondisi
kecelakaan.

Karakteristik keselamatan yang lain
adalah kapasitas panas yang tinggi dari teras
reaktor, ketahanan komponen teras pada
temperatur tinggi, kompatibilitas kimia dari
bahan bakar , pendingin dan moderator,
karakteristik fase tunggal dari pendingin
helium, perubahan reaktivitas yang kecil
sehubungan dengan kehilangan pendingin
dari sistim reaktor, pertahanan berlapis
terhadap kejadian water ingress dan air
ingress, kemampuan mendinginkan reaktor
dengan mekanisme perpindahan panas yang
tersedia pada saat kecelakaan (postulated
accidenf), serta kemampuan partikel bahan
bakar berlapis dalam menahan hasil belah
pada temperatur tinggi. Sedangkan RTT
modul menambahkan karakteristik yang unik
sehubungan dengan kemampuannya
mendinginkan reaktor secara keseluruhan
dengan mekanisme perpindahan panas pasif
apabila terjadi kecelakaan, sehingga
temperatur dalam reaktor tidak melebihi
temperatur yang menyebabkan rusaknya
partikel bahan bakar. Karakteristik ini dapat
dicapai dengan menurunkan tingkat daya
teras, densitas daya teras serta menyusun
reaktor sehingga proses perpindahan panas
yang terjadi secara natural (konduksi,
konveksi natural dan radiasi) dapat
membatasi temperatur bahan bakar pada
tingkatan dimana pelepasan hasil belah dari
sistim reaktor ke lingkungan dalam tingkatan
yang sangat kecil apabila terjadi kecelakaan.

EFEK IRADIASI TERHADAP KOROSI
LAPISAN SIC

Reaktor yang beroperasi akan
menghasilkan sejumlah hasil belah di dalam
bahan bakar. Pada kondisi normal, bahan
bakar RTT telah dirancang untuk
menampung 100% hasil belah yang
dihasilkan. Namun, dari hasil uji paska
iradiasi dan uji pemanasan paska iradiasi
ditunjukkan bahwa hasil belah paladium dan
unsur-unsur lantanida dapat berinteraksi
kimia dengan lapisan SiC sehingga
menimbulkan korosi, meskipun tingkat
korosinya sangat rendah pada reaktor yang
beroperasi dengan kondisi normal. Beberapa
faktor ( temperatur bahan bakar,
pengkayaan, derajat bakar, waktu iradiasi,

tekanan uap Pd) diduga berpengaruh
terhadap korosi lapisan SiC oleh paladium
dan berbagai pendapat telah dikemukakan
oleh para peneliti. Pearson et.al(11)

menyebutkan bahwa korosi lapisan SiC oleh
Pd tergantung hanya pada temperatur dan
tidak tergantung pada perbedaan morfologi
kernel bahan bakar. Tieg's(12) menyebutkan
bahwa temperatur merupakan faktor utama
yang mempengaruhi laju korosi SiC oleh
paladium, sedangkan faktor-faktor lainnya
seperti komposisi kernel, konsentrasi
paladium dan karakteristik SiC merupakan
faktor sekunder.

1. Karakteristik lapisan SiC

Silicon carbide yang digunakan
sebagai salah satu lapisan pada partikel
bahan bakar RTT, dihasilkan dari campuran
Methylchloro Siiane (CH3SiCI3l MTS) dan
hidrogen (H2) melalui proses
CVD = Chemical Vapor Deposition (proses
pengendapan uap bahan kimia) dengan
sebuah alat pelapis fluidized bed. Silicon
carbide adalah merupakan bahan yang
mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kekuatan mekanik tinggi
2. Konduktivitas panas tinggi (28~75 wtn.K"1

pada temperatur 600°C)
3 Tahan terhadap sebagian besar bahan

' (1>

4 Tahan terhadap temperatur tinggi (~
1700°C)(1>3)

Pada temperatur diatas 1700°C ( yang
diperkirakan dapat dicapai apabila terjadi
kecelakaan), silicon carbide akan terurai
sebagai berikut:

SiC <=> Si (g) + C(s)

Dalam tenggang waktu tertentu , silicon
meninggalkan sistem dan hanya struktur
carbon yang tertinggal dalam lapisan SiC,
sehingga dapat mengakibatkan struktur
yang tertinggal menjadi tidak mampu
menahan hasil belah yang bersifat mudah
menguap (volatil), seperti : cesium dan
stronsium.

5, Ketahanan oksidasi yang baik sampai
temperatur1500°C
Oksidasi SiC pada tekanan parsial
oksigen yang tinggi terjadi dengan reaksi
sebagai berikut:

SiC
(s)

20 2(g) SiO2 (s ) + CO2(g)

2SiC (g )+3O2{g ) 2SiO
2(g )

2CO
(g)
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Pembentukan lapisan SiO2 yang bersifat
protektif pada permukaan SiC dapat
menahan proses oksidasi selanjutnya
(passive oxidationfu).

6. Dapat bereaksi dengan hasil belah
paladium (Pd) dan unsur-unsur lantanida,
dimana reaksi dengan paladium adalah
sebagai berikut(10>6'11):

2 Pd + SiC -» Pd2Si + C(7l11-12)

7. Dapat bereaksi dengan CO (dihasilkan
dalam kernel akibat reaksi antara oksigen
dengan karbon dari lapisan )(8)

SiC + 2CO(g) SiO2(g) + 3C(g)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
korosi lapisan SiC oleh paladium

Korosi pada lapisan SiC merupakan
salah satu faktor yang membatasi kinerja
bahan bakar Reaktor Temperatur Tinggi
(RTT). Korosi dapat terjadi disebabkan oleh
adanya interaksi antara lapisan SiC dengan
hasil belah dan antara lapisan SiC dengan
gas CO (hasil reaksi antara oksigen yang
dihasilkan dalam bahan bakar selama iradiasi
dengan carbon dari lapisan). Namun dari
berbagai uji paska iradiasi dan uji
pemanasan paska iradiasi diketahui bahwa
diantara hasil belah yang terbentuk, hanya
paladium (Pd) dan unsur-unsut lantanida
yang bereaksi dengan lapisan SiC(6).
Sementara itu pada bahan bakar UO2

dengan rasio oksigen terhadap uranium
(O/U) > 1,1 diketahui bahwa unsur-unsur
lantanida berada dalam bentuk senyawa
oksida yang stabil (6), sehingga paladium
dipandang merupakan hasil belah bersifat
logam yang terutama bereaksi dengan
lapisan SiC. Berdasarkan mekanisme korosi
yang terjadi yaitu diawali dengan
terbentuknya Pd didalam kernel bahan bakar,
bermigrasi dan kemudian berinteraksi kimia
dengan lapisan SiC, maka terdapat beberapa
faktor yang berpengaruh seperti ditunjukkan
dengan diagram alir seperti pada Gambar 4,
yaitu :

1. Jumlah paladium. Jumlah paladium
dalam bahan bakar dipengaruhi oleh
jumlah isotop plutonium, pengkayaan
bahan bakar, derajat bakar dan waktu
iradiasi.
Proses pembelahan dari atom-atom
logam berat akan menghasilkan
paladium (Pd). Diantara atom-atom
logam berat dapat belah diketahui bahwa
plutonium-239 menghasilkan isotop
paladium yang tertinggi, yaitu ± 1 0 kali
dibanding dengan yang dihasilkan oleh
isotop U-235 (Tabe! 2). Oleh karena itu
jumlah paladium di dalam bahan bakar
sangat tergantung pada jumlah isotop
plutonium. Sedangkan rasio plutonium
dan uranium dalam bahan bakar selama
iradiasi tergantung pada pengkayaan

<—

y

Pengkajaan
Baban bakar

Derajat hakar

Waktu iradiasi

Temperaturlradiasi

Komposisi kernel

InteraksiPd
dengan lap.SiC

Gambar 4. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap korosi lap. SiC oleh hasil belah Paladium
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Tabel 2. Jumlah hasil belah yang terakumulasi
(Basis : 100 fission/ energi netron termal)(10)

NO

Atom
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Hasil
belah

Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I

Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb

Jumlah tanah jarang

Persen hasii

0,020
0,008
1,028
0,291
6,073
5,711

12,378
6,287

32,612
0,000

21,231
4,891
6,716
1,675
0,947
0,045

0,07
0,012
0,319
0,144
2,802
2,140

28,386
12,811
6,008
6,311

13,114
6,536

18,182
1,710
1,327
0,125
0,019
0,001

47,325

2a»y

0,005
0,001
0,530
0,196
3,791

3,566
9,565
4,877

31,040
0,000

24,416
6,104

11,138
3,040

1,609
0,033
0,067
0,010
0,130
0,058
2,119
0,827

27,810

12,930
6,770
6,385

12,183
5,838

20,640

2,229
1,833

0,193
0,022
0,001

49,324

*»»Pu
0,004
0,000
0,402
0,175
1,658

1,433
3,481

1,699
18,876
0,000

22,950

6,169
17,954

6,951
15,905

1,654
0,575
0,036
0,436
0,195

3,105
2,001

30,983

13,661
6,144

5,681
10,566
5,289

16,217

2,050

2,883

0,535
0,245
0,021

43,487

241 Pu
0,001
0,000
0,172
0,062

1,334

1,110
2,627
1,177

15,743
0,000

20,204

6,303
19,162

6,133

22,561
2,249
1,052
0,040
0,225

0,091
2,007
0,985

28,014

13,398

6,859
5,881

11,385
5,028

18,781
2,392

3,671
0,800
0,423
0,049

48,410

bahan bakar.Pada bahan bakar dengan
pengkayaan rendah, kontribusi Pu-239
meningkat dengan meningkatnya derajat
bakar. Hal ini disebabkan karena makin
rendah pengkayaan bahan bakar, maka
prosentase U-238 makin kecil bila
dibandingkan dengan U-235. Selanjutnya
mengingat bahwa waktu paruh dari
isotop paladium (105, 107, 108 dan 110)
kecuali Pd-106 adalah sekitar beberapa
puluh jam, sedangkan Pd-196 adalah
369 hari maka fluks paladium di dalam
bahan bakar selain dipengaruhi oleh

pengkayaan bahan bakar dan
meningkatnya derajat bakar, juga
dipengamhi oleh meningkatnya waktu
iradiasi.

2. Migrasi paladium. Migrasi paladium
dipengaruhi oleh tekanan uap,
temperatur radiasi, komposisi kernel dan
densitas bahan bakar.
Mekanisme terjadinya korosi pada
lapisan SiC oleh hasil belah paladium
disebabkan karena terbentuknya
paladium di dalam kernel bahan bakar,
kemudian bermigrasi dan berinteraksi
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secara kimia dengan lapisan SiC. Migrasi
Pd dimulai dari migrasi di dalam kerne!
bahan bakar dimana proses migrasinya
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di
dalam kernel bahan bakar UO2 , hasil
belah paladium berkelompok bersama
hasil belah yang bersifat logam lainnya
membentuk paduan yang terdiri dari Mo-
Ru-Rh-Tc-Pd(5). Diantara hasil belah
yang terkandung dalam paduan tersebut,
diketahui bahwa Pd mempunyai tekanan
uap yang tertinggi dimana tekanan uap
tersebut meningkat dengan makin
meningkatnya temperatur, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 5.

T6MPERATURE *"C)
19OO 1SOO t7OO 16OO 15O0 1400 13OO

i \ j„ ! i i i

didalampariiJcelUC^
didalampartikelUO^

, di dalam pwlikel UCj «tau UO^

Gambar 5. Tekanan uap campuran
bahan bakar - produk fisi
yang telah terakumulasi
sebagai fungsi temperatur
(dihitung mengguna-kan
SCLGASMX-PV2)<10>

Pada gambar tersebut juga ditunjukkan
bahwa tekanan uap Pd ini dipengaruhi
oleh komposisi kernel. Tekanan uap Pd
pada kernel bahan bakar U02 adalah
lebih rendah dibanding dengan tekanan
uap Pd pada kernel bahan bakar UC2.
Selain itu migrasi paladium di dalam
bahan bakar juga dipengaruhi oleh
densitas bahan bakar. Hal ini telah
dibuktikan dengan mengukur konsentrasi
Pd dalam kernel bahan bakar U02,
dimana pada suhu 1623°K (1350°C) hasil
belah Pd lepas dari paduannya dan
berada dalam pori-pori U02 dengan
kedaiaman tembusan lebih dari 100 Hm

untuk pelet dengan densitas 90% TD dan
± 50wn untuk pelet dengan densitas 95%
TD. Sedangkan dalam lapisan pyrolitic
carbon, hasil belah Pd dapat bermigrasi
dengan cepat, dimana hal ini ditegaskan
dengan nilai koefisien difusi Pd dalam
lapisan PyC yang telah diukur pada suhu
1300°C adalah 7,5 x 10"8 cm2.s'1 dan juga
dibuktikan dengan tidak adanya hasil
belah Pd dalam lapisan tersebut<13).

PEMBAHASAN

Sebagaimana teiah diuraikan diatas
bahwa korosi pada lapisan SiC terjadi karena
terbentuknya Pd oleh proses fisi di dalam
kernel bahan bakar, kemudian bermigrasi
dan berinteraksi secara kimia dengan lapisan
SiC. Berdasarkan mekanisme tersebut
dilakukan analisa sederhan'a, bahwa korosi
dapat dihindari apabila. hasil belah Pd tidak
bermigrasi sampai mencapai lapisan SiC.
Proses migrasi Pd untuk mencapai lapisan
tersebut adalah melalui migrasi di dalam
kernel bahan bakar dan di dalam lapisan
PyC. Namun mengingat migrasi Pd di dalam
lapisan PyC berlangsung cepat <7i13), maka
migrasi Pd di dalam kernel bahan bakar
adalah merupakan mekanisme utama yang
penting diperhatikan terhadap terjadinya
korosi. Proses migrasinya selain dipengaruhi
oleh densitas bahan bakar, juga dipengaruhi
oleh tekanan uap Pd yang besarnya
bergantung pada komposisi kernel (tekanan
uap Pd di dalam bahan bakar UO2 lebih
rendah dari pada di dalam bahan bakar
UC2)

(11) dan temperatur iradiasi. Sehingga
apabila ditentukan inti bahan bakar yang
digunakan adalah UO2 dengan O/U > 1,1
(pada bahan bakar tersebut diketahui bahwa
hanya hasil belah Pd yang terutama
berinteraksi dengan lapisan SiC) dan
densitas 95% TD (merupakan densitas yang
dipandang mempunyai efek yang kecil
terhadap tembusan Pd (9)), maka temperatur
iradiasi merupakan faktor utama yang
berpengaruh terhadap korosi lapisan SiC. Hal
ini disebabkan karena meningkatnya
temperatur iradiasi dapat meningkatkan
tekanan uap Pd yang kemudian dapat
menyebabkan meningkatnya laju migrasi Pd.
Selanjutnya dengan mengacu pada
persamaan reaksi yang terjadi antara lapisan
SiC dengan Pd, yaitu 2 Pd + SiC -» Pd2Si +
C maka laju korosi selain dipengaruhi oleh
karakteristik lapisan SiC, juga tergantung
pada fluks paladium yang mencapai lapisan
SiC. Besarnya fluks paladium di dalam kernel
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bahan bakar meningkat dengan
meningkatnya derajat bakar dan waktu
iradiasi, yang secara tidak langsung juga
berpengaruh terhadap laju korosi, Oleh
karena itu meskipun temperatur iradiasi
merupakan faktor utama yang berpengaruh
terhadap korosi lapisan SiC, namun laju
korosi tidak iepas dari pengaruh faktor-faktor
yang lain, seperti terlihat pada Gambar 4.
Selanjutnya meskipun hasil belah paladium
telah diketahui dapat mengkorosi lapisan
SiC, pada kondisi operasi normal (derajat
bakar 3,6% FIMA, temperatur 1000~1300°C
untuk RTT jepang dan derajat bakar 10%
FIMA, temperatur 700~1200°C untuk RTT
jerman) korosi yang terjadi masih berada
pada tingkatan yang tidak membahayakan
(hanya terjadi korosi lokal pada sebelah
dalam lapisan sic<5)). Namun demikian, dalam
rangka untuk meningkatkan derajat bakar,
maka beberapa penelitian terhadap korosi
lapisan SiC oleh hasil belah Pd telah
dilakukan dengan cara mencegah adanya Pd
yang bermigrasi keluar dari kernel bahan
bakar, yaitu dengan cara menambah lapisan
SiC dan SiC +PyC yang diletakkan pada
sebelah dalam lapisan SiC. Partikel dengan
lapisan tambahan ini telah diuji kinerja dan
efektifitasnya dalam menahan migrasi Pd
pada uji iradiasi dengan derajat bakar 3,7
dan 7,0% dan temperatur iradiasi 1330°C.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa partikel
dengan lapisan tambahan tersebut
mempunyai kinerja yang baik dan berfungsi
secara efektif dalam menahan korosi,
meskipun untuk penyempurnaan masih
diperlukan uji iradiasi yang lebih jauh.
Alternatif lain yang juga sedang diusahakan
untuk menghindari korosi pada lapisan SiC
adalah digunakannya zirconium carbide (ZrC)
untuk mengganti lapisan SiC. Beberapa hasil
pengujian menunjukkan bahwa partikel
berlapis TRISO dengan ZrC mempunyai
stabilitas temperatur yang lebih tinggi dan
mempunyai ketahanan yang lebih tinggi
terhadap serangan hasil belah seperti
paladium dibanding dengan lapisan SiC.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa terhadap
mekanisme korosi yang terjadi, yaitu
terbentuknya hasil belah paladium (Pd) di
dalam kernel bahan bakar, kemudian
bermigrasi dan berinteraksi kimia dengan
lapisan SiC, maka disimpulkan bahwa korosi
selain dipengaruhi oleh karakteristik lapisan
SiC juga diketahui terdapat beberapa faktor

yang berpengaruh terhadap korosi lapisan
tersebut, yaitu pengkayaan bahan bakar,
derajat bakar, waktu iradiasi berpengaruh
terhadap besarnya jumlah paladium di dalam
kerne! bahan bakar, densitas bahan bakar,
tekanan uap Pd (besarnya tergantung pada
temperatur iradiasi dan komposisi kernel)
berpengaruh terhadap migrasi paladium di
dalam bahan bakar dan temperatur iradiasi.
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TANYA JAWAB

Sahat Simbolon
• Apa yang menyebabkan gas-gas yang

dihasilkan dari kemel dapat masuk ke
PyC?

• Berapa besar volum PyC?
• Bagaimana reaksi Pd dan SiC dapat

terjadi padalah keduanya inert?
Erlan Dewita
• Gas-gas yang masuk ke daiam PyC

dapat terjadi karena derajat bakar yang
tinggi dan temperatur yang tinggi,
karena derajat bakar dan temperatur
yang tinggi menyebabkan gas-gas lebih
mudah lepas dari kernel bahan-bakar.

• Dimensi dari PyC adalah 90 Dm
(terbesar bila dibandingkan dengan
lapisan lain seperti SiC : 35 Dm, IPyC :
40 Dm dan OPyC : 35Om)

• Dari beberapa hasi uji pasca iradiasi
dengan mikroskop optik dan elektron
probe mikroanalizer dan diperkuat
dengan analisa dispersive energy yang
dilakukan oleh peneliti di Jepang dan

Jerman diketahui selain Pd juga unsur-
unsur Lantanida dapat bereaksi dengan
SiC namun karena untuk bahan bakar
dengan O/U > 1,1 diketahui bahwa hanya
Pd yang dapat bereaksi dengan SiC.
Memang SiC merupakan bahan yang
tahan terhadap bahan kimia, tetapi
mungkin bila kondisinya sangat ekstrim
(temperatur tinggi) maka korosi lapisan
SiC dapat terjadi.

Suwoto
• Faktor apa yang sangat dominan yang

mempengaruhi korosi pada lapisan SiC
oleh hasil belah Pd?

Erlan Dewita
• Berbagai faktor seperti: pengayaan

bahan bakar, derajat bakar, waktu
iradiasi, densitas bahan bakar, tekanan
uap Pd (yang besarnya tergantung
komposisi kernel) dan temperatur
iradiasi. Apabila kita tentukan bahan
bakar yang digunakan adalah UO2 (yang
menghasilkan Pd lebih tinggi dibanding
UC2), derajat bakar adalah derajat bakar
pada kondisi operasi normal dan
densitas 95% TD (merupakan densitas
yang dipandang mempunyai efek yang
kecil terhadap tembusan Pd), maka
temperatur iradiasi merupakan faktor
utama (dominan) yang berpengaruh
terhadap korosi lapisan SiC
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PENINGKATAN KETAHANAN KOROSI AICuMg BERBENTUK SILINDER
DENGAN PLASMA NITROGEN

Yunanto, Sahat Simbolon, Trimardji Atmono
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju Batan Yogyakarta

ABSTRAK

PENINGKATAN KETAHANAN KOROSI AICuMg BERBENTUK SILINDER DENGAN PLASMA
NITROGEN. Telah dilakukan peningkatan ketahanan korosi AICuMg (paduan 2017) berbentuk
silinder dengan plasma lucutan pijar metode induktip. Penelitian ini bertujuan meningkatkan
ketahanan korosi AICuMg yang ada di pasaran dibandingkan dengan bahan AIMg2 yang biasa
digunakan untuk kelongsong bahan bakar nuklir. Tabung reaktor plasma menggunakan elektroda
berupa kumparan induksi yang berbentuk silinder, sesuai dengan bentuk kelongsong bahan bakar
nuklir. Dengan demikian lapisan tipis yang dihasilkan akan homogen pada setiap sisi AICuMg
yang dideposisi dengan lapisan tipis. Dengan melakukan variasi tekanan gas, suhu substrat, daya
RF dan waktu deposisi akan diperoleh lapisan tipis nitrida yang dapat meningkatkan ketahanan
terhadap korosi pada aluminium silinder. Pengukuran laju korosi dilakukan menggunakan
Potensiostat Galvanostat PGS 201T. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan
ketahanan korosi AICuMg sebesar 666% dengan laju korosi dari 0,26 mpy.menjadi 0,039 mpy
pada kondisi operasi tekanan 8.10"2 torr, suhu 100° C, waktu deposisi 1 jam, daya RF 100 watt.
Hasil laju korosii 0,039 mpy memberikan hasil yang jauh lebih baik dari ketahanan korosi AIMg2
yang hanya 0,156 mpy, sedangkan homogenitas ketahanan korosinya yang dihasilkan 0,5.

ABSTRACT

THE IMPROVEMENT OF THE CORROSION RESISTANCE OF AN AICuMg CYLiNDER USING
A NITROGEN PLASMA. The corrosion resistance improvement of an AICuMg cylinder
(2017 compound) has been done using the glow discharge plasma of induction method. Aim of
the expehment is to increase the corrosion resistance of aluminium which is available on the
market in oreder to compare it with AIMg2 material which is usually used as a nuclear fuel
material cladding. The reactor tube electrode ofnitrogen plasma is a cylindrical induction coils, it
resemble the form of a nuclear fuel material cladding. Therefore, the thin film resulted will be
homogenous at each side of aluminium substrat. Wtth varying the gas pressure, substrat
temperature, RF power and deposition time, a nitride thin film develops which can increase the
corrosion resistance better 'tn cylindrical AICuMg. The conosion rate is measured using a
potensiostat and galvanostat PGS 210 T. The measurement shows the increasing of corrosion
resistance up to 666 % and decreasing of convsin rate fmm 0.26 mpy to 0.039 mpy, which is
better than that of AIMg2 (0.156 mpy). The result also shows, that the homogeneity of the
convsion resistance is 0.5. The operation conditions were 8.10~2 torr of pressune, 100° C of
iemperature and 1 hour of deposition time as well 100 watt RFpower.

PENDAHULUAN

Salah satu komponen yang paling
penting pada suatu reaktor nuklir adalah
kelongsong bahan bakar nuklir. Fungsi utama
dari kelongsong bahan bakar nuklir adalah
untuk mencegah keluamya produk fisi dari
bahan bakar nuklir. Produk fisi ini berasal dari
pembelahan inti yang berupa gas atau
padatan. Produk fisi bersifat radioaktip yang
berbahaya bagi lingkungan, sehingga harus
selalu terkungkung dalam kelongsong bahan
bakar nuklir.

Letak kelongsong bahan bakar nuklir
adalah di dalam teras reaktor yang selalu
bersinggungan dengan air bebas mineral
yang mengalir untuk sirkulasi pendinginan
teras reaktor. Kelongsong bahan bakar nuklir
mempunyai resiko terkena dampak oksigen
dari air yaitu berupa korosi. Kelongsong

bahan bakar nuklir ini terletak di teras
reaktor, sehingga harus mempunyai tampang
lintang serapan Netron yang rendah dan
tahan terhadap korosi. Bahan yang biasa
digunakan untuk kelongsong bahan bakar
nuklir adalah bahan AIMg2 yang sulit dicari di
pasaran lokal(1).

Untuk mengurangai laju korosi pada
lingkungan berair yang korosif ada satu cara
yaitu dengan cara inhibitor, pada lingkungan
yang berair dan korosif diberi zat misalnya
kronat atau asam karbonat, maka akan dapat
menurunkan laju korosi. Inhibitor ada 3
macam yaitu inhibitor anodik, inhibitor katodik
dan inhibitor campuran. Cara inhibitor ini
mempunyai kekurangan yaitu harus memberi
inhibitor lagi bila air pendingin diganti dengan
air pendingin yang baru. Selain itu ada cara
untuk meningkatkan ketahanan korosi
aluminium yaitu dengan menggodog
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aluminium tersebut dengan air bebas
mineral, sehingga pada permukaan
aluminium akan terbentuk lapisan tipis
Oksida aluminium yang dapat menghambat
laju korosi. Kekurangan cara ini lapisan tipis
oksida aluminium ini tidak dapat merekat
dengan kuat, sehingga akan mudah terkikis
oleh air yang mengalir dengan deras. Cara
lain peningkatan ketahanan korosi adalah
plasma nitrogen'2'3'-

Aluminium yang dijual di pasaran ada
beberapa macam yang mempunyai sifat
mekanik yang berbeda. Dalam pembuatan
aluminium untuk meningkatkan ketahanan
korosi diberi sedikit campuran mangaan,
magnesium, silikon, zinc, titanium. Fungsi
dari masing-masing campuran tersebut
adalah : Titanium untuk menghaluskan batas
butir, silikon untuk meningkatkan keuletan,
mangaan untuk meningkatkan kekerasan,
magnesium dan khrom untuk meningkatkan
ketahan korosi. Campuran bahan untuk
aluminium tersebut merata pada semua
bagian dari aluminium. Bahan AIMg2 yang
biasa digunakan untuk kelongsong bahan
bakar nuklir, termasuk aluminium yang paling
tahan terhadap laju korosi. Bahan AIMg2
mengandung silikon 0,13 %, magnesium 2,07
%, khrom 0,01 %, titanium 0,05 %. Untuk
aluminium yang akan digunakan untuk
substrat yang dibeli di pasaran mengandung
tembaga 4 %, magnesium 0,5 %, mangaan
0,5 %. Pada aluminium ini mengandung
tembaga yang dapat meningkatkan kekuatan
tarik tetapi akan menurunkan ketahanan
korosi. Kelebihan AIMg2 yaitu mengandung
magnesium yang lebih banyak dari pada
aluminium yang lain, bahan magnesium ini
bila dipadukan dengan aluminium akan
menaikkan ketahanan korosi. Selain itu
AIMg2 juga dipadu dengan khrom yang
berfungsi menaikkan ketahanan korosi(4)-

Bahan aluminium yang akan
ditingkatkan ketahanan. korosinya yaitu
AICuMg yang dibeli di pasaran. Pemberian
lapisan tipis nitrida dengan plasma nitrogen
hanya pada permukaan AICuMg saja dengan
ketebalan hanya beberapa mikron saja.
Piasma induksi mempunyai elektroda yang
berupa kumparan induksi yang berbentuk
silinder, sesuai dengan kelongsong bahan
bakar nuklir, sehingga pelapisan nitrida akan
homogen pada setiap sisi kelongsong bahan
bakar nuklir.

Di dalam plasma nitrogen yang
menggunakan gas nitrogen parameter yang
menentukan pembentukan lapisan tipis

nitrida pada permukaan substrat adalah
tekanan gas, suhu substrat, daya RF dan
waktu deposisi. Menurut Herz Knudsen
perekatan ion pada substrat sebanding
dengan suhu substrat dan berbanding
terbalik dengan tekanan gas. Tekanan gas
mempengaruhi tumbukan ion nitrogen pada
permukaan substrat, untuk semakin rendah
maka ion nitrogen semakin berkurang
menumbuk partikel udara, sehingga tenaga
ion nitrogen tidak banyak berkurang
tenaganya untuk menumbuk permukaan
substrat. Suhu akan mempengamhi getaran
atom substrat, semakin tinggi suhu substrat
maka getaran atom substrat juga semakin
tinggi. Hal ini akan mengakibatkan semakin
renggangnya jarak atom, sehingga akan
semakin banyak ion nitrogen yang menyisip
pada susunan atom substrat. Selain itu
menurut Kick suhu juga mempengaruhi
proses difusi ion nitrogen masuk lebih dalam
ke susunan atom substrat Waktu deposisi
mempengaruhi banyaknya ion nitrogen yang
masuk ke susunan atom substrat, sedangkan
daya RF mempengaruhi rapat ion, sehingga
tenaga untuk merekat dan menyisip
bertambah besar(5'6)

Proses perekatan ion nitrogen pada
permukaan substrat dapat diklasifikasikan
dalam 2 kelompok yaitu fisis dan kimia.
Dalam perekatan secara fisis ion nitrogen
hanya terikat pada permukaan substrat yang
disebabkan karena gaya Van Der Walls yang
timbul karena interaksi dipol-dipol. Tenaga
yang terikat secara fisis biasanya tidak begitu
kuat hanya beberapa J/mol. Sedangkan
perekatan secara kimia berupa ikatan kimia
yang lebih dalam dari permukaan, misalnya
terjadi senyawa antara aluminium dan
nitrogen yang menghasilkan fase kedua
nitrida aluminium (AIN). Tenaga terekat
secara kimia biasanya lebih kuat dari tenaga
secara fisis yang mencapai ratusan KJ/mol(6>-

Pembentukan lapisan tipis nitrida
pada permukaan substrat diawali dengan
pembentukan ion nitrogen akibat medan
listrik RF. Selain itu medan listrik RF juga
mengakibatkan ion nitrogen menumbuk
permukaan substrat, sehingga akan
menyebabkan bergeser atau terpentalnya
atom substrat dari posisi awal. Tempat yang
ditinggalkan tadi akan menjadi kosong secara
sisipan. Pasangan atom sisipan dan
kekosongan bila terus berlangsung, maka
atom tersebut akan masuk lebih dalam
secara difusi. Penumbukan ion nitrogen pada
substrat terjadi terus menerus, sehingga
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susunan atom substrat akan semakin rapat
dan akhirnya ion nitrogen akan menumpuk
pada permukaan substrat membentiik
iapisan tipis nitrida.

Dengan terbentuknya lapisan tipis
nitrida pada permukaan subtrat, diharapkan
akan mencegah interaksi antara permukaan
substrat dengan oksigen yang larut dalam air
bebas mineral pendingin reaktor. Dengan
demikian diharapkan akan meningkatkan
ketahanan korosi AICuMg yang dibeli di
pasaran sebaik atau melebihi AIMg2.

TATA KERJA

Dalam penelitian ini dilakukan
beberapa tahapan, untuk mendapatkan
lapisan tipis nitrida pada AICuMg yang dapat
meningkatkan ketahanan korosi yang paling
baik. Tahapan tersebut adalah : penyiapan
cuplikan, pendeposisian lapisan tipis,
pengukuran laju korosi AIMg2, pengukuran
laju korosi AICuMg sebelutn dan sesudah
dideposisi dengan berbagai kondisi
parameter, pengukuran homogenitas
ketahanan korosi.

Penyiapan cuplikan

Sebagai bahan penelitian atau
sebagai substrat adalah AIMg2 yang
digunakan sebagai pembanding dengan
AICuMg yang dibeli di pasaran. Substrat
dibuat dari plat AIMg2 dan plat aluminium,
dipotong dengan diameter 15 mm tebal 2
mm, sesuai dengan tempat cuplikan pada
alat Potensiostat Galvanostat tipe PGS 201
T. Substrat yang sudah berbentuk lingkaran
dipoles terlebih dahulu dengan mesin poles
yang diberi kertas abrasip dari 800 mesh
sampai dengan 1.200 mesh. Setelah itu

dihaluskan lagi dengan kain yang diberi pasta
intan 1 mm sampai tampak mengkilap.
Substrat yang sudah mengkilap dicuci
dengan alkohol, dikeringkan dengan
pemanas dan disimpan dalam plastik klip.

Pendeposisian lapisan tipis

Peralatan plasma nitrogen terdiri dari
tabung reaktor plasma dengan elektroda
kumparan induksi yang ditempatkan di luar
tabung reaktor (untuk substrat yang
berbentuk plat menggunakan elektroda jajar),
pompa vakum rotari, penyedia daya RF, daya
meter RF, vakum meter, sumber gas
nitrogen, pemanas substrat (gambar 1).

Sebuah substrat diletakkan di tempat
substrat dengan posisi berdiri, sehingga akan
mendapat tumbukan ion nitrogen secara
tegak lurus. Sedangkan untuk mengetahui
homogenitas lapisan tipis yang terdeposisi
pada kelongsong bahan bakar nuklir yang
berbentuk silinder, maka empat substrat
diletakkan dengan posisi satu dengan yang
lain berbeda 90°. Udara di dalam tabung
reaktor plasma divakumkan dengan pompa
vakum rotari sampai kevakuman 5.10"2 torr.
Tempat substrat dipanaskan dengan kawat
nikelin dengan suhu divariasi dari 100° C
sampai dengan 300° C. Tekanan tabung
reaktor divariasi dari 7.10"2 torr sampai
dengan 10"1 torr dengan mengatur kran 10
putaran gas nitrogen. Kumparan induksi
diberi tegangan RF frekuensi 13,56 MHz,
maka gas di dalam tabung reaktor plasma
akan terionisasi. lon nitrogen tersebut akan
menumbuk,, merekat dan menyisip pada
permukaan substrat AICuMg. Daya RF
divariasi dari 60 watt sampai dengan 120
watt.

SUMBER RF WATT METER

FREQUENCY
COUNTER

o

TEMPAT -
SUBSTRAT

PEMANAS

o

n no -r i

GAS NITROGEN

o

O

POMPA VAKUM

Gambar 1 Diagram kotak sistem peralatan plasma nitrogen
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Pengujian korosi dengan potensiostat

Laju korosi diukur dengan
potensiostat PGS 201 T Pada alat ini
sebagai elektroda standar adalah larutan
kalomel jenuh dan sebagai elektroda
pembanding adalah batang karbon,
sedangkan sebagai elektroda kerja adalah
AIMg2 dan AICuMg yang belum dideposisi
dan yang sudah dideposisi. Alat ini dilengkapi
dengan tempat cuplikan dengan diameter 15
mm dan bagian yang terkorosi diameternya
10 mm. Waktu untuk mengkorosi suatu
bahan, tegangan anoda dan katoda dapat
diatur sesuai dengan yang dikehendaki.

Prinsip alat ini adalah tegangan
anoda dikontrol secara otomatis dengan
rentang potensial selama waktu tertentu,
dengan laju yang tidak berubah. Kemudian
dibuat plot antara potensial dengan arus
polarisasi. Untuk pengukuran potensio
dinamik polarisasi anodik, setiap cuplikan
yang ada di dalam sel korosi pada media air
digunakan perangkat lunak, pada alat ini
diperlukan media air sebanyak 200 ml. Untuk
pengukuran setiap cuplikan dimasukkan
dalam tempat cuplikan. Setiap pengukuran
diamati pada E awal =-800 mV lawan Ekorosi

dan berakhir pada 600 mV lawan Eref

Kecepatan polarisasi yang dipakai 1 mV/dt

Pengujian homogenitas katahanan korosi

Kelongsong bahan bakar nuklir
berbentuk silinder, sehingga untuk
mengetahui apakah lapisan tipis nitrida yang
terdeposisi pada permukaan substrat benar-
benar homogen harus dilakukan uji ketahan
korosi pada semua sisi kelongsong bahan
bakar nuklir. Uji ketahanan korosi substrat
yang diukur harus berbentuk bulat
diameternya 15 mm dengan permukaan rata,
sedangkan permukaan bahan bakar nuklir
permukaanya melengkung. Dengan demikian
pengujian homogenitas ketahanan korosi,
dibuat empat buah substrat yang diletakkan
pada tempat substrat dengan posisi substrat
satu dengan yang lain berbeda 90°. Keempat
substrat tersebut dideposisi dengan ion
nitrogen pada kondisi tertentu, yang dapat
menghasilkan ketahanan korosi yang paling
baik bersama-sama. Setelah pendeposisian
lapisan tipis baru diukur laju korosi keempat
substrat tersebut..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilakukan
pendeposisian lapisan tipis nitrida pada
substrat AICuMg dibandingkan dengan
AIMg2 yang tidak dideposisi dengan lapisan
tipis nitrida. AIMg2 yang tidak dideposisi
diukur laju korosinya dengan kondisi yang
sama dengan pengujian laju korosi pada
AICuMg. Hasil pengukuran laju korosi untuk
AIMg2 adalah 0,156 mpy. Untuk
mendapatkan lapisan tipis yang ketahanan
korosinya paling baik, maka dilakukan variasi
tekanan gas, suhu substrat, waktu deposisi,
daya RF.

Gas nitrogen yang ada di dalam
tabung reaktor plasma yang vakum,
diionisasikan dengan medan listrik RF,
sehingga ion nitrogen mempunyai tenaga
yang cukup untuk menumbuk, merekat dan
menyisip pada susunan atom substrat. Atom
pada susunan atom substrat ada yang
tergeser dan menempati tempat kosong dan
menyisip diantara atom substrat, sehingga
suatu ketika susunan atom substrat akan
penuh. Tumbukan ion nitrogen terus
berlanjut, maka suatu ketika akan terjadi
penumpukan ion nitrogen pada permukaan
substrat dan membentuk lapisan tipis nitrida
aluminium.

Grafik hubungan antara waktu
deposisi dengan laju korosi disajikan pada
gambar 2, sedangkan kondisi parameter
yang digunakan adalah tekanan gas 8.10"2

torr suhu substrat 100° C, daya RF 100 watt
yang divariasi adalah waktu deposisi dari 0,5
jam sampai dengan 2,5 jam.

Ketahanan korosi sudah mulai ada
peningkatan sedikit untuk waktu deposisi 0,5
jam yaitu laju korosinya turun dari 0,26 mpy
(aluminium yang belum dideposisi) menjadi
0,182 mpy . Hal ini disebabkan karena untuk
waktu depsosisi 0,5 jam dengan suhu,
tekanan, daya RF yang tetap, sudah mulai
ada penumbukan dan perekatan ion nitrogen
pada permukaan substrat dengan jumlah
yang terbatas. Untuk waktu deposisi 1 jam
terjadi peningkatan ketahanan korosi yaitu
dengan menurunnya laju korosi menjadi
0,052 mpy. Pada kondisi ini terjadi
penumbukan, perekatan dan penyisipan ion
nitrogen pada susunan atom substrat,
sehingga susunan atom substrat dan atom
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Gambar 2- Grafik hubungan antara waktu
deposisi dengan laju korosi

nitrogen bertambah rapat. Dengan demikian
ion nitrogen akan tidak mampu lagi mengisi
secara sisipan dan kekosongan. Hal ini akan
berakibat terjadi penumpukan ion nitrogen
pada permukaan substrat yang akan
membentuk lapisan tipis nitrida yang akan
menahan laju korosi. Sedangkan untuk waktu
deposisi 1,5 jam, ketahanan korosi menurun
dengan laju korosi 0,104 mpy Hal ini
disebabkan dengan bertambahnya waktu
deposisi dari 1 jam menjadi 1,5 jam jumlah
ion yang menumbuk, merekat dan menyisip
bertambah banyak yang pada akhirnya
susunan atom substrat akan penuh.
Penambahan ion nitrogen yang terus
menerus akan menyebabkan penumpukan
ion nitrogen pada permukaan substrat yang
membentuk lapisan tipis nitrida yang semakin
tebal. Dengan bertambahnya ketebalan
lapisan tipis, maka kerapatan atomnya
meningkat, sehingga akan terbentuk
kekosongan dan pori-pori. Kekosongan dan
pori-pori ini dapat mengalirkan elektron
oksigen dari air menuju ke substrat yang
akan menaikkan laju korosi.

Tetapi pada waktu deposisi 2 jam
ketahanan korosinya mencapai maksimum
dengan laju korosi 0,034 mpy, walaupun
setelah itu turun lagi Hal ini terjadi karena
dengan bertambahnya waktu pori-pori yang
terbentuk akan tertutup lagi oleh ion nitrogen
yang menumbuk untuk waktu berikutnya.
Peningkatan ketahanan korosi ini sudah
cukup baik bila dibandingkan dengan
ketahanan korosi AIMg2 yang hanya 0,156

Grafik hubungan antara daya RF
dengan laju korosi disajikan pada gambar 3,
sedangkan kondisi parameter yang
digunakan adalah tekanan gas 8.10"2 torr,
suhu substrat 100°C, waktu deposisi 1 jam,

Gambar 3- Grafik hubungan antara daya RF
dengan laju korosi

sedangkan yang divariasi adalah daya RF
dari 40 watt sampai dengan 120 watt

Ketahanan korosi pada daya RF 40
watt dan 60 watt sudah mulai ada
peningkatan ketahanan korosi walaupun
hanya sedikit dengan laju korosi dari 0,26
mpy menjadi 0,221 mpy. Hal ini disebabkan
karena pada daya ini kemungkinan hanya
terjadi tumbukan dan perekatan pada
permukaan substrat, sehingga kerapatan
atom substrat dan atom nitrogen belum
begitu rapat. Hal ini berakibat masih
mudahnya terjadi aliran elektron oksigen
menuju substrat. yang menyebabkan laju
korosinya masih cukup besar. Tetapi pada
daya RF 80 watt sampai 120 watt ketahanan
korosi mulai meningkat dengan laju korosi
0,13 mpy sampai dengan 0,048 mpy, hal ini
disebabkan karena dengan ion nitrogen
selain menumbuk, merekat juga menyisip,
sehingga kerapatan atom substrat dan atom
nitrogen semakin baik. Demikian juga ikatan
atom nitrogen juga semakin kuat(5)-

Grafik hubungan antara suhu dengan
laju korosi disajikan pada gambar 4,
sedangkan kondisi parameter yang
digunakan yaitu tekanan gas 8.102 torr ,
waktu deposisi 1 jam, daya RF 100 watt,
sedangkan yang divariasi adalah suhu dari
75° C sampai dengan 175° C.

Ketahanan korosi mulai meningkat
pada suhu 75° C, dan mencapai maksimum
pada suhu 125° C dengan laju korosi 0,039
mpy, hal ini disebabkan pada kondisi
parameter sudah terjadi penumbukan,
perekatan dan penyisipan ion nitrogen pada
permukaan substrat. Peningkatan suhu juga
menambah kemungkinan perekatan ion
nitrogen pada permukaan substrat. Dengan
demikian pada permukaan substrat akan
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terbentuk lapisan tipis nitrida yang
menghambat aliran elektron air ke substrat.

1M 06

SUiu(deraptce)sJus)

Gatnbar 4- Grafik hubungan antara suhu
dengan laju korosi

Bahan aluminium pada suhu 75° C
sudah mulai terjadi proses rekristalisasi pada
atom aluminium. Tetapi pada suhu 150° C
ketahanan korosi menurun lagi dengan laju
deposisi 0,104 mpy. Hal ini disebabkan
proses rekristalisasi terus berlanjut, sehingga
atom aluminium menyusun kristal-kristal,
sedangkan atom nitrogen karena massa
atomnya berbeda maka akan terdesak ke
pinggir batas butir. Dengan demikian atom
nitrogen tidak lagi memenuhi pada susunan
atom aluminium, maka ketebalan lapisan
nitrida yang terbentuk pada permukaan
substrat akan menipis. Hal ini mengakibatkan
laju korosinya meningkat lagi(6)-

Grafik hubungan antara tekanan gas
dengan laju korosi disajikan pada gambar 5,
sedangkan kondisi parameter yang
digunakan adalah waktu deposisi 1 jam, suhu
substrat 100° C, daya RF 100 watt dan
tekanan gas divariasi dari 7.10-2 torr sampai
dengan iO-2 torr

Gambar 5- Grafik hubungan antara tekanan
gas dengan laju korosi

Dengan naiknya tekanan gas maka
kemungkinan perekatan ion nitrogen pada

permukaan substrat akan semakin kecil.
Dengan demikian mulai tekanan 7.10-2 torr
kemungkinan perekatan ion nitrogen pada
substrat aluminium paling besar, sehingga
lapisan tipis nitridanya juga paling tebal. Hal
ini berakibat peningkatan ketahanan korosi
mencapai maksimum dengan laju korosi
0,052 mpy. Setelah itu ketahan korosi
menurun lagi sampai tekanan 9.10"2 torr.
Tetapi pada tekanan 10'1 torr ketahan korosi
meningkat lagi dengan laju korosi 0,052 mpy.
Hal ini kemungkinan dengan bertambahnya
tekanan maka gas nitrogen yang terionisasi
bertambah banyak. Pada kondisi ini ion
nitrogen lebih banyak yang sampai pada
permukaan substrat, sehingga membentuk
lapisan tipis nitrida lagi yang menghambat
laju korosi. Tetapi untuk tekanan 0,11 torr ion
nitrogen semakin banyak dan sebagian
bertumbukan dengan partikel udara. Dengan
demikian banyak ion nitrogen yang tidak
merekat pada permukaan substrat, yang
menyebabkan laju korosi naik lagi.

Grafik hubungan antara sudut
substrat dengan laju korosi disajikan seperti
pada gambar 6. Tujuan penelitian ini dititik
beratkan pada peningkatan ketahanan korosi
dan homogenitas ketahanan korosi yang
dihasilkan pada substrat yang berbentuk
silinder. Dengan memberikan lapisan tipis
dengan plasma induktip akan diperoleh
lapisan tipis pada semua sisi substrat
silinder.

Sudut (derapt)

Gambar 6- Grafik hubungan antara sudut
substrat dengan laju korosi

Hasil pengamatan diperoleh laju
korosi antara 0,078 mpy sampai dengan
0,039 mpy. Perbedaan yang laju korosi
antara posisi sudut satu dengan yang lain,
kemungkinan disebabkan letak substrat yang
tidak sama terhadap elektroda, sehingga
medan listrik RF yang dihasilkan juga tidak
sama. Karena medan listrik RF yang
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dihasilkan tidak sama maka ion yang
terbentuk dan tenaga untuk menumbuk dan
merekat juga tidak sama. Hasil ini masih
lebih baik, bila dibandingkan dengan
elektroda kapasitip. Homogenitas yang
dihasilkan pada metode induktip ini adalah
1 - (0,039/0,078) = 0,5. Hasil homogenitas ini
masih kurang baik, sedangkan hasil
homogenitas yang baik adalah sekitar 0,9
(+.10 % dari nilai ketahanan korosi).

KESIMPULAN

Dari percobaan, pengamatan dan
analisa yang telah dilakukan, maka dapat
diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. AICuMg yang belum dideposisi dengan
lapisan tips nitrida mempunyai ketahanan
korosi 0,26 mpy lebih rendah dari AIMg2
yaitu 0,156 mpy

2. Plasma nitrogen metode induktip dapat
meningkatkan ketahanan korosi AICuMg
dari 0,26 mpy menjadi 0,039 mpy jauh
lebih baik dari ketahanan korosi AIMg2
yang hanya 0,156 mpy..

3. Plasma nitrogen metode induktip dapat
meningkatkan ketahanan korosi pada
semua sisi substrat AICuMg yang
berbentuk silinder dari 0,26 mpy menjadi
0,078 sampai dengan 0,039 mpy, dengan
homogenitas 0,5.
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TANYA JAWAB

Masrukan
• Sebagai peneliti dari BATAN, mengapa

penyaji menyatakan bahwa AIMg2 lebih
sulit dicari dibanding AICuMg?

• Mengapa AICuMg yang dilakukan
plasma nitrogen? Apakah setelah
ketahanan korosi naik bahan tersebut
akan dapat langsung dijadikan
kelongsong sesuai standar AIMg2?

• Mengapa yang dijadikan standar korosi
AIMg2 bukan yang lain semisal AIMgSi
atau Al murni yang memiliki ketahanan
korosi lebih baik?

Yunanto
• Dalam makalah penulis hanya

menyatakan AIMg2 tidak dapat dibeli di
pasaran lokal.

• Penelitian yang dilakukan mengunakan
AICuMg setelah ketahanan korosinya
melebihi ketahanan korosi AIMg2, Tidak
akan digunakan untuk kelongsong bahan
bakar nuklir. Penelitian ini hanya ingin
menonjolkan kelebihan plasma nitrogen
metode induksi dibanding metode lain
misalnya implantasi ion, ion platting.

• Meskipun AIMgSi ketahan korosinya
lebih baik, tetapi perbedaannya relatip
kecil.

Fathurrachman
• Mohon penjelasan bagaimana teknik

menggodok Al agar lebih tahan korosi?
• Apakah hal ini yang disebut

Bohmitazing?
• Bagaimana reaksi kimia penggodokan

sehingga lapisan luarAl menjadi tahan
korosi?

Yunanto
• Sampel dipotong sekitar 1 cm2 digodok

dengan variasi waktu dan suhu. Sampel
ditimbang sebelum dan sesudah
digodok. Sampel akan bertambah
beratnya karena pada permukaan Al
akan terbentuk lapisan yang dapat
menghambat laju korosi.

. Ya.
• Reaksi kimia penggodokan ini adalah

terbentuk Alumunium Oksida.

Sigit
Salah satu sarat untuk kelongsong
adalah tampang serapan netron rendah.
Bagaimana dengan Cu?
Dalam penelitian disebutkan bahwa
bahan substrat mengandung Cu 4%,
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MgO,5 %, dan Mn 0,5 %. Jumlah Mn
sama dengan Mg yaitu 0,5 %, tetapi
mengapa paduannya tidak disebut
AICuMgMn?

Yunanto.
• Cu hanya 4 % dan tidak memiliki

tampang serapan netron yang tinggi, jadi
Cu tidak mempengaruhi serapan netron.

• Paduan tidak disebut AICuMgMn karena
Mn tidak begitu berpengaruh dibanding
Cu. Selain itu menurut literatur paduan
seperti di atas disebut AICuMg.

Sumijanto
• Bagaimana pembentukan lapisan tipis

nitrida, bagaimana menempelnya pada
Al.

• Ketahanan ini dalam lingkungan apa?
(asam, netral, atau basa).

• Bagaimana pengaruh pengampelasan
terhadap ketahanan korosi. (teknik
elektro kimia)

Yunanto
• Pembentukan lapisan tipis nitrida adalah

ion nitrogen dipercepat dengan medan
listrik RF menumbuk permukaan sample,
sehingga sebagian ion nitrogen akan
menyisip dan menggeser atom sampel.
Suatu ketika susunan atom Al dan
nitrogen akan penuh (rapat) sehingga
akan terjadi penumpukan ion nitrogen
yang akhirnya terbentuk lapisan tipis
nitrida.

• Ketahanan korosi dalam lingkungan air
bebas mineral (netra!)

• Pemolesan sampel dilakukan sebelum
sampel dideposisi dengan ion nitrogen.
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ABSTRAK

PENGARUH PEMBANGKITAN DAYA PADA TEMPERATUR PERMUKAAN BAHAN BAKAR.
Dalam merancang suatu reaktor nuklir terdapat beberapa faktor yang harus diperhitungkan di
antaranya sifat netronik, mekanik, termohidrolika, manajemen bahan bakar dan sifat-sifat yang
lainnya. Pada penelitian ini telah dipelajari aspek termohidrolika teras reaktor mengenai
temperatur bahan bakar dan fluida. Telati dilakukan pemodelan susunan teras reaktor dan
reflektor berbentuk heksagonal. Berikutnya, diasumsikan bahwa pembangkitan dayanya tetap
pada 250 kwatt dan 375 kwatt untuk masing-masing bahan bakar. Data pengamatan diperoleh
dari distribusi temperatur pada permukaan bahan bakar dan fluida, khususnya pada sub-buluh
tengah, pinggir dan pojok. Pengerjaan model teras reaktor dilakukan dengan paket program
Fluent Versi 4.25 yang ada di Laboratorium Termodinamika PAU-IR ITB. Hasii yang didapat
menunjukkan bahwa teras reaktor yang dimodelkan memiliki temperatur peimukaan bahan bakar
dan fluida rendah.

ABSTRACT

INFLUENCE OF POWER GENERATION TO FUEL SURFACE TEMPERATURE. In order to
design a nuclear reactor, there are many factors that must be considered, namely neutronic,
mechanic, thermohydraulic, fuel management, etc. In this experiment the study was focussed on
reactor core thermohydraulic aspects, especially the fuel surface and fluid temperatures.
Modelling of hexagonai configuration of reactor core and reflector was cam'ed out. Then, the
power generations were assumed constant at 250 kwatt and 375 kwatt for each fuel element.
Simulation data were obtained from the fuel surface and fluid distribution temperatures, especially
in the middle, edge and comer sub-channels. This model was prepared and analyzed using
Fluent Version 4.25 package program in the Thenvodynamic Laboratory of PAU-ITB. The result
shows that this reactor core model gives low fuel surface and fluid temperatures.

PENDAHULUAN

Reaktor Triga Mark II berdasarkan
fungsinya termasuk jenis reaktor penelitian,
dimana neutron hasil belah dimanfaatkan
untuk berbagai penelitian, irradiasi dan
produksi radioisotop. Produksi radioisotop
terutama Fission Product Molybdenum (FPM)
dijadikan prioritas utama dari pendayagunaan
reaktor di masa mendatang [1]. Untuk itu,
menurut rencana reaktor ini kapasitas
dayanya akan dinaikan menjadi 2 MW.

Di dalam setiap penggunaan reaktor
nuklir selalu mengandung bahaya potensial
dengan terakumulasinya zat-zat radioaktif
sebagai hasil reaksi belah yang terjadi pada
reaktor nuklir [2,3]. Oleh karena itu
pembangunan reaktor nuklir dan
pengoperasiannya harus dilakukan dengan
menerapkan persyaratan keselamatan yang
sangat ketat. Salah satu aspek keselamatan
yang terpenting adalah aspek termohidrolika,
sehingga didalam perancangan dan
analisanya dituntut suatu ketelitian yang
sangat tinggi.

Pada penelitian ini akan dikaji hanya
pada aspek termohidrolikanya saja. Kajian
hanya mencakup penentuan distribusi
temperatur permukaan bahan bakar dan
temperatur fluida pendingin.

Dalam pengkajian aspek
termohidrolika ini telah dirancang sebuah
model teras reaktor dengan susunan bahan
bakar berbentuk heksagonal, dan pembuatan
modelnya hanya mencakup 1/12 dari teras
reaktor karena pertimbangan adanya faktor
simetri. Selanjutnya kajian hanya difokuskan
pada 3 daerah aliran saja yaitu aliran sub-
buluh tengah, pinggir dan pojok. Kemudian
model ini dianalisis dengan menggunakan
paket program Fluent Versi 4.25 yang ada di
laboratorium PAU-IR, ITB Bandung.

Dengan menggunakan paket
program Fluent Versi 4.25 dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Membuat geometri dari model.
2. Membuat grid yang bersesuaian dengan

geometri.
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3. Menjalankan paket program Fluent Versi
4.25.

4. Mengambil data distribusi temperatur
sepanjang permukaan bahan bakar.

5. Mengambil data distribusi temperatur
fluida sepanjang sub-buluh.

Dari langkah-langkah di atas akan
diperoleh distribusi temperatur permukaan
bahan bakardan temperaturfluida.

FLUENT VERSI 4.25

Fluent versi 4.25 adalah suatu paket
program komputer yang berguna untuk
memodelkan aliran fluida, transfer panas dan
reaksi kimia [4-6].

Fluent versi 4.25 merupakan suatu
paket solusi Navier-Stokes yang akan
menyelesaikan persamaan-persamaan
konservasi massa, momentum, energi dan
spesies kimia. Masing-masing persamaan
tersebut akan didiskretkan kedalam
kurvalinier grid sehingga dapat dilakukan
perhitungan komputasinya.

Struktur Program

Fluent versi 4.25 dibagi dalam 2
program yaitu preprocessor pre-BFC V4
(BFC kependekan dari Body Fit Cubic) dan
modu! utama Fluent seperti yang ditunjukan
dalam-Gambar 1.

Pre-BFC
* geometry set-up
* grid generation

Grid-file

FLUENT

* Grid import or creation
Physical models

* Boundary conditions
* Fluid properties Calculation
* Post-processing

Gambar 1. Struktur program dasar Fluent V- 4.25.

Pre-BFC V4 digunakan untuk
membuat geometri 2-dimensi atau 3-dimensi
dan struktur grid dari model yang dipilih.
Pada Gambar 1 struktur grid dapat ditransfer
dari pre-BFC V4 ke Fluent melalui Grid File.
Dengan Fluent dapat didefinisikan model-
model fisik, sifat-sifat fluida/material dan
kondisi batas sesuai dengan model yang
dipilih. Definisi tersebut ditambah dengan

struktur grid disimpan kedalam Case File.
Perhitungan dilakukan dengan menjalankan
program dan hasilnya disimpan kedalam
Data File.

Persamaan-persamaan Dasar Konservasi

Persamaan-persamaan dasar yang
dise-lesaikan dalam Fluent adalah :

1. Konservasi massa
2. Konservasi momentum
3. Konservasi energi

I. Persamaan Konservasi Massa

dengan

(1)

/?=densitasfluida
x,- = jarak dalam arah i
Vj =komponen kecepatan arah i
Sm=sumber lain

2. Persamaan Konservasi Momentum [3]

(2)

dengan
p = tekanan statik
g, = percepatan gravitasi
F, = gaya luar
tij = tensor stres

Tensor stres diberikan oleh [3]:

dVj dVj 2 d\>[

dengan // = viskositas

3. Persamaan Konservasi Energi

Dalam bentuk energi entalpi h ditulis sebagai
berikut [3]:

(3)

dt dc,

Sp cb
-^- + T,j -+Su

a yd h
(4)

dengan T =temperatur
tjj =tensorstres
Jr = fluks spesies j '
k = konduktivitas termal campuran
s = sumber
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Penyelesaian persamaan-persamaan
di atas dengan paket program fluent juga
melibatkan faktor turbulensi. Dari formulasi
aliran turbulen k-e yang dinyatakan dengan
tegangan Reynolds,

q \=>

Notasi u = komponen kecepatan rata-rata
P = rapat massa
g = gravitasi
k = energi kinetik turbulen
4 = delta kroneker i=1,2,3

j=1.2,3
<% =1 jika i=j
4 =0 jika i*j

Formulasi turbulensi untuk energi
entalpi diberikan oleh [3]:

-Mt
(6)

Notasi Mt adalah untuk viskositas turbulen

Kondisi Batas
Kondisi batas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah masukan (inlef), simetri
dan dinding.

1. Masukan
Batasan masukan adalah batasan

aliran yang masuk dengan kecepatan,
komposisi dan temperatur diketahui. Besaran
fisis fluida (yaitu air biasa) yang dimasukkan
adalah sebagai berikut:

* Densitas (massa jenis, P) = 958,3
(Kg/m }

* Viskositas, H = 2,822 10 (Kg/m-s)
Konduktivitas panas, k = 0,677(W/m-K)
Panas jenis, cp = 4216 (Joule/Kg-K)

2. Simetri
Batasan simetri adalah batasan

dimana gradien normal sama dengan nol
untuk semua variabel kecuali komponen
normal kecepatan. Kecepatan normal akan
hilang pada kondisi batasan simetri.

3. Dinding
Pada batasan dinding komponen

kecepatan normal dipaksa sama dengan nol.
Harga fluks skalar pada batasan ini dipilih
tetap.

Pembangkitan panas pada dinding
dinyatakan sebagai berikut [3]:

*
*

A T1

An (7)

Dengan notasi:
qr =
T =
k =
w =
f =
OC s

pembangkitan panas
temperatur
konduktivitas termal fiuida
dinding
fluida
cukup jauh dari dinding

A<n- jarak dari dindnig ke titik nodal
P dekat dinding

Dalam aliran turbulen pembangkitan
panas dari dinding dengan formula Iog-tow
dinyatakan sebagai berikut [3]:

3 £
...(8)

s sm— '
4

dengan notasi:

Pr = bilangan Prandtl
Prt - bilangan Prandtl turbulen
A - konstanta van Driest (26)
K = konstanta von-Karman (0,24)
E =konstantaempiris(9,81)

Penyelesaian Persamaan

Fluent didalam menyelesaikan per-
samaan-persamaan konservasi massa, mo-
mentum dan energi menggunakan teknik vo-
lurtie atur. Teknik volume atur ini terdiri dari:

1. Pembagian domain ke dalam volume atur
diskrit menggunakan grid kurvalinier.

2. Integrasi persamaan-persamaan
konservasi di atas untuk menyusun
persamaan-persamaan aljabar.

3. Penyelesaian persamaan-persamaan di
atas.

Penyelesaian persamaan akan selesai
apabila harga residual telah mencapai
harga tertentu. Harga residual
normalisasi pada suatu titik tertentu P
tersebut dinyatakan [3]:

RR =

Notasi R = residual
AP = koefisien konveksi
<fa = sebarang variabel

(10)
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TATA KERJA

Pada penelitian kali ini dipilih mode!
teras reaktor berbentuk heksagonal dan
susunan bahan bakarnya juga berbentuk
heksagonal. Jumlah bahan bakar seluruhnya
sebanyak 121 batang seperti yang
ditunjukkan dalam Gambar 2. Ukuran
diameter bahan bakar 3,76 cm dan panjang
bahan bakar (fuel) 38,1 cm yang diapit oleh
grafit dengan tebal 8,8 cm seperti yang
ditunjukkan dalatn Gambar 3. Kemudian
pemodelan teras reaktor hanya dibuat 1/12
saja seperti yang ditunjukkan dalam Gambar
4. Sedangkan Gambar 5 adalah visualisasi
geometri dari model dalam 3-dimensi beserta
kondisi batasnya. Kajiannya hanya
mencakup distribusi temperatur bahan bakar
dan temperatur fluida.

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar
3, 4 dan 5.

WiC-O(^GO0O0O(iO^aO7n-)7£

^m»X*XfrX»0fr)frXiOfsOfiOfr

Gambar2. Model teras reaktor arah
horisontal.

38,1 cm

8,8 cm

Grafit

Fuel

Grafit

3,76 cm

Gambar 3. Diameter bahan bakar.

Untuk menjalankan program fluent ini
diperlukan langkah-langkah sebgai berikut:

1. Membuat geometri dari model yang
dipilih dengan langkah kerja ditunjukkan
dalam Gambar 6. Pada kajian ini dibuat
model 1/12 teras reaktor berbentuk
heksagonal dengan bentuk dan ukuran

Sub-buluh pinggir

V
Sub-buluh tengah

Sub-buluh pojok

Gambar 4. Geometri 1/12 teras reaktor.

Dinding
Fluida keluar q» = 0 w a t t / m

2

un = 0 m/s

Simetri -
q" = 0 watt/m2

un = 0 m/s

Sumbu-z

Fluida masuk

Gambar5. Visualisasi geometri model 3-
dimensi.

2. Membuat grid yang dalam kajian ini
dibuat 14 nodal arah sumbu-x, 18 nodal
arah sumbu-y dan 29 nodal arah sumbu-
z. Sumbu-x adalah arah vertikal dengan
pembagian sel volume atur seperti yang
ditunjukkan dalam Tabel 1. Untuk
selanjutnya di dalam pembahasan sel
volume atur dalam arah x diganti dengan
posisi. Langkah pembuatan grid
ditunjukkan dalam Gambar 7.

3. Memasukkan data awal kasus per kasus.
(a) KasusIdengan

Kecepatan aliran masuk : 0,18 m/s
Temperatur aliran masuk : 305 K
Tekanan aliran masuk : 1 atm
Pembangkitan daya :
4,59x1 (Twatt/m2
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(b) Kasus II dengan
Kecepatan aliran masuk : 0,18 m/s
Temperatur aliran masuk : 305 K
Tekanan aliran masuk : 1 atm

Pembangkitan daya : 6,89x10 watt/m2

Pembangkitan panas yntuk grafit diatur
sama dengan 0 watt/m dan untuk bahan
bakar dihitung menurut perhitungan
sebagai berikut:

W = P/[(£bahan bakar).(Luas selubung bahan bakar)] watt/m2

(11)

Dengan memasukkan harga daya P
adalah 250 kwatt pada Kasus I dan 375
kwatt pada Kasus II maka diperoleh
harga pembangkitan daya W seperti di
atas.

4. Menjalankan program

PREPROCESSOR-MAIN

GEOMETRY

GEOMETRY-SETUP

CREATE

•X

POINT

r

CURVE

r

DISPLAY

WRITE-GEOMETRY-FILE

Gambar 6. Diagram alir pembuatan geometri.

Tabel 1. Sel volume atur dalam arah x.
No.

1
2
3

Jarak dalam arah x
(mm)
0-88

88 ~ 469
469 ~ 557

Jumlah sel volume
atur

2 (posisi 1s/d2)
8 (posisi 3 s/d 10)
2 (posisi 11 s/d 12)

HASIL DAN BAHASAN

Pengkajian dilakukan pada kondisi
pembangkitan daya y4ang b^rbeda yaitu
masing-masing 4,59x^10 watt/m untuk Kasus
I dan 6,89x10 watt/m untuk Kasus II.

PREPROCESSOR-MAIN

GRID-SPECIFY

GRID-BNDRY-COND

SET-GRID-SIZE

r

OUTER-REGION

r

INTERPOLATE-GRID

SPECIFY-INTRP-REG.

r

VERIFY-GRID

PREPROCESSOR-MAIN

GRID-SPECIFY

VIEW-DOMAIN

GRID-BNDRY-COND

ADJUST-MAPPED-
NODES

INTERPOLATE-GRID

REINTERPOLATE

CALCULATE-GRID

WRITE-GRID-FILE

Gambar 7. Diaaram alir oembuatan Qfid.

Gambar 8 menunjukkan gambar
distribusi temperatur permukaan bahan bakar
sepanjang posisi dalam arah sumbu-x pada
Kasus I. Pada awalnya temperatur bahan
bakar adalah konstan 305 K yang ditunjukkan
dalam posisi 1 dan 2 karena pada daerah itu
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fluida melewati grafit yang pembangkitan
panasnya diatur 0 watt/m2, sehingga
temperatur permukaannya juga tetap
konstan.

300
10 11 12

Gambar 8. Distribusi temperatur permukaan
bahan bakar, Kasus I.

Mulai pada posisi 3 temperatur
permukaan bahan bakar naik dan terus
mengalami kenaikan secara linier sampai
dengan posisi 10. Keadaan ini dikarenakan
fluida yang melewati bahan bakar mendapat
tambahan panas secara terus menerus,
sehingga tidak dapat menyerap panas lebih
banyak dari permukaan bahan bakar.
Distribusi permukaan temperatur bahan
bakar sub-buluh tengah dan pinggir berimpit
dan lebih tinggi daripada distribusi temperatur
permukaan sub-buluh pojok. Kemudian
temperatur permukaan bahan bakar turun
lagi karena fluida melewati grafit yang
pembangkitan panasnya sama dengan 0
watt/m2.

* 360

£ 330

1 2 3 10 11 125 6 7 S

Posisi

Gambar 9. Distribusi temperatur permukaan
bahan bakar, Kasus II.

Gambar 9 menunjukkan gambar
distribusi temperatur permukaan bahan bakar
sepanjang posisi dalam arah sumbu-x pada
Kasus II. Pada Kasus II memiliki
kecenderungan yang sama dengan Kasus I,
yaitu pada posisi 3 sampai posisi 10
temperatur permukaan bahan bakar terus
naik secara linier. Namun pada Kasus II
masing-masing sub-buluh lebih tinggi
daripada Kasus I. Hal ini mudah dimengerti
karena dengan naiknya pembangkitan daya

maka temperatur permukaan bahan bakar
akan mengalami kenaikan.

Gambar 10 adalah gambar yang
menunjukkan distribusi temperatur fluida
sepanjang posisi dalam arah sumbu-x pada
Kasus I. Pada awalnya temperatur fluida
konstan seperti yang ditunjukkan dalam
posisi 1 dan 2. Keadaan ini mudah
dimengerti karena fluida melewati grafit yang
pembangkitan panasnya sama dengan 0
watt/m2. Kemudian temperatur fluida mulai
naik pada posisi 3 sampai dengan posisi 10
karena terakumulasinya panas bahan bakar
yang diberikan ke fluida. Akhimya temperatur
fluida tidak naik lagi karena fluida melewati
grafit yang pembangkitan panasnya 0
watt/m2, seperti yang ditunjukkan dalam
posisi 11 dan 12.

300
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12

Posisi

Gambar lOa. Distribusi temperatur fluida,
Kasus I.

7 8 9 10 11 12

Posisi

Gambar lOb. Distribusi temperatur fluida,
Kasus II.

Karena pembangkitan panasnya
dinaikkan maka Kasus II memiliki
kecenderungan yang sama dengan Kasus I
dengan temperatur fluida mengalami sedikit
kenaikan seperti yang ditunjukkan dalam
Gambar 10.

SIMPULAN

Dari kajian yang telah dilakukan
dengan kecepatan, temperatur dan tekanan
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fluida masuk konstan
0,18 m/s, 305 K dan 1
pembangkitan panas

masing-masing
atm serta ^variasi

4,59 watt/m dan
6,89 watt/m
berikut:

diperoleh kesimpulan sebagai

1. Temperatur permukaan bahan bakar
pada posisi 1 dan 2 adalah tetap karena
fluida melewati grafit.

2. Temperatur permukaan bahan pada
posisi 3 sampai dengan posisi 10
mengalami kenaikan secara linier.

3. Temperatur permukaan bahan bakar
pada posisi 11 dan 12 turun karena fluida
melewati grafit.

4. Temperatur permukaan bahan bakar
sub-buluh tengah dan pinggir sama dan
lebih tinggi dibandingkan dengan
temperatur permukaan bahan bakar sub-
buluh pojok.

5. Temperatur fluida pada posisi 1 dan 2
adalah tetap karena fluida melewati
grafit.

6. Temperatur fluida posisi 3 sampai
dengan posisi 10 mengalami kenaikan.

7. Temperatur fluida posisi 11 sampai
dengan posis 12 tidak mengalami
kenaikan.
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TANYA JAWAB

Bambang Herutomo
• Apakah model yang ditinjau juga

memperhatikan efek aliran silang
(crossflow) yang disebabkan oleh
perbedaan densitas pendingin akibat
adanya distribusi daya dalam arah radial
teras?

• Berdasarkan hasil perhitungan tentang
temperatur maksimum kelongsong dan
permukaan bahan bakar untuk level daya
yang ditinjau, apakah keselamatan
operasi reaktor masih terjamin?

Adolf Asih
• Ya, digunakan model aliran silang.
• Masih aman, karena temperatur bahan

bakar sekitar 360 K fnasih lebih rendah
dari yang dipersaratkan

Masdin
• Kenapa bentuk geometri Triga Mark II

berupa hexagonal?
• Laju aliran pendingin tetap atau

bervariasi? Berapa besarnya?
• Kenapa distribusi aksial temperatur

bahan bakar yang dihasilkan terlihat
tnendatar?

Adolf Asih
• Untuk meningkatkan daya dari 1 MW

menjadi 2 MW
• Laju alir pendingin dibuat tetap sebesar

0,18 MW
• Karena pembangkitan panasnya dibuat

konstan
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PEMBUATAN U(IV) DARI U(VI) MENGGUNAKAN TEKNIK ELEKTRODIALISIS

Fathurrachman dan Hendro Wahyono
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang - BATAN

ABSTRAK

PEMBUATAN U(IV) DARI U(VI) MENGGUNAKAN TEKNIK ELEKTRODIALISIS. Telah dipelajari
pembuatan larutan U(IV) nitrat dari proses reduksi larutan U(VI) nitrat secara elektrodialisis
menggunakan membran tukar kation (MTK). lon uranil direduksi menjadi ion urano dalam larutan
asam nitrat yang distabilkan dengan hidrazin sulfat, dalam sel elektrolitik terbuat dari bahan
fleksiglas terdiri atas 2 bilik, 1 bilik katoda dan 1 bilik anoda, menggunakan anoda platina (Pt) dan
katoda karbon (C) atau baja nirkarat (Stainless Steef) pada suhu kamar. Membran TK diselipkan
di antara 2 bilik yang berjarak 1,5 cm dari elektroda dan jarak tersebut dijaga konstan pada setiap
percobaan. Anolit sekitar 100 ml beaipa larutan asam nitrat 1,4 M dan katolit sekitar 100 ml
berupa uranil nitrat dengan konsentrasi 23,97 g/l, dengan variasi penambahan hidrazin sulfat
0,8615 gram dan 1,723 gram. Berbagai parameter yang dilakukan dalam percobaan ini, adalah
potensial reduksi, jumlah hidrazin sulfat, dan bahan katoda, dalam pengaaihnya terhadap
prosentase konversi U(VI) menjadi U(IV) sebagai fungsi waktu, efisiensi arus, dan densitas arus
membran. Potensial arus searah yang dicoba mulai dari 3 hingga 5 volt. Konversi larutan uranil
nitrat menjadi larutan urano nitrat dapat dicapai hingga 100% pada potensial 3,5 volt selama 3,33
jam dan 3,67 jam masing-masing untuk katoda baja nirkarat dan karbon. Adanya sulfat dalam
penggunaan hidrazin sulfat menaikkan arus. Penggunaan hidrazin murni disarankan sebagai
stabilisator dalam reduksi larutan uranil nitrat menjadi larutan urano nitrat di masa datang, agar
dapat diperoleh hasil yang lebih murni dengan arus listrik yang lebih rendah.

ABSTRACT

PREPARATION OF URANIUM(IV) FROM URANIUM(VI) BY USING AN ELECTRODIALYSIS
TECHNIQUE. Preparation of a uranous nitrate solution from the reduction process of a uranyl
nitrate solution by using electrodialysis technique with a cation exchange membrane has been
studied. Uranyl ions were reduced into uranous ions in a nitric acid solution stabilized by
hydrazine sulfate in a two-compartment electrolytic cell made from flexiglass. Platinutn and carbon
or stainless steel were used as anode and cathode, respectively. The electrodialysis process was
carried out atroom temperature. A piece ofcation exchange membrane was inserted between the
two compartments and the distance between electrode and membrane was 1.5 cm and this was
kept constant throughout the experiment. A 100 ml ofa nitric acid 1.4 M solution was in the anode
chamberas anolyte, whilsta 100 ml ofa uranyl nitrate solution with the uranium concentration of
23.97 gA was in the cathode chamber containing hydrazine sulfate. The parameters tested were
reduction voltage, the amount of hydrazine sulfate added, and cathode materials to convert the
U(VI) into U(IV) as a function of time, current efficiency, and membrane current density. The
tested voltage was around 3 upto 5 volts. The conversion of U(VI) into U(IV) can reach 100 % at
the voltage of3.5 volt for 3.33 hours and 3.67 hours for the respective stainless steel and carbon.
as the cathode. The sulfate ion in a hydrazine sulfate solution can increase the direct current
Pure hydrazine therefore is recommended as stabilizer to perform the reduction of U(VI) into U(IV)
in the future in order to have lower current density during electrodialysis process.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Logam uranium dibuat dengan
menggunakan bahan dasar serbuk UF4

(garam hijau) yang direaksikan dengan
logam Ca/Mg. Untuk memperoleh hasil
Iogam U yang murni, perlu diperhatikan
pula kemurnian serbuk UF4, dan hal itu
pernah dicapai hingga 96,80 % I11.

Proses pembuatan serbuk UF4

dapat ditempuh melalui beberapa jalur, di
antara-nya adalah:

a. Serbuk amonium uranil karbonat (AUK)
direduksi menjadi UO2, lalu dihidrofluori-
nasi menjadi serbuk L)F4.

b. UF6 direaksikan dengan pereaksi kloro-
alkena yang biasa disebut proses
fluorinasi, misalnya freon-12 (perkhloro
etilena) menjadi UF4

(21.
c. UF6 dihidrolisis menghasilkan uranil

fluorida (UO2F2), selanjutnya diendapkan
menggunakan HF dan stanno khlorida
(SnCI2) sebagai bahan reduktor. Endap-
an yang dihasilkan dicuci dan dikering-
kan sehingga diperoleh serbuk UF4

[31.
d. Larutan uranil (bersuasana khlorida, sul-

fat, dan nitrat) direduksi secara elektro-
dialisis menggunakan membran kation,
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guna memisahkan hasil reduksi yang
terjadi di ruang katoda dari ruang anoda
yang oksidatif. Teknik tersebut telah dila-
kukan oleh para peneliti ORNL, AS yang
dikenal dengan proses EXCER dan
menggunakan larutan uranil bersuasana
asam khlorida untuk mendapatkan larut-
an urano. Hasil larutan urano diendapkan
oleh pelarut HF pada suhu 90 °C
sehingga diperoleh endapan UF4'

41.

Dari berbagai teknik tersebut,
pengguna-an teknik pada butir d yaitu
elektrodialisis dan pengendapan adalah
jalan terpendek untuk mendapatkan serbuk
UF4 dan cara ini dipilih dalam penelitian ini.
Di samping itu, larutan U(IV) yang
disiapkan dari larutan U(VI) digunakan pula
untuk melakukan pemisahan Pu dan U
dalam pabrik prosses-ulang cara basah
yang biasa disebut dengan proses PUREX.
Larutan U(IV) berfungsi sebagai pereduksi
Pu(IV) menjadi Pu(lll) sedangkan U(IV)
teroksidasi menjadi U(VI) sehingga dalam
proses ekstraksi pelarut Pu(lll) berada
dalam fase air dan U(VI) berada dalam
fase organik p l.

bilik dan migrasi ion tertentu (dan non
ion) antara katolit dan anolit.

2. Sel tiga bilik dengan dua membran
Sel ini digunakan untuk melaksanakan
reaksi seperti bagian 1) dengan kondisi
bahwa larutan umpan harus diisolasi dari
ruang katoda dan anoda.

3. Sel multi bilik dengan multi membran
Sel ini digunakan untuk pemekatan atau
pengenceran larutan.

Proses elektrodialisis dua bilik
dengan satu membran yang selektif
terhadap kation, yang pada setiap biliknya
terdapat elektroda Pt untuk bilik anoda dan
karbon untuk bilik katoda digunakan dalam
percobaan ini. Membran tukar kation yang
selektif terhadap kation diletakkan di antara
dua bilik anoda dan katoda tersebut. Jika
potensial dc diberikan kepada kedua
elektroda, maka kation H+ cenderung
bergerak ke arah katoda yang bermuatan
negarif. lon-ion tersebut mampu
menembus membran dan bereaksi dengan
OH' dalam bilik katoda yang membentuk
H2O, sehingga jumlah elektrolit di ruang
katoda bertambah banyak.

TEORI

Proses elektrodialisis

Proses elektrodialisis adalah suatu
proses pemindahan ion-ion melalui
membran tukar ion dari satu larutan ke
larutan yang lain karena pengaruh medan
listrik langsung[6l Kation-kation dalam
larutan akan menerobos membran tukar
kation (MTK), karena mem-peroleh tenaga
dorong dari medan listrik. Membran tukar
kation berfungsi menjaga anolit yang
oksidatif agar tidak mengoksidasi produk
dan tidak bercampur dengan katolit, serta
mempertahankan produk kation, misalnya

2+.U hasil reduksi dari UO2 tetap berada di
bilik katoda sehingga hanya ion hidrogen
(H+) dari bilik anoda yang dapat
menyeberang ke biiik katoda.

Secara umum proses
elektrodialisis dilaksanakan di dalam sel
elektrolitik dengan bermacam-macam
jutnlah bilik. Dalam hal ini ada 3 jenis sel
elektrodialisis, yaitu f4'6]:

1. Sel dua bilik dengan satu membran
Sel ini digunakan untuk melaksanakan
reaksi oksidasi-reduksi dan reaksi asam
basa. Membran membatasi larutan kedua

Sel Elektrolitik (elektroliser)

Dilihat dari segi definisi, sel
elektrolitik adalah tempat atau wadah
berlangsungnya reaksi kimia yang
diakibatkan oleh energi listrik [7). Secara
esensial suatu elektroliser terdiri atas satu
wadah untuk elektrolit, satu anoda, satu
katoda, dan suplai arus searah. Jika suatu
potensial diberikan terhadap terminal-
terminal elektroda, maka terjadi aliran arus
listrik melalui sirkuit dan akhirnya terjadilah
reaksi elektrokimia pada permukaan
elektoda.

Sel elektrolitik mempunyai
berbagai ragam bentuk dan ukuran yang
diklasifikasi-kan dengan cara yang
berbeda-beda ber-dasarkan pada geometri
sel, tipe elektroda, dan lain-lain.

Pada Instalasi Prefre, Tarapur,
India, telah dilakukan berbagai macam unit
elektroliser, seperti[7]:

1. Elektroliser menggunakan katoda air
raksa dan anoda platinum. Pada unit ini
susunan kandungan padatan pada
permukaan air raksa, berkurang dengan
adanya aliran arus. Proses menggunakan
unit ini terjadi pembentukan asam
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merkuri, sehingga sel ini tidak cocok
dalam pembentukan urano secara rutin.

2. Elektroliser menggunakan katoda titani-
um dan anoda platinum. Sel ini memberi-
kan hasil yang memuaskan dalam
produksi urano dengan jumlah yang
mencukupi, tetapi harga platinum dan
titanium cukup tinggi.

3. Elektroliser menggunakan katoda titani-
um dan anoda titanium berlapis platinum.
Dalam sel ini anoda yang digunakan
adalah suatu substrat titanium yang pada
permukaannya dilapisi platinum.

4. Elektroliser menggunakan katoda titani-
um dan anoda TSIA. Titanium Substrate
Insoiuble Anode (TSIA) dibuat dengan
melapisi logam titanium dengan oksida
logam mulia seperti rutherium, radium,
platinum, iridium, dan lain lain.

5. Elektroliser menggunakan katoda karbon
dan anoda platinum. Katoda karbon dan
anoda platinum digunakan dalam sel ini,
tetapi adanya sifat karbon yang rentan
pecah maka penggunaan katoda karbon
tersebut harus dibatasi.

Reaksi reduksi dalam sel elektrolitik

Pada proses elektrodialisis dalam
sebuah sel berisi dua bilik yang dipisahkan
dengan sebuah membran tukar kation akan
terjadi reaksi reduksi UO2

2+ menjadi U4+

dalam larutan nitrat.

Pada bilik katoda akan terjadi
reduksi UO2

2+ menjadi U4+m, dengan
reaksi:

UO2
2+ + 4H+ + 2e" < > U4++2H2O (1)

Selain itu, ada dua reaksi samping pada bilik
katoda itu, yaitu pembentukan asam nitrit dan
hidrogen, menuruti reaksi:

NO3 '+3H+

2H+ +2e"

HNO2+H2O (2)

. H2 (3)

Sementara pada anoda, hanya terjadi reaksi
pembentukan oksigen dari H2O dalam
suasana asam nitrat seperti reaksi berikut:

2H2O 4H+ +4e ' (4)

Dari penelitian yang pernah
dilakukan, potensial reduksi pada proses
elektrodialisis baik dalam suasana asam
khlorida maupun nitrat berkisar antara 3
hingga 9 volt '6l?I.

Stabilisasi larutan urano nitrat

Dalam proses PUREX, pemisahan
plutonium-uranium diiakukan dengan jalan
stripping plutonium dari fase organik ke
fase air. Untuk hal ini, maka Pu(lV)
direduksi terlebih dahulu menjadi Pu(lll).
Reduktor yang biasa digunakan adalah
Fe(SO3NH2) atau fero sulfamat. Akan
tetapi, pemakaian fero sulfamat sebagai
reduktor menimbulkan limbah radioaktif
yang cukup besar dari ion-ion feri dan
sulfat, dan juga dapat menimbul-kan
kerusakan pada evaporatorl5].

Sebagai penggantinya telah
banyak digunakan larutan U(IV) nitrat
sebagai reduktor yang dapat masuk ke
dalam fase organik bersama-sama UO2

2+

atau U(VI), sehingga mengurangi pengotor
dalam fase air tempat plutonium berada
dan tidak menambah volum limbah
radioaktif. Akan tetapi, larutan urano nitrat
dalam fase air tidak stabil dan mudah
teroksidasi kembali menjadi UO2

2+ dengan
adanya pengaruh asam nitrit. Berdasarkan
sifat tersebut urano nitrat tidak dapat
digunakan sebagai reduktor tanpa adanya
suatu zat yang berfungsi sebagai
stabilisator.

Zat-zat yang dapat digunakan
sebagai stabilisator, antara lain: urea, asam
sulfamat, dan hidrazin. Dari ketiga zat
tersebut, hidrazin merupakan stabilisator
yang paling baik, karena efektif dalam
mengurangi reoksidasi urano dan hasil-
hasil reaksinya dengan asam nitrit yang
berupa gas N2 dan N2O tidak menambah
limbah radioaktif cair'51.

Dalam produksi larutan urano
nitrat, U(IV) menunjukkan karakteristik
reaksi autokatalisis, yaitu kecepatan
reoksidasi urano akan semakin naik
dengan bertambahnya waktu t5!, seperti
ditunjukkan oleh reaksi berikut:

U4+ +NO3' + H2O <-
U4+ + 2HNO2 <
2NO + HNO3 +H2

>UO2
2++HNO2+H+(5)

UO2
2+ + 2NO + 2H+ (6)

> 3HNO2 (7)

Reaksi (5) menunjukkan bahwa reaksi
oksidasi urano oleh ion nitrat menghasilkan
HNO2, sehingga makin banyak HNO2 yang
dihasilkan akan menghasilkan reaksi (6)
makin banyak dan gas NO yang terjadi akan
membentuk HNO2 lagi menuruti reaksi (7).
Dari reaksi-reaksi tersebut terlihat bahwa
untuk setiap mol HNO2 dapat menghasilkan
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1,5 mol HNO2 lagi. Dengan demikian
semakin lama reaksi oksidasi urano, akan
semakin cepat terjadinya autokatalisis.

Kecepatan reaksi oksidasi urano
dalam larutan nitrat dapat diturunkan
serendah mungkin dengan menambahkan
hidrazin sebagai stabilisator. Hidrazin akan
bereaksi dengan HNO2, sehingga dapat
mengatasi terjadinya autokatalisis seperti di
atas. Reaksi antara hidrazin dengan HNO2

dapat ditulis-kan[5':

N2H5
+

HN3 +
• HNO2 < > HN3 +2H2O + H+ (8)
HNO2 < > N2O + N2 + H2O (9)

Dalam penggunaannya, hidrazin
menga-lami penurunan konsentrasi sekitar
0,005 M per bulan. Oleh karena itu,
penyimpanan larutan urano nitrat untuk
jangka waktu yang cukup lama, diperlukan
penambahan hidrazin secara periodik guna
menstabilkan konsentrasinya .

Efisiensi arus

Hasil reaksi elektrodialisis
berbanding lurus dengan muatan yang
dilewatkan antara kedua elektroda yang
dikenal dengan Hukum Faraday (empirik):

g =
I.e.t

96500
(10)

g = berat zat yang bereaksi, gram
/ = arus listrik, amper
e = berat ekuivalen kimia
t = waktu, detik

Efisiensi pemakaian arus dapat
dilihat dari jumlah total perubahan kimia
pada elektroda akibat arus dan sebanding
dengan jumlah arus listrik yang lewat. Akan
tetapi, sering yang diperlukan hanyalah
perubahan kimia tertentu saja dan
perubahan-perubahan kimia lain diabaikan.
Gas lain dan sebagai-nya dianggap
terbuang. Jadi, dapat didefinisi-kan bahwa
efisiensi arus ialah perbandingan
perubahan kimia yang dikehendaki
terhadap perubahan kimia total.

Atau :

Efisiensi Arus = Aktual / Teoritik x100 % (11)

Dalam hal ini, aktual adalah berat
logam yang terendapkan/melarut, dan
teoritik ada-lah berat logam dihitung

menggunakan Hukum Faraday (dianggap
tidak terjadi reaksi samping).

Hipotesis

Percobaan ini bertujuan untuk
menyiapkan larutan urano nitrat dari larutan
uranil nitrat menggunakan teknik
elektrodialisis dalam sel elektrolitik dua bilik
yang dipisah-kan oleh membran tukar
kation dan pencarian parameter proses
seperti besarnya potensial arus searah,
jumlah hidrazin, macam katoda yang
digunakan guna mendapatkan iarutan
urano nitrat semumi-murninya. Platina dan
karbon/SS masing-masing digunakan
sebagai anoda dan katoda. Penggunaan
hidrazin amat diperlukan, karena adanya
asam nitrat dalam larutan dapat
mengoksidasi produk yang berupa U(IV).
Di samping itu, kestabilan ion U4+ dari
oksidator HNO2 dapat diupayakan
menggunakan stabilisator hidrazin. Pada
percobaan ini, hidrazin tidak dipunyai dan
sebagai gantinya digunakan hidrazin sulfat.

TATA KERJA

Bahan

Membran tukar kation buatan BDH
(Inggris) berukuran 4 x 4 cm; Larutan uranil
nitrat yang dibuat dengan melarutkan U3O8

dalam asam nitat; asam nitrat 65 %;
hidrazin sulfat; air bebas mineral; asam
nitrat pekat; asam sulfat pekat; asam fospat
pekat; asam amidosulfonat; ammonium
heptamolibdat tetrahidrat; tritiso! vanadil
sulfat, vanadium 1g/f; kalium bikhromat;
ferro sulfat; asam sulfamat.

Alat

Sel elektrolitik terdiri atas dua bilik
anoda dan katoda: dua buah elektroda
(anoda: Pt dan katoda: C/SS); sumber
potensial arus searah (dc); multimeter; pH-
meter; peralatan gelas; neraca analitik;
pengaduk magnetik; kompor listrik;
titroprosessor 672 Metrohm; buret
elektronik (Dosimat); elektroda Pt dan
elektroda kalomel untuk analisis uranium;
stop watch.

Gambar sel elektrolitik

Skema sel elektrolitik terlihat pada
Gambar 1, sementara rangkaian proses
elektrodialisis terlihat dalam Gambar 2.
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c/ss

Keterangan:

A = Bilik Anoda
K = Bilik Katoda
MTK = MembranTukar Kation
M = Pengaduk magnetik

Gambar 1. Sel dua bilik satu membran

AHPERUETER SUPUl TENACA USTRIK - DC
WCuefUM TUKAft KftTON

SEL BLEKTROUSIS

Gambar 2. Rangkaian proses elektrodialisis beserta perlengkapannya.

Cara Kerja

1. Selembar membran tukar kation buatan
BDH dengan luas membran 16 cm2 (4x4
cm) diselipkan di antara dua bilik.

2. Seratus ml larutan uranil nitrat dengan
konsentrasi U 23,97 g/l yang telah
dicampur dengan 0,8615 gram hidrazin
sulfat dimasukkan ke dalam bilik katoda
dan 100 ml larutan asam nitrat 1,4 M
dima-sukkan dalam bilik anoda. Kadar
asam dalam bilik katoda kira-kira sama
dengan kadar asam dalam bilik anoda.

3. Lempeng karbon sebagai katoda berdia-
meter 3,6 cm dicelupkan ke dalam katolit,
sedang lempeng Pt sebagai anoda ber-
diameter 3,8 cm dicelupkan ke dalam
anolit.

4. Jarak antara kedua elektroda dengan
permukaan membran adalah 1,5 cm dan
dijaga konstan.

5. Larutan pada bilik katoda maupun anoda
diaduk menggunakan pengaduk
magnetik.

6. Sel elektrolitik dialiri potensial dc yang
bervariasi yaitu: 3; 3,5; 4; 4,5; dan 5 volt.

7. Arus yang tertunjuk ampermeter dan pH
larutan pada bilik katoda diamati dan
dicatat setiap 20 menit.

8. Hasil urano pada bilik katoda dicuplik
setiap 20 menit dan dianalisis dengan
cara titrasi redoks [91 memakai alat poten-
siometer titroprosessor 672 Metrohm.

Pada gambar 3 ditunjukkan
skematik pembuatan U4+ dari UO2

2+

proses elektrodialisis.

secara
dengan
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HNO3 65%

Uranil nitrat

Penyaringan Residu

Uranil nitrat
sebagai katolit

Asam nitrat
sebagai anolit ELEKTRODIALISIS

Hidrazin Sulfat ke
bilik katoda

Produk LT
dalam bilik katoda

Analisis U4+dengan
Titrasi redoks

Gambar 3. Diagram alir pembuatan U4+ dari UO2
2+ dengan proses elektrodialisis

HASIL DAN BAHASAN

A. Variasi Potensial

Percobaan dalam sel elektrolitik
dimulai dengan penggunaan karbon
sebagai katoda dan platina sebagai anoda.
Kondisi proses yang dicoba adalah
konsentrasi UO2

2+ 23,97 g/lt, konsentrasi
asam nitrat 1,4 N dan jumlah hidrazin sulfat
0,8615 gram. Percobaan dengan variasi
potensial, dilakukan pada kisaran 3,0; 3,5;
4,0; 4,5; dan 5 volt. Hasil pengaruh
potensial tersebut dapat dilihat dalam
Gambar 4. Perubahan konsentrasi U4+

diamati sebagai fungsi waktu. Gambar 4
menunjukkan bahwa makin tinggi potensial,
U(IV) terbentuk makin cepat, waktu
elektrodialisis makin pendek, dan arus
yang timbul makin besar. Pada potensial
3,5 volt terlihat bahwa pembentukan ion
U4+ dapat dicapai mendekati 100% dengan
waktu 3,67 jam. Waktu tersebut relatif lebih
pendek dibanding dengan potensial 3 volt
yang dicapai dalam waktu 5,67 jam. Pada
kondisi itu larutan uranil nitrat yang
berwarna kuning berangsur-angsur
berubah menjadi hijau tua.

Pada potensial berturut-turut 4; 4,5;
dan 5 volt, konversi uranil nitrat menjadi
urano nitrat tidak dapat mencapai 100 %.
Hal itu ditandai dengan adanya perubahan

kembali warna hijau menjadi kuning
sebelum proses elektrodialisis berakhir. Hal
ini mungkin diakibatkan hidrazin sulfat yang
berfungsi menstabilkan larutan U4+ yang
telah terbentuk habis bereaksi dengan
HNO2 hasil reaksi sehingga larutan U4+

menjadi tidak stabil dan mudah teroksidasi
kembali menjadi ion UO2

2+

100 .

Gambar4. Hubungan antara Waktu
elektrodialisis terhadap konversi
UO2

2+ menjadi U4+ dengan variasi
potensial

Besar arus yang terjadi mengikuti
besar potensial yang diberikan, dan pada
Gambar 5 tampak bahwa makin besar
potensial yang dipasang, arus searah
makin besar. Terlihat pula bahwa untuk
menjalankan proses elektrodialisis
dibutuhkan potensial minimum sebesar 3
volt, artinya proses elektrodialisis tidak
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dapat dijalankan di bawah potensial
tersebut. Hal itu terlihat dari hubungan
potensial yang merupakan garis lurus, dan
ekstrapolasi dari garis tersebut berada di
bawah 3 volt ketika menyentuh absis pada
Gambar 5. Potensial sebesar itu digunakan
untuk mengatasi adanya tahanan listrik
dalam membran.
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Gambar 5. Hubungan antara potensial dan
Arus

Bila luasan membran yang dialiri
listrik ikut diperhitungkan untuk densitas
arus membran (arus listrik dibagi luas
membran), maka makin besar potensial
yang diberikan densitas arus membran
juga makin besar seperti tampak pada
Gambar 6. Ini dapat diartikan bahwa
densitas arus per 1 cm2 luas membran
semakin besar dengan bertambah-nya
potensial yang diberikan.

i5 4 4.5

Potensial, vott

Gambar6. Hubungan antara potensial dan
densitas arus membran.

Jika konversi ion UO2
2+ menjadi

U4+ dihitung hanya sampai sebesar 60 %,
maka pada Gambar 7 diperlihatkan
efisiensi arus pada potensial 3,5 volt
mencapai 100 %, sedang potensial di atas
3,5 volt dapat melebihi 100 %, ini mungkin
diakibatkan oleh adanya sulfat yang
terdapat dalam hidrazin. Sulfat ini tidak
berpengaruh dalam proses elektrodialisis,
tetapi hanya akan menambah besar arus.
Hal itu dapat dibuktikan menggu-nakan
percobaan tanpa menggunakan hidra-zin

sulfat dengan tujuan apakah ada penga-ruh
terhadap besar arus. Percobaan tersebut
dilukiskan dalam Gambar 8. Gambar itu
menunjukkan bahwa arus yang terjadi pada
larutan tanpa hidrazin sulfat pada
percobaan ini lebih kecil dibanding dengan
larutan menggunakan hidrazin sulfat
seperti pada Gambar 6, sehingga dapat
memperkuat asumsi bahwa ion sulfat
dalam hidrazin sulfat dapat mengakibatkan
kenaikan arus.

2J5 15 4 45

Fotensiai,vdt

Gambar 7. Hubungan antara Potensial dan
efisiensi arus.

Gambar8. Hubungan antara potensial dan
arus tanpa hidrazin sulfat.

B. Variasi jumlah hidrazin sulfat
(N2H5HSO4)

Variasi jumlah hidrazin sulfat
dilakukan pada potensial 3,5 volt dengan
konsentrasi uranil nitrat dan asam nitrat
yang sama. Hal ini didasarkan atas kondisi
percobaan pertama ketika pada potensial
3,5 volt konversi U4+ dicapai secara
sempurna dalam waktu relatif pendek (3,67
jam) dibanding pada potensial yang lain.
Variasi konsentrasi hidrazin sulfat ini
dilakukan untuk mengetahui jumlah
hidrazin sulfat yang dibutuhkan secara
kualitatif sehingga tidak terjadi peristiwa
reaksi oksidasi kembali U4+ menjadi ion
UO2

2+ dan pengaruhnya terhadap produk-si
larutan U4+ sebagai fungsi waktu. Hasil dari
variasi konsentrasi hidrazin sulfat dapat
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dilihat pada Gambar 9. Gambar itu
menunjukkan bahwa jumlah. hidrazin baik
sebesar 0,8615 gram maupun sebesar
1,723 gram relatif tidak memberikan
pengaruh terhadap hasil konversi dan
waktu yang digunakan untuk elektrodialisis.
Namun, jumlah hidrazin sulfat sangat
berpengaruh terhadap arus yang terjadi.
Dengan memberikan jumlah hidrazin sulfat
lebih besar, maka arus yang ditimbulkan
juga ikut mengalami kenaikan. Hal ini akan
berpengaruh pula terhadap densitas arus
membran dan efisiensi arus seperti yang
dijelaskan di muka dan tersirat dalam
Gambar 8 dan 6.
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Gambar 9. Hubungan antara waktu
elektrodialisis dan U(IV)
terbentuk pada variasi hidrazin
sulfat.

Pada variasi jumlah hidrazin sulfat,
diperoleh hasil bahwa jumlah hidrazin sulfat
sebesar 0,8615 gram memiliki densitas
arus 0,01 A/cm2, dan untuk jumiah hidrazin
sulfat sebesar 1,723 gram memiliki
densitas arus 0,04 A/cm . Begitu pula
halnya terhadap efisiensi arus yang terjadi,
dengan adanya kenaikan konsentrasi
hidrazin sulfat maka pada potensial yang
sama memberikan efisiensi arus lebih dari
100 %. Hal ini makin memperkuat dugaan
bahwa sulfat yang terdapat dalam hidrazin
sulfat sangat berpengaruh terhadap arus
dalam proses elektrodialisis. Dari
percobaan ini diperoleh hasil bahwa
efisiensi arus untuk jumlah hidrazin 0,8615
gram adalah 100% dan jumlah hidrazin
sulfat 1,723 gram memiliki efisiensi arus
sebesar 131,14% pada konversi U(VI)
menjadi LJ(IV) sebesar 60%.

C. Variasi katoda

Pada percobaan ini hanya 2
macam katoda yang diuji, karbon dan baja
nirkarat (SS). Penggunaan katoda karbon
telah dilakukan seperti yang telah diuraikan
di muka. Tujuan penggunaan baja nirkarat

adalah untuk melihat seberapa besar
tingkat konversi U4+ sebagai fungsi waktu
dibanding-kan dengan bahan dari karbon.

Baja nirkarat sebagai katoda dalam
percobaan ini mempunyai luas 10,52 cm2.
Percobaan dilakukan pada potensial 3,5
volt, konsentrasi uranium 23,97 g/l dan
jumlah hidrazin sulfat 1,723 gram.
Pengaruh katoda baja nirkarat tersebut
terhadap U(IV) terbentuk dapat dilihat pada
Gambar 10. Gambar tersebut menunjukkan
bahwa waktu yang dibutuhkan oleh bahan
baja nirkarat untuk mengkonversi UO2

2+

menjadi U4+ hingga sempuma adalah
sebesar 3,33 jam, dan hal ini relatif lebih
pendek dibandingkan dengan waktu
konversi U(VI) ke U((!V) oleh bahan karbon
(3,67 jam). Dalam percobaan ini juga
terlihat bahwa arus yang digunakan pada
bahan baja nirkarat relatif lebih kecil
dibanding bahan karbon. Akibatnya,
densitas arus membran dan efisiensi arus
pada kato-da baja nirkarat, relatif
memberikan harga lebih kecil dibanding
elektroda bahan karbon. Bahan baja
nirkarat memberikan densitas arus
membran sebesar 0,03 A/cm2 dan efisiensi
arus sekitar 127,81 %, sementara pada
bahan karbon, densitas arus membran dan
efisiensi arus masing-masing sebesar 0,04
A/cm2dan 131,14%.
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| 80.
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1 20.
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woktu etektrodalissja

Gambar 10. Hubungan antara waktu
elektrodialisis dan U(IV)
terbentuk menggunakan baja
nirkarat dan karbon.

D. pH iarutan katolit

Dari berbagai variasi yang
dilakukan, terdapat kenaikan pH di dalam
bilik katoda pada setiap pengamatan 20
tnenit selama proses elektrolisis
berlangsung. Hal ini dapat dimungkinkan,
karena adanya ion H+ dari bilik anoda yang
mampu menerobos mem-bran tukar kation
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dan masuk ke dalam bilik katoda dan
bergabung dengan elektron pada katoda
untuk menghasilkan U(IV) dan air sehingga
menyebabkan larutan di dalam bilik katoda
(katolit) menjadi semakin encer. Hal ini
sesuai dengan persamaan reaksi 4 dan 1.

Bilik katoda menerima air dan bilik
anoda kehilangan air dengan jumlah yang
sama, yaitu 2 mol air untuk setiap mol
uranium yang terlibat dalam reaksi seperti
tertera pada persamaan reaksi 1. Dalam
tabel-tabel yang dicantumkan dalam
lampir-an, terlihat bahwa terjadi kenaikan
pH. Pada percobaan ini pH diukur
menggunakan kertas pH sehingga
kenaikan pH secara mulus dari waktu ke
waktu tidak teramati dengan baik.

E. Volum larutan

Volum awal kedua bilik dipasang
masing-masing sekitar 100 ml. Pada akhir
percobaan volum larutan diperiksa kembali.
Ternyata volum larutan dalam bilik anoda
menurun dan dalam bilik katoda menaik
(setelah volum pencuplikan sampel diperhi-
tungkan) yang dapat dilihat dalam
lampiran. Hal ini membuktikan pula bahwa
ada sebagi-an air dalam bilik anoda hilang
dan ada sebagian air dalam bilik katoda
yang bertambah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil percobaan yang
telah diperoleh dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Proses elektrodialisis dengan membran
tukar kation dapat digunakan untuk
mereduksi U(VI) menjadi U(IV) hingga
100% dan hasil dapat diperoleh dalam
keadaan murni.

2. Potensial listrik memberikan pengaruh
besar terhadap waktu konversi U(VI)
menjadi U(IV). Semakin besar potensial
yang diberikan proses reduksi semakin
cepat sekaligus arus yang ditimbulkan
semakin besar, dengan demikian efisien-
si arus dan densitas arus membran juga
semakin besar. Pemakaian potensial
yang memberikan hasil baik pada
percobaan ini adalah 3,5 volt. Pada
kondisi tersebut UO2

2+ dapat direduksi
menjadi U4+ secara sempurna (100%)
dalam waktu 3,67 jam dengan katoda
karbon dan 3,33 jam dengan katoda SS.

3. Untuk mengurangi terjadinya reoksidasi
U4+ menjadi UO2

2\ dapat digunakan
stabilisator hidrazin sulfat yang dimasuk-
kan ke dalam larutan mengandung L)4+.

4. Keberadaan sulfat dalam hidrazin sulfat
hanya akan memberikan kenaikan arus,
sehingga berpengaruh pula terhadap
efisiensi arus dan densitas arus
membran.

5. Bahan baja nirkarat (stainless steel)
sebagai katoda mampu mereduksi U(VI)
menjadi U(IV) relatif lebih cepat sekaligus
dengan arus yang relatif lebih rendah
dibanding bahan karbon.

Saran

Penggunaan hidrazin murni perlu
dilakukan dalam penelitian lebih lanjut
terhadap proses reduksi larutan UO2

2+

menggunakan membran tukar kation. Hal
ini dimaksudkan untuk mendapatkan
larutan U(IV) yang jauh lebih murni
sekaligus menstabilkan larutan U(IV) dalam
penyimpanannya.
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LAMPIRAN

A. Data hasil produksi U4+

A.1 Kondisi proses Qumlah hidrazin
sulfat: 0,8615 gram)

• Konsentrasi UO2
2+ : 23,97 g/l

• Konsentrasi keasaman : 1,4 N
• Katoda : karbon

A.1.1 Potensial: 3 volt

A.1.2 Potensial: 3,5 volt

Waktu
elektro
dialisis,

jam
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33
2,67
3,00
3,33
3,67
4,00
4,33
4,67
5,00
5,33
5,67

Arus,
Amper

0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

0,175
0,175
0,175
0,175

PH
katolit

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

u 4 +

terbentuk,
%

7,45
17,09
29,81
40,38
49,38
58,76
66,59
75,76
83,81
85,39
86,17
89,76
91,52
94,12
95,12
97,41
100,00

Keterangan
•Volum akhir anolit = 93 ml
•Volum akhir katolit = 90 ml

Waktu
elektro
dialisis,

jam
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33
2,67
3,00
3,33
3,67

Arus,
Amper

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

pH
katolit

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

u 4 +

terbentuk,
%

17,39
33,10
44,97
60,64
75,33
80,13
84,71
89,51
94,05
97,04
100,00

Keterangan
• Volum akhir anolit = 89 ml
• Volum akhir katolit =99ml

A.1.3 Potensial : 4volt

Waktu
elektro
dialisis,

jam
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33
2,67

Arus,
Amper

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

PH
katolit

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

u 4 +

terbentuk,
%

21,08
39,26
55,23
64,91
73,12
76,90
79,07
82,90

Keterangan
• Volum akhir anolit = 98 ml
• Volum akhir katolit = 96 ml

A.1.4 Potensial : 4,5 volt

Waktu
elektrodi

alisis,
jam
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33
2,67

Arus,
Amper

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

PH
katolit

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

IT
terbentuk

%
27,47
47,67
61,96
64,57
68,35
72,68
77,05
81,42

Keterangan:
• Volum akhir anolit = 94,5 ml
• Volum akhir katolit = 99 ml
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A.1.5 Potensial :5volt
Waktu

elektrodi
alisis,
jam
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33
2,67
3,00

Arus,
Amper

2,2
2,2
2,2
2,2
1.9
1.9

1,85
1,85
1,85

pH
katolit

0,5
0,5
0,5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1,5

ir

terbentuk

%29,47
50,36
62,69
64,29
69,55
71,90
73,76
79,89
80,10

Keterangan :
• Volum akhir anolit= 98 ml
• Volum akhir katolit = 97,5 ml

A.2. Kondisi proses (jumlah hidrazin
sulfat: 1,27 gram)

2+• Konsentrasi UO2 : 23,97 g/l
• Konsentrasi keasaman : 1,4 N
• Katoda : karbon

A.2.1 Potensial : 3,5volt
Waktu
elektro
dialisis,

jam
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33
2,67
3,00
3,33
3,67

Arus,
Amper

0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59

PH
katolit

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1.0
1.0
1.0
1,0
1.0
1.0

u 4 +

terbentuk,
%

20,68
38,12
51,31
64,71
72,93
79,06
83,59
87,97
91,69
95,76
100,00

Keterangan
Volum akhir anolit
katolit = 94 ml

= 93 ml; Volum akhir

A.2.2 Potensial : <
Waktu

elektro
dialisis,

jam
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33
2,67

Arus,
Amper

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,72
0,72
0,72

tvolt

PH
katolit

0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1.0
1,0

terbentuk,
%

26,04
50,02
66,98
78,89
92,55
94,90
98,63
98,93

Keterangan :
Volum akhir anolit = 94,5 ml; Volum akhir
katolit = 98 ml

A.3. Kondisi proses (katoda baja
n irkarat/sfa/n/ess steel)

• Konsentrasi UO2
2+

• Konsentrasi keasaman
• Jumlah Hidrazin sulfat

23,97 g/l
1.4N
1,27 gram

A.3.1 Potensial : .
Waktu

elektro
dialisis,

jam
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33
2,67
3,00
3,33

Arus,
Amper

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

3,5 volt

pH
katolit

0,5
0,5
0,5
1,0
1.0
1,0
1.0
1.0
1,0
1.0

u 4 +

terbentuk,
%

26,72
41,03
60,21
75,46
82,83
91,73
95,93
98,37
99,53
100,00

Keterangan:
Volum akhir anolit
katolit = 98,5 ml

= 95 ml; Volum akhir

B. Data hasil perhitungan Efisiensi arus
dan densitas arus membran untuk
produk U4+ sebesar 60 %

B.1 Variasi Potensial

• Jumlah Hidrazin sulfat: 0,8615
gram
Luas membran
Katoda

: 16crrf
karbon

Potensial
volt

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Waktu
elektro-
dialisis,

jam
2,6

1,2

1,1

0,8

0,8

Arus
rerata,
amper

0,19
r 1,45

0,95

1,75

2,2

Efisensi
arus,

%

91,50

100,00

193,57

259,32

326,01

Densitas
arus

membran,
A/cm2

0,01

0,03

0,06

0,11

0,14

B.2 Variasi jumlah Hidrazin sulfat

• Potensial: 3,5 volt
• Katoda : karbon
• Luas membran : 16 cm2
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Jumlah
Hidrazin
sulfat,
gram

0,8615

1,723

Waktu
elektro-
dialisis,

jam

0,45

0,59

Arus
rerata,
amper

1,2

1,2

Efisensi
arus,

%

100,00

131,14

Densitas
arus

metnbran,
A/cm2

0,01

0,04

B.3 Variasi bahan katoda

• Potensial : 3,5 volt
• Jumlah Hidrazin sulfat: 1,723 gram

Luas membran 16cnrr

Katoda

Karbon

Baja
nirkarat

Waktu
elektro-
dialisis,

jam

1,2

1,5

Arus
rerata,
amper

0,45

0,46

Efisensi
arus,

%

100,00

127,81

Densitas
arus

membran
,A/cm2

0,01

0,03

C. Contoh Perhitungan efisiensi arus dan
densitas arus membran

C.1 Efisiensi arus

Teori
• Konsentrasi UO2

2+ = 23,97 g/l
• Volum larutan UO2

2+ = 0,1 liter
• Perubahan valensi atom U = 2 atom
• Berat Molekul = 238 gram atom

Jad i : Efisiensi (,eOri) = (23,97)(0,1)(2)/238 =
0,02014

Aktual
Contoh perhitungan untuk :

• Potensial = 3 volt
• Jumlah Hidrazin sulfat = 0,8615 gram
• Katoda = karbon
• Luas membran = 1 6 c m 2

• Waktu elektrodialisis = 2,6 jam
• Arus rerata =0 ,19amper
• 1 Faraday = 96500 amper detik

Jad i : Efisiensi (aktUai) =
(2,6)(0,19)(3600)/96500 = 0,01842

Sehingga : Efisiensi arus =
(0,01842/0,02014)100% = 91,50%

C.2 Densitas arus membran
Contoh perhitungan untuk:

• Potensial = 3 volt
• Arus rerata =0 ,19amper
• Luas membran= 16 cm2

Sehingga : Densitas arus membran =0,19
Amper/16 cm2 = 0,01 A/cm2

TANYA JAWAB

Herliyani Suharta
• Apa beda U(VI) dan U(IV) dan tingkat

radiasinya ?

Fathurrachman
• Beda sifat kimia dan fisika U(VI) dan

U(IV) secara ringkas dapat dilihat dalam
tabel berikut:

U(VI)
• Valensi enam

dalam bentuk
UO2

2+

• Dalam larutan
berwarna kuning
cerah

• Stabil

• Dapat direduksi
menjadi U4+

dengan berbagai
cara, misalnya
secara kimia (+
logam seng),
elektrolisis
(sebagian), dan
elektrodialisis

• Dalam proses
ekstraksi pelarut
dengan
keasaman sekitar
4 M, U(VI) cinta
fase organik

U(IV)
• Valensi empat

dalam bentuk U4+

• Dalam larutan
berwarna hijau
gelap

- Tidak stabil dan
mudah teroksidasi
menjadi UO2

2+

• Mampu
mereduksi Pu(IV)
menjadi Pu(lll)
dan berubah
kembali menjadi
UO2

2+ (dalam
proses-ulang jenis
PUREX)

» Dalam proses
ekstraksi pelarut
dengan
keasaman sekitar
4 M, U(IV) cinta
fase air

U(VI) dan U(IV) mempynyai tingkat
radiasi yang sama, yaitu pemancar alpha dan
pemancar gamma rendah (180 KeV). Bahaya
yang ditimbulkan untuk kesehatan pekerja
radiasi adalah bahaya inhalasi (terhirup) dan
inkorporasi (tertelan), karena daya ionisasi
pemancar alpha terhadap jaringan cukup
besar sehingga mampu merusak sel dan
memicu kanker. Makin tinggi konsentrasi
U(VI) dan U(IV) makin besar tingkat radiasi
alpha mereka.

Siti Amini
• Bagaimana bukti bahwa ion hidrazin atau

sulfat yang mempercepat reaksi reduksi
U(VI), atau kaitannya dengan tinggi
arus?

• Kiranya mengapa penggunaan C lebih
bisa menaikkan kecepatan reduksi atau
menaikkan arus? (kesimpulan 5).
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Fathurrachman
• lon hidrazin berfungsi sebagai stabilisator

larutan urano nitrat yang dalam fasa air
mudah teroksidasi kembali menjadi uranil
nitrat akibat pengaruh asam nitrat.
Idealnya, hidrazin murni digunakan
sebagai zat stabilisator. Akan tetapi, pada
saat penelitian dilakukan, hanya ada
hidrazin sulfat di laboratorium.
Penggunaan zat tersebut yang
mengandung ion sulfat, ternyata
menaikkan arus sekaligus efisiensi arus
melebihi 100%. Hal itu berarti ion sulfat
tidak ikut terlibat dalam reaksi reduksi
tetapi menaikkan arus dan tidak
mempercepat reaksi reduksi U(VI)

• Terimakasih atas saran saudara. Data
kami menyebutkan bahwa katoda SS
membutuhkan arus relatif lebih rendah
dibanding katoda karbon dan waktu
elektrodiaiisis yang lebih pendek. Di sisi
lain, katoda Karbon mudah pecah
sehingga penggunaannya dibatasi.

Tabel perbandingan penggunaan katoda SS
dan Karbon.

Katoda

SS
Karbon

Arus
rata-rata,
ampere

0,46
0,59

Densitas arus
membrane

A/cm2

0,03
0,04

Waktu
elektrodialisis,

jam
3,33
3,67

Sahat Simbolon
• Dapatkah diterangkan reduksi U(VI)

menjadi U(IV) dengan karbon dari sudut
potensialnya ?

• Apakah tidak difikirkan bahwa ada reaksi
U(Vl) dan U(IV) dengan hidrazin sulfat
dalam bentuk yang lebih kompleks ?

Fathurrachman
• Reaksi reduksi U(VI) menjadi U(IV) yang

terjadi adalah seperti pada reaksi 1,

UO2
2+ + 4H+ + 2e" -> U4+ + 2H2O

Potensial standar reduksi dalam larutan
fase air dan suhu kamar sebesar 0,62
volt. Informasi ini ada di mana-mana.
Dari hasil percobaan, tegangan minimal
yang diperlukan adalah 3 volt seperti
yang terlihat pada Gambar 5 dan 6. Di
bawah tegangan tersebut, tidak akan
terjadi proses reduksi, karena tegangan
sebesar itu diperlukan untuk mengatasi
potensial kimia (Ec), overpotentia! (Eo),
tegangan elektrolit (Er), dan potensial

membran (Em). Hal itu dapat dibuat
persamaan seperti berikut,

E= 2,9 volt = Ec + Eo + Er + Em

Potensial kimia (Ec) diperlukan untuk
melaksanakan reaksi membran.
Misalnya, sekitar 1,8 volt untuk
elektrolisis air. Gas-gas tidak akan keluar
pada elektrode yang tercelup dalam ai'r
sampai angka itu terlewati. Demikian pula
tidak ada panas yang muncul dalam sel
ketika semua energi hanya digunakan
untuk untuk mengubah air menjadi gas-
gas.

Potensial lebih (Eo) adalah reaksi
elektrode yang menimbulkan evolusi gas
pada elektrode, misalnya gas hidrogen
pada katode, dan gas oksigen pada
anode. Makin tinggi harga ini, reaksi
elektrode ini makin- cepat. Biasanya
harga ini cukup rendah kecuali jika sel
direncanakan untuk melaksanakan reaksi
redoks.

Tegangan elektrolit (Er) dapat
dinyatakan dengan persamaan berikut,

Er = i

Dalam hal ini, i densitas arus, xA dan
xc adalah jarak anode dan katode dari
membran, AA dan AQ adalah masing-
masing konduktivitas larutan anolit dan
katolit. Sementara, konduktivitas larutan
adalah jumlah dari kpptribusi semua ion-
ion terlarut dalam larutan anolit atau
katolit. Hal itu mengikuti persamaan,

A =

dalam hal ini, X( adalah konduktivitas
spesifik ion i, dan c,- adalah konsentrasi
ion tersebut dalam larutan.

Potrensial membran (Em) biasanya
cukup rendah sehingga dapat diabaikan.
Oleh karena itu, dalam semua proses
elektrodialisis, Ec dan Er adalah
kontributor utama terhadap tegangan sel
keseluruhan (E).

Hidrazin ditambahkan ke dalam
larutan katolit dengan maksud
menghambat reaksi oksidasi asam nitrat
terhadap U(IV) menjadi U(VI). Adanya
sulfat yang terikut dalam hidrazin sulfat

205



Prosiding Pwsentasi llmiah Bahan Bakar Nuklir V
P2TBDU dan P2BGN - BATAN Jakarta, 22 Pebniari 2000

ISSN 1410-1998

dalam larutan dapat menaikkan arus
yang diperlukan untuk melakukan proses
reduksi seperti yang telah dibuktikan
dalam percobaan ini. Hal itu disebabkan
sulfat tidak diperlukan dalam reaksi
elektrolisis, walaupun adanya sulfat tidak
merusak produk (IV). Seperti yang telah
dijelaskan di muka bahwa yang
diperlukan dalam proses elektrolisis
hanyalah perubahan kimia tertentu saja
dan perubahan kimia seperti gas-gas dan
ion lain sulfat diabaikan. Di sisi lain, sulfat

dengan U(VI) dan
membentuk uranil sulfat

2+

U(IV) dapat
UO2SO4 dan

urano sulfat USO4 , dan kompleks
UO2(SO4)2

2" dan U(SO4)2. Dari sisi proses
reduksi U(VI) menjadi U(IV) sulfat tidak
mengganggu reaksi, karena banyak
pustaka menjelaskan bahwa dalam
suasana khlorida dan sulfat produk U(IV)
tidak terganggu dibanding dengan proses
reduksi dalam suasana nitrat. Adanya
asam nitrit dalam asam nitrat dapat
mengoksidasi U(IV) menjadi U(VI).
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MODEL EVALUASI KEMAMPUAN LAPISAN PELINDUNG PADA PARTIKEL

BAHAN BAKAR DALAM MENAHAN TEKANAN GAS INTERNAL

Bambang Herutomo dan Tfi Yulianto
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar nuklir dan Daur Ulang

ABSTRAK

MODEL EVALUASI KEMAMPUAN LAPISAN PELINDUNG PADA PARTIKEL BAHAN BAKAR
DALAM MENAHAN TEKANAN GAS INTERNAL. Partikel bahan bakar berpelindung yang diisikan
ke dalam matrik grafit telah digunakan sebagai bahan bakar reaktor temperatur tinggi. Fungsi
utama lapisan pelindung adalah menjaga nuklida hasil fisi agar tetap berada di dalam partikel
bahan bakar. Oleh karena itu, keselamatan dan kinerja operasi reaktor sangat ditentukan oleh
integritas mekanik lapisan pelindung. Modef perhitungan untuk mengevaluasi kemampuan lapisan
pelindung dalam menahan tekanan gas internal disajikan di dalam makalah ini. Di dalam model,
lapisan pelindung diasumsikan sebagai bejana tekan bentuk bola berdinding tebal dan rasio
antara tekanan gas internal dengan tekanan internal yang menyebabkan permukaan dalam
dinding bejana mulai mengalami peluluhan digunakan untuk mengevaluasi integritas lapisan
pelindung. Berdasarkan model, evaluasi kemampuan lapisan pelindung partikel bahan bakar
untuk Reaktor Uji Temperatur Tinggi (Jepang) telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa
lapisan pelindung mampu menahan tekanan gas internai yang timbul.

ABSTRACT

MODEL FOR STRENGTH EVALUATION OF COATING LAYERS OF A FUEL PARTICLE IN
RESTRAINT OFINTERNAL GAS PRESSURE. Coated fuel particles contained in graphite mathx
are used in high temperature reactor. The main purpose of the coating layer is to retain fission
products within the fuel particles. Therefore, the safety and the performance of reactor operation
depend on the mechanical integrity of the coating layers. A calculation model for strength
evaiuation of coating layer to restrain intemal gas pressure is presented in this paper. In the
model, coating layeris assumed as thick walled - spherical pressure vessel, and ratio ofintemal
gas pressure and intemal pressure caused the innersurface ofpressure vessel wall begin to yield
is used to evaluate the integrity of coating layer. Based on this model, strength evaluation of
coating layers of fuel particle for High Temperature Test Reactor (Japan) has been carried out
and the result shows that the coating layers are able to restrain the build up of intemal gas
pressure.

PENDAHULUAN

Bahan bakar untuk reaktor
temperatur tinggi (HTR - High Temperature
Reactor) pada umumnya tersusun atas
partikel-partikel bahan bakar yang
dikompakkan dengan matrik grafit dalam
bentuk bola atau pelet. Setiap partikel bahan
bakar tersusun atas bahan fisil berupa bola-
bola kecil {kernel) berdiameter sekitar 600
mikron dan lapisan pelindung yang berfungsi
menghalangi pelepasan nuklida hasil fisi ke
sistem pendingin dan menghalangi serangan
kimia pendingin terhadap kernel bahan
bakar. Sebagai kernel bahan bakar dapat
berupa uranium dioksida - UO2, campuran
uranium dan thorium dioksida - (U+Th)O2

maupun campuran UO2 dengan UC (Uranium
Carbide). Lapisan pelindung yang
dikembangkan pada partikel bahan bakar
untuk HTR modern adalah tipe TRISO (777 -
Isotropic). Lapisan pelindung ini tersusun
atas tiga lapis, yaitu lapis terdalam berupa
lapisan pirokarbon kerapatan tinggi (Inner
PyC - IPyC), lapis tengah berupa lapisan

silikon karbida (SiC) dan lapis luar berupa
lapisan pirokarbon kerapatan tinggi {Outer
PyC - OPyC). Di antara kernel bahan bakar
dengan lapisan pelindung terdalam (IPyC)
terdapat lapisan buffer pirokarbon yang
sangat porous. Fungsi utama lapisan buffer
rhenampung gas-gas hasil fisi yang terlepas
dari kernel bahan bakar. Model eiemen bakar
tipe prismatik dan ilustrasi tampang lintang
partikel bahan bakar berpelindung TRISO
dapat dilihat pada gambar 1. (1 '2 '31

Berdasarkan desain bahan bakar
HTR di atas tampak bahwa keselamatan dan
kinerja operasi reaktor sangat ditentukan oleh
integritas mekanik dari masing-masing
lapisan pelindung (IPyC, SiC dan OPyC).
Usaha dasar yang sangat diperlukan untuk
meningkatkan keselamatan dan kinerja
operasi reaktor adalah mereduksi sekecil-
mungkin fraksi gagal lapisan pelindung {as-
fabricated) dan mencegah terhadap
kegagalan selama iradiasi. Beberapa
penyebab utama kegagalan lapisan
pelindung selama iradiasi telah dapat
diidentifikasi secara baik dewasa ini. Untuk
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iradiasi pada temperatur tinggi, kegagalan
lapisan pelindung terutama disebabkan oleh
migrasi kernel bahan bakar (amoeba effecf)
dan korosi lapisan pelindung SiC oleh nuklida
hasil fisi seperti paladium. Untuk iradiasi
sampai derajat bakar tinggi, kegagalan
terutama disebabkan oleh tegangan yang
timbul pada lapisan pelindung {pressure
vessel failure) akibat tekanan gas internal
yang berasal dari gas-gas hasil fisi yang
terlepas dari kernel bahan bakar dan efek
penyusutan dimensi lapisan pelindung
(terutama lapisan PyC) karena iradiasi netron
cepat. (1l2'3)

Dalam usaha memahami konsep
desain partikel bahan bakar seperti diuraikan
di atas, terutama dalam hal desain lapisan
pelindung, makalah ini menyajikan suatu
model perhitungan untuk mengevaluasi
kemampuan desain lapisan pelindung dalam
menahan tekanan gas internal yang timbul
akibat iradiasi. Di dalam model, lapisan
pelindung diasumsikan sebagai bejana tekan
bentuk bola berdinding tebal dan masing-
masing lapisan pelindung tidak saling terkait
antara satu dengan yang lainnya
{independent) sehingga masing-masing
lapisan pelindung akan mendapat tekanan
gas intemal yang sama. Kemampuan lapisan
pelindung dievaluasi berdasarkan atas rasio
antara tekanan gas intemal dengan tekanan
kritis lapisan pelindung. Lapisan pelindung
dikatakan mampu menahan tekanan gas
internal (tetap memiliki integritas mekanik)
apabila rasio antara tekanan gas internal
dengan tekanan kritis lebih kecil dari satu.
Sebagai contoh perhitungan, evaluasi telah
dilakukan pada lapisan pelindung tipe TRISO
dari partikel bahan bakar HTTR - Jepang
(High Temperature Test Reactor). Model dan
hasil yang diperoleh diharapkan bermanfaat
untuk mengevaluasi keandalan disain partikel
bahan bakar yang akan dikembangkan dan
digunakan dalam bahan bakar HTR untuk
Indonesia.

MODEL PERHITUNGAN

Perhitungan yang diperlukan dalam
evaluasi ini secara garis besar meliputi
perhitungan tekanan gas internal yang timbul
akibat iradiasi dan perhitungan tekanan
internal yang menyebabkan permukaan
dalam lapisan pelindung mulai mengalami
peluluhan (tekanan kritis). Untuk melakukan
perhitungan tersebut, lapisan pelindung
diasumsikan sebagai bejana tekan bentuk

bola berdinding tebal (thick walled - spherical
pressure vessel) yang hanya mendapat
tekanan dari dalam saja (tekanan atau gaya
dari luar diabaikan).

Perhitungan Tekanan Gas Internal

Apabila kernet bahan bakar yang
digunakan di dalam partikel bahan bakar
adalah UO2 maka gas internal yang
dipertimbangkan dalam perhitungan meliputi
gas hasil fisi (Xe dan Kr) yang terlepas dari
kernel bahan bakar UO2 dan gas CO yang
terbentuk dari hasil reaksi antara lapisan
buffer dengan oksigen bebas yang berasal
dari oksigen berlebih akibat reaksi fisi yang
terjadi di dalam kernel bahan bakar UO2.
Dengan mengasumsikan bahwa gas-gas
tersebut berkelakuan seperti gas ideal maka
besarnya tekanan gas internal sebagai fungsi
waktu iradiasi, P(t), dapat dihitung dengan
persamaan berikut:

P{t) =
njt) R T

V(f)

= nfp +
(1)

n(t) adalah total gas pada waktu t (gr-mol), R
adalah konstanta gas ideal (8,317 MPa
cm3/gr-mol K), T adalah temperatur (K), V(t)
adalah volume ruang kosong yang terdapat
di dalam lapisan buffer pada waktu t (cm3),
nfp dan rico adalah jumlah gas hasil fisi yang
terlepas dari kernel bahan bakar dan gas CO
yang terbentuk sampai waktu t (gr-mol).

Jumlah gas hasil fisi (gr-mol) yang
terlepas dari kernel bahan- bakar dihitung
dengan persamaan berikut (diasumsikan
bahwa yield gas hasil fisi yang terbentuk dari
reaksifisiadalah31%)

0,31 x F x FRx t ir

NA
(2)

F adalah laju reaksi fisi (fisi/hari), FR adalah
total fraksi gas hasii fisi yang terlepas dari
kernel bahan bakar, tir adalah lama iradiasi
(hari), dan NA adalah bilangan Avogadro
(6,02217 1023gr-mor1).

Jumlah gas CO (gr-mol) yang
terbentuk dari hasil reaksi antara oksigen
dengan lapisan buffer pirokarbon ditentukan
berdasarkan jumlah atom oksigen (nox) bebas
yang terlepas dari kernel bahan bakar UO2,
yaitu: l 3 ]
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= -0,21 -
8500

(3)

T adalah temperatur kernel bahan bakar (K).

Sedangkan volume ruang kosong,
V(t), yang terdapat di dalam lapisan buffer
sebagai fungsi waktu dapat ditentukan
berdasarkan perbandingan densitas fabrikasi
lapisan buffer dengan densitas teoritis PyC
kemudian dikoreksi dengan pertambahan
volume kernel bahan bakar akibat swelling.

(4)

adalah volume lapisan buffer (cm3) dan
dVsw adalah pertambahan volume kernel
bahan bakar akibat peristiwa swelling (cm3)

Perhitungan Tekanan Kritis

Untuk bejana tekan bentuk bola
berdinding tebal yang hanya mendapat
tekanan internal sebesar P dan tekanan dari
luar bola diabaikan maka besarnya tekanan
internal yang menyebabkan permukaan
dalam dinding bejana tekan mulai mengalami
peluluhan (yielding), Pcritl adalah : (4)

_ 2
rcrit — T

2 {Ro/Rif - 1

(/?o//?/)3
(5)

Ri dan Ro adalah jari-jari dalam dan jari-jari
luar bola, cy adalah tegangan luluh bahan
bejana tekan.

Metoda Evafuasi

Kemampuan lapisan pelindung
dalam menahan tekanan gas internal dapat
dievaluasi dari besar-kecilnya rasio antara
tekanan gas internal hasil perhitungan
persamaan (1) dengan tekanan kritis hasil
perhitungan persamaan (5). Hal ini berarti,
semakin kecil rasio antara tekanan gas
internal dengan tekanan kritis maka lapisan
pelindung semakin mampu (andal) dalam
menahan tekanan gas intemal yang timbul.

HASIL DAN BAHASAN

Sebagai contoh penerapan model
perhitungan di atas, berikut disajikan hasil
evaluasi kemampuan lapisan pelindung pada

partikel bahan bakar HTTR-Jepang dalam
menahan tekanan gas internal. Data desain
dan kondisi operasi partikel bahan bakar
yang diperlukan dalam perhitungan dapat
dilihat pada tabel 1.

Data pada tabel 2 adalah ringkasan
hasil perhitungan tentang jumlah gas yang
mengisi ruang kosong di dalam lapisan buffer
(gas hasil fisi yang terlepas dari kernel bahan
bakar dan gas CO yang terbentuk), volume
ruang kosong di dalam lapisan buffer dan
tekanan gas internal yang timbul di dalam
partikel bahan bakar yang ditinjau. Dalatn
evaluasi ini, total fraksi gas hasil fisi yang
terlepas dari kernel bahan bakar maupun
swelling yang terjadi pada kernel bahan
bakar sebagai fungsi sejarah iradiasi
ditentukan dengan program komputer
FASTGRASS (5). Oleh karena fraksi gas hasil
fisi yang terlepas maupun swelling yang
terjadi pada bahan bakar UO2 sangat
dipengaruhi oleh temperatur operasi, yaitu
semakin besar apabila temperatur operasi
semakin tinggi maka perhitungan dilakukan
pada temperatur operasi maksimum (1495
°C). Berdasarkan temperatur operasi
tersebut, hasil perhitungan tekanan gas
internal di dalam tabel 2 menunjukkan nilai
maksimum sehingga evaluasi berikutnya
akan mendapatkan hasil yang konservatif.

Data pada tabel 3 adalah ringkasan
hasil perhitungan tekanan kritis dan rasio
antara tekanan gas internal dengan tekanan
kristis untuk masing-masing lapisan
pelindung (IPyC, SiC -dan OPyC) dari tipe
partikel bahan bakar yang ditinjau. Dalam
perhitungan ini diasumsikan bahwa masing-
masing lapisan pelindung pada partikel
bahan bakar adalah berdiri bebas atau tidak
saling berinteraksi sehingga masing-masing
lapisan pelindung mendapat tekanan gas
internal yang sama (tabel 2) dan tekanan
antar muka akibat interaksi antar lapisan
pelindung dapat diabaikan. Berdasarkan
asumsi ini lapisan pelindung akan
mendapatkan tekanan gas internai yang
maksimum. Oleh karena data tegangan luluh
untuk masing-masing lapisan tidak ada maka
tegangan luluh dalam perhitungan tekanan
kritis diasumsikan sama dengan kekuatan
patahnya (fracture strength) sehingga
tekanan kritis hasil perhintungan persamaan
(5) merupakan tekanan internal yang
menyebabkan lapisan pelindung jebol.
Berdasarkan pustaka [3] besar kekuatan
patah lapisan pelindung IPyC dan OPyC
adalah160 MPa sedangkan kekuatan patah
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untuk lapisan pelindung SiC (dalam satuan
MPa) adalah:

Ty,SiC = 834-88x<D (6)

adalah fluence netron cepat ( x 1025 m*2)

Data hasil perhitungan pada tabel 3
menunjukkan bahwa rasio tekanan gas
internal dengan tekanan kritis adalah lebih
kecil dari satu untuk lapisan pelindung SiC
dan lebih besar dari satu untuk lapisan
pelindung pirokarbon (IPyC dan OPyC). Hal
ini berarti bahwa tekanan gas internal yang
timbul tidak akan menyebabkan kerusakan
pada lapisan pelindung SiC akan tetapi
menyebabkan kerusakan pada lapisan
pelindung IPyC dan OPyC. Oleh karena
ketiga lapisan pelindung tersebut merupakan
satu kesatuan maka lapisan pelindung SiC
akan menahan lapisan pelindung IPyC dan
OPyC sehingga integritas mekanik lapisan
tersebut tetap terjaga sampai iradiasi
berakhir. Dalam arti lain, partikel bahan bakar
yang ditinjau memiliki lapisan pelindung SiC
yang berfungsi sebagai penyangga (restraint)
lapisan pelindung yang lain (IPyC dan
OPyC). Ditinjau dari segi keandalan partikel
bahan bakar, keadaan tersebut akan sangat
menguntungkan karena selama lapisan
pelindung SiC tetap utuh (dalam arti tekanan
gas internal tidak melampaui tekanan
kritisnya) maka dua lapisan yang lain (IPyC
dan OPyC) juga tetap dalam keadaan utuh
meskipun tekanan gas intemal telah
melampaui tekanan kritis lapisan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan data
eksperimen, pernyataan tersebut di atas
adalah sesuai karena dari hasil uji iradiasi ke
dua tipe partikel bahan bakar yang ditinjau
tidak ditemui adanya kegagalan sampai
derajat bakar yang direncanakan tercapai (33
MWd/kgU untuk partikel bahan bakar teras
pertama dan 70 MWd/kgU untuk partikel
bahan bakar teras ulang).' '

SIMPULAN DAN SARAN

Model perhitungan untuk evaluasi
kemampuan lapisan pelindung pada partikel
bahan bakar HTR dalam menahan tekanan
gas internal telah dikemukakan. Dalam
model, lapisan pelindung diasumsikan
sebagai bejana tekan bentuk bola berdinding
tebal dan masing-masing lapisan pelindung
tidak saling terkait antara satu dengan yang
lainnya {independent) sehingga masing-
masing lapisan pelindung akan mendapat

tekanan gas internal yang sama.
Kemampuan lapisan pelindung dievaluasi
berdasarkan atas rasio antara tekanan gas
internal dengan tekanan kritis lapisan
pelindung. Lapisan pelindung dikatakan
mampu menahan tekanan gas internal (tetap
memiliki integritas mekanik) apabila rasio
antara tekanan gas internal dengan tekanan
kritis lebih kecil dari satu.

Berdasarkan model, telah dilakukan
evaluasi kemampuan lapisan pelindung pada
partikel bahan bakar HTTR - Jepang, baik
untuk bahan bakar teras pertama maupun
bahan bakar teras isi-ulang. Hasil evaluasi
menunjukkan bahwa lapisan pelindung
(IPyC, SiC dan OPyC) pada partikel bahan
bakar tersebut mampu menahan tekanan gas
internal yang timbul. Dari hasil evaluasi juga
tampak bahwa keandalan partikel bahan
bakar dalam mempertahankan integritas
mekaniknya sangat dipengaruhi oleh desain
dan keutuhan lapisan SiC-nya.

Oleh karena penyusutan dimensi
lapisan pelindung PyC akibat iradiasi netron
cepat juga merupakan penyebab utama
kegagalan lapisan pelindung maka model
perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga
keandalan atau kemampuan lapisan
pelindung dalam mempertahankan integritas
mekaniknya selama iradiasi dapat diprediksi
secara akurat. Selain itu efek perbedaan
ekspansi termal di antara lapisan pelindung
juga perlu dipertimbangkan terutama untuk
kondisi transient.
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TANYA JAWAB

Endiah P.H.

• Dalam perhitungan maksimum lapisan
pelindung yang berlapis-lapis dalam
menahan tekanan gas internal, apakah
dilakukan secara simultan sebagai fungsi
derajat bakar

• Jika dianggap bahwa garis horizontal
bahan bakar spheris adalah arah radial,
apakah dilakukan nodalisasi dalam
perhitungan dan bagaimanakah caranya.

Bambang Herutomo

• Ya, telah dilakukan secara simultan.
Dalam arti jumlah gas hasil fisi yang
terlepas dari kernel bahan bakar dan
besar swelling yang terjadi pada kernel
sebagai fungsi derajat bakar ditentukan
terlebih dahulu (telah dihitung dengan
program FASTGRASS) kemudian baru
dihitung besar tekanan gas internal
sebagai fungsi derajat bakar dengan
persamaan (1).

• Oleh karena dalam model yang diajukan
diambil asumsi bahwa masing-masing
lapisan pelindung tidak saling terkait
(independent) maka nodalisasi dalam
perhitungan tidak perlu dilakukan.

Tumpal P.

• Kekuatan lapisan pelindung untuk
menahan tekanan gas internal sangat

ditentukan oleh kekuatan yietd stress dari
bahan pelapis tersebut.

• Bagaimana hubungan perubahan
temperatur terhadap yield stress ari
bahan pelapis tersebut.

• Sebagai fungsi temperatur kita ketahui
sifat mekanik lapisan tersebut akan
berubah. Bagaimana kaitannya dengan
model perhitungan tersebut.

• Densitas yang berbeda-beda dibuat
sedemikian guna mengakomodasi gas-
gas tersebut. Bagaimana hubungannya
dengan model tersebut.

Bambang Herutomo

• Yield Stress dari bahan lapisan pelindung
(PyC dan SiC) memiliki tendensi naik
dengan kenaikan temperatur.

• Model secara langsung menggunakan
sifat bahan (yietd stress) yang telah
dievaluasi berdasarkan temperatur
operasi.

• Telah dimodelkan (lihat persamaan (4))

Sunardi

• Apakah jenis lapisan pelindung yang
dievaluasi dalam makalah adalah yang
terbaik saat ini

• Bagaimana iika temperatur iradiasi
melebihi 1495°C misalkan 1600°C

• Dapatkah model ini digunakan untuk
bahan bakar bentuk pelat

Bambang Hemtomo

• Ya, lapisan tipe -TRISO telah diyakini
yang terbaik.

• Tekanan gas internal akan naik.
• Dapat. Model perhitungan kritis

(persamaan (5)) yang digunakan adalah
diambil dari model mekanik DART yang
digunakan untuk memprediksi swelling
partikel bahan bakar dari bahan bakar
dispersi tipe pelat
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LAMPIRAN 1

Fuel kernel
High density PyC

SiC
low density PyC

8 mm

T
Smmu

39mm

Fuol compact

.Plug

Fuel

Dowel

Graphite
"sleeve

34mm

[ Fuet rod

Fuel handling hole

LAPISAN PELINDUNG OUTER PyC (OPyC )

LAPISAN PEtlNDUNG SiC

LAPISAN PELINDUNGINNER PyC (IPyC )

LAPISAN BUFFER PvC

KERNELBAHANBAKAR (UO2>

UO2+ThO2, U2+UC)

Gambar 1 : Model elemen bakar heksagonal atau prismatik (HTTR - Jepang)

dan ilustrasi penampang lintang partikel bahan bakar berpelindung

TRISO.
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LAMPIRAN 2

Table 1. Beberapa data utama desain dan kondisi operasi pertikel bahan bakar untuk HI i K -
Jepang yang diperlukan di dalam perhitungan.

Diameter Kemel UO2 (nm)

Tebal Lapisan Buffer{\xra)

Tebal Lapisan PyC Dalam - IPyC (|im)

Tebal Lapisan SiC (\im)

Tebal Lapisan PyC Luar - OPyC (^m)

Densitas Lapisan Buffer (gr-cm'3)

Temperatur Iradiasi (°C)

Daya (W/partikel)

Maks. Fluent Netron Cepat (m"2)

Maks. Derajat Bakar (GWd/t)

Teras Pertama

600

60

30

25

45

1,1

1495

0,05

1,5 x1025

33

Teras Isi-Ulang

550

90

30

35

40

1,1

1495

0,05

2,7 x1025

60

Tabel 2. Hasil perhitungan tekanan internal gas di dalam partikel bahan bakar

Tipe Bahan

Bakar

Teras Pertama

Teras Isi-Ulang

Derajat Bakar

(GWd/t)

33

60

Jumlah Gas

(gr-mol)

8,89 x10'8

2,32 x10"7

Volume Ruang

Kosong (cm3)

3,22 x10'5

5,03 x10'5

Tekanan Gas

(nternal (MPa)

43,0

72,0

Tabel 3. Hasil perhitungan tekanan kntis dan rasio antara tekanan gas internal dengan tekanan
kritis untuk setiap lapisan pelindung.

Partikel Bahan Bakar Teras Pertama :

• Lapisan Pelindung PyC Dalam - IPyC

• Lapisan Pelindung SiC

• Lapisan Pelindung PyC Luar - OPyC

Partikel Bahan BakarTeras Ulang :

• Lapisan Pelindung PyC Dalam - IPyC

• Lapisan Pelindung SiC

• Lapisan Pelindung PyC Luar - OPyC

Tekanan Kritis
(WlPa)

22,72

54,24

28,32

22,50

89,40

24,98

[Tekanan Interna! Gas]

[Tekanan Kritis]

1,89

0,79

1,52

3,20

0,81

2,88
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PREDIKSI PENGARUH DERAJAT BAKAR U3Si2-AI DAN KOMPOSISI SiC/p-
Al PADA KONDUKTIVITAS TERMAL MENGGUNAKAN MODEL KOMPOSIT

MATRIKS LOGAM MENGANDUNG SUBDISPERSI EVOLUTIF

Suwardi
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang

ABSTRAK

PREDIKSI PENGARUH DERAJAT BAKAR U3Si2-AI DAN KOMPOSISI SiC/p-AI PADA
KONDUKTIVITAS TERMAL MENGGUNAKAN MODEL KOMPOSIT MATRIKS LOGAM
MENGANDUNG SUBDISPERSI EVOLUTIF. Model dikembangkan dari kombinasi konfigurasi
konduktivitas unit volume sistetn dispersi. Disajikan penerapan model untuk menentukan
pengaruh komposisi komposist aluminum diperkuat partikel SiC (SiC/p-AI) serta untuk
meramalkan perilaku konduktivitas terma! bahan bakar nuklir U3SJ2-AI selama pemakaian di
reaktor. Hasil prediksi pengaruh derajat bakar pada konduktivitas bahan bakar nuklir U3SJ2-AI
memberikan prediksi yang cukup baik, pada awal penggembungan dispersa U3SJ2 konduktivitas
bahan naik kwadratik sampai pori matriks Al menutup, kemudian turun hampir linear dengan
kenaikan penggembungan U3Si2. Aplikasi model untuk prediksi pengaruh fraksi volume sistem
KML SiC/p-AI konduktivitas turun hampir linear dengan fraksi volume partikel SiC, dan pada
komposisi 50 % nilainya menjadi 57.6 %. Hasil ini menunjukkan kesesuaian yang baik.dengan
data pengukuran. Dapat disimpulkan bahwa satu model konduktivitas.termal KML yang
dikembangkan untuk bahan bakar nuklir itu dapat dimanfaatkan langsung untuk KML yang lebih
sederhana.

ABSTRACT

PREDICTION OF U3SI2-AL BURN-UP AND SIC/P-AL COMPOSITION EFFECTS ON ITS
THERMAL CONDUCTIVITY USING METAL MATRIX COMPOSITE (MMC) MODEL
CONTAINING PROGRESSIVE SUB-DISPERSION. The model takes into account the evolution of
constituent volume fraction. Sub-dispersion ofdisperse contains fission gas bubbles thatincrease
with bum-up. The metal matrix could contain pore and void, a difeerent type of disperse that vary
wth time. The model is previously aimed to dispersion-nuclear fuel element. The model consists of
a combination of different conductance constituent of both matrix and sub-matrix. Application is
carried out to predict the fuel swelling effed on thermal conductivity of U^SirAI dispersion, and to
volume fraction effect on conductivity of SiC-particulate reinforced Al matrix. The model shows
that both fuel fraction and fission gas swelling decrease the thermal conductivity. During the start-
up period of swelling the conductivity increases as aluminum pore close, then decreases most
linearly. SiC/p-AI conductivity decreases most lineariy with particulate volume fraction, attains 57.6
% of pure Al at 50 %v/v. The author conclude that the mode! developed is appticable for more
general MMC.

PENDAHULUAN

U3Si2-AI telah terpilih untuk
menggantikan bahan bakar pengganti UO2-
Al , UAIX-AI karena kerapatan uranium dapat
lebih besar, hingga cukup digunakan U
dengan pengayaan rendah, serta ketahanan
terhadap iradiasi cukup baik. Konduktivitas
termal bahan bakar nuklir (BBN) dispersi
U3Si2, yang selama pemakaian menghasilkan
energi panas dan secara makro tetap
sebagai padatan, perlu diketahui dengan
baik, karena menyangkut distribusi suhu,
merembet pada keamanan sistem. Komposit
aluminum dengan penguatan SiC partikel
(SiC/p-AI) telah diketahui merupakan bahan
yang potensial untuk digunakan dalam
banyak bidang seperti struktur, sistem
mekanik dan kemasan elektronik 1. Aplikasi

KML yang potensial pada komponen mesin,
tidak terlepas dari keterbatasan konduktivitas
termal. Untuk BBN khususnya pasca iradiasi
penentuan sifat itu memerlukan penanganan
yang tidak sederhana dan atau mahal,
penelitian semacam ini sebagai alternatif
ataupun pelengkap studi eksperimental.

Pemodelan konduktivitas KML
dengan matriks dan dispersa mengandung
subdispersi yang dapat terkait dengan waktu.
Aplikasi model untuk mengetahui pengaruh
angkamuat, pori bawaan, temperatur operasi
pada konduktivitas, dan pengaruh derajat
bakar U3Si2-AI pada konduktivitas tertnalnya,
serta perbandingannya dengan data
eksperimen.

Prediksi pengaruh angka muat,
berguna dalam prediksi perilaku dan
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keandalan produk dalam masa pemakaian,
serta membantu disain produk dan
membantu eksperimental penentuan nilai itu.

LANDASAN TEORI

KML U3Si2-AI mengandung sub-
dispersi evolutif pada matriks maupun
dispersa. Fraksi volumetrik KML yang turut
menentukan konduktivitas termal seiama
pemakaian dapat mengalami perubahan.
Semula model ini dikembangkan untuk
sistem KML bahan bakar nuklir dispersi 2-3.
Pada BBN dispersi perubahan terjadi dimulai
oleh pembentukan gelembung-gelembung
gas hasil fisi nuklir yang tidak hanya
menghasilkan nuklida-nuklida padat, tetapi
juga gas. Penggembungan dispersa U3Si2
pada tahap awal masih dapat diakomodasi
oleh pori matriks logam, yaitu penyempitan-
penutupan pori atau pemadatan subsistem
dispersi matriks logam, selanjutnya akan
menjadi pengembungan makro bahan
komposit.

MODEL KONDUKTIVITAS BAHAN BAKAR
TERDISPERSI

Struktur bahan. Bahan yang
dipelajari merupakan komposit matriks logam
terdiri dari dispersa homogen dalam matriks
logam. Untuk sistem U3Si2-AI dispersa U3Si2
maupun matriks sendiri merupakan
subdispersi, ialah dispersa merupakan
submatriks yang mengandung dispersa
gelembung gas dalam fasa padat sedangkan
matriks logam masih mengandung pori,
dispersa tipe lain . Subdispersi dapat
mengalami perubahan terutama oleh
pembentukan gas dan gelembung gas hasil
belah.

Geometri penyusun struktur.
Geometri komponen dispersa dianggap
seragam untuk sistem maupun subsistem.
Fasa dispersa dan subdispersa berbentuk
bola.

Sifat mekanik dan termik dari
penyusun bahan.

• partikel dispersa utama bersifat relatif
kaku terhadap fasa kontinyu utama

• fasa kontinyu utama bersifat elastis
terhadap fasa dispersa utama,

• secara termal bahan bersifat isotrop

Sifat instrinksik bahan diperoleh
dengan menentukan satuan volume dari
subsistem dispersi dan sistem dispersi, serta
konfigurasi struktur. Satuan volume terdiri

dari satu fasa dispersa yang dikelilingi oleh
fasa matriks, hingga berbentuk kubus dengan
pusat terdapat bola fasa dispersa. Apabila
diperbanyak atau disusun-gandakan akan
membentuk bahan.

Konduktivitas panas satuan volume
dimodelkan sebagai hantaran dari kombinasi
serial dan paralel dari komponennya.
Dipandang hantaran arah poros utama,
berupa hantaran panas parale! antara volume
matriks di luar silinder (silinder melewati bola
disperse) dan volume silinder terdiri dari
matriks-bola disperse-matriks. Komponen
volume silinder merupakan hantaran serial.
Demikian pula dengan subdispersi. Hantaran
satuan volume dianalogikan dengan hantaran
dalam diagram gambar-1.

Gambar-1. Diagram model konduktivitas dari satuan
volume bahan dispersi, satu dispersa dalam matriks. Lf
fraksi tebal setara, Af fraksi luas tampang.

Gambar-2. Diagram model konduktivitas bahan bakar
dispersi. Dispersa silisida mengandung gelembung gas
terdispersi, sedangkan matriks aluminium mengandung
pori terdispersi. Huruf f, g, p sesudah A (fraksi luas)dan L
(fraksi tebal) berurutan berarti bahan bakar, gelembung
gas, dan pori.

Subsistem dispersi gelembung gas hasil fisi
dalam matriks bahan bakar dan subsistem
dispersi pori fabrikasi dalam matriks
aluminium serta sistem disperse dari
subsistem partikel bahan bakar dalam
subsistem matriks Al berbeda skala, tetapi
adalah sebangun. Dengan penjabaran satu
subsistem kemudian membuat analogi pada
subsistem lain dan sistem keseluruhan,
kemudian dirangkai menjadi konduktivitas
sistem seperti pada gambar-1. Tebal bola
dalam silinder berdiameter 2.Rg bervariasi
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dari 2.Rg hingga 0, dengan rerata tampang
lingkaran silinder luas lingkaran dibagi
diameter: Ig = 0.5 n Rg.

Dengan demikian maka fraksi tebal
gelembung gas, Lg, dalam satuan volume
bersisi Ig dengan satu gelembung gas dapat
ditulis menjadi:

(1)

Fraksi luas tampang silinder yang melewati
gelembung gas, Ag :

Ag=7r(Rg/lg)2 (2)

Panjang sisi satuan volume Ig, sama dengan
jarak antar pusat gelembung, dinyatakan
dengan kerapatan gelembung pg, sebesar 1
gelembung tiap Ig kubik, ialah parameter
yang lebih mudah diukur:

lg = Pg
-1/3

(3)

Selain dengan itu ia dapat pula dihubungkan
dengan fraksi volume gelembung, Fg,:

Fg = (4/3).7i.Rg3/lg3

= (4/3).7t.Rg3.pg (4)

Kalau ukuran gelembung tidak seragam
maka Rg adalah nilai reratanya.
Persamaan konduktivitas subsistim silinder
dengan konfigurasi serial dari bahan bakar
bila kf konduktivitas termal bahan bakar pejal
dan kg konduktivitas gelembung

1/kS = Lg/kg + (1-Lg)/kf (5)

konduktivitanns efektif bahan bakar dengan
dispersi gelembung, keg, merupakan
rangkaian paralel dari silinder (kS) dan bahan
kontinue (ks), :

keg = Ag.kS + (1-Ag).kg (6)

Memasukkan ks dalam (5) ke (6) akan
didapatkan

keg/kf = 1 - Ag + Ag.[ kg / {(1-Lg).kg +
Lg.kf}] (7)

Penyederhanaan bila Pl « 1, dan kg«Lg.kf,
dan tebal relatif bola Lg dengan tebal
maksimal = 2 Rg/lg, akan didapat persamaan
(8) yang sama dengan model DART2:

keg/kf = 1 - Ag + Ag.(kg / Lg.kf) (8)

Persamaan (7) dan (8) dapat dituliskan pula
mengingat (1) dan (2), menggunakan
parameter densitas dengan (3) atau dengan
parameter Fg mengingat (4):

Analogi gelembung gas dalam bahan
bakar dengan pori dalam Al, untuk

persamaan (1) sampai (8), dengan
mengganti indeks f menjadi Al untuk
aluminium dan g menjadi p untuk pori.

Pada subsistim ini penyederhanaan (7)
menjadi (8) dapat di penuhi , sehingga
seperti pada (8) konduktivitas efektif Al
mengandung pori adalah :

kep/kAI = 1 - Ap + Ap.(kp / Lp.kAI) (9a)

Dengan pori tertutup atau terisolasi atau
orientasi pori tegak lurus arah konduksi
panas, maka dengan menggunakan data
porositas sebagai fraksi volume Fp, analogi
persaman-9, adalah :

2/3
kep/kAl = 1 - 7t.(0.75.Fp / TT):

[lkp/{kAl.(0.5.n.(0.75.Fp/7t)1/3}J (9b)

Apabila pori terbuka dan arah sejajar
perpindahan panas, maka digunakan Lp = 1,
dan fraksi luas tetap Ap = 7i.(Rp/lp)2 dengan
Rp diameter pori terbuka. Data morfologi
diperlukan untuk menentukan apakah yang
terbaik adalah persamaan (9a), (9b), atau
kombinasi.

Bila ke adalah konduktivitas sistem dispersi
maka dengan analogi sistem dengan
subsistim, akan didapat persamaan :

ke/kep = 1 - Af + Af.[ keg / {(1-Plf). keg
+ Plf.kep}] (10)

Konduktivitas partike! bahan bakar pada
persamaan-7 memerlukan informasi kg dan
kf, serta informasi morfologi. Nilai kg yang
menggunakan data xenon, menurut D.R.
Olander 3, yaitu sebagai fungsi suhu mutlak
(K), kg dan kf adalah, berturut-turut,
konduktivitas gas pengisi gelembung dan
konduktivitas dispersa utama tanpa pori,
yang dipengaruhi oleh suhunya.

Konduktivitas matriks Al pada persamaan (9)
selain keg dari (7) perlu data kp dan
morfologi. Konduktivitas panas pori yang
terisi gas dinyatakan dalam persamaan (13),

kp = kg + 4saRT3, (W/mK) (11)

di mana kg = konduktivitas panas curah
(W/m.K) gas , e = emisivitas, cr = konstanta
Stefan-Boltzmann, dan T = temperatur (K).
Dengan kep dan keg serta data morfologi
termasuk data makro seperti Ff fraksi bahan
bakar atau angkamuat, konduktivitas sistem
pada persamaan-10 dapat ditentukan.
Pada keadaan bahan bakar masih segar: Fg =
0, Fp fraksi pori sama dengan fraksi bawaan
fabrikasi. Selama iradiasi sampai dengan pori
Al menutup sempurna, sesuai data eksperimen
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penutupan pori -dari fraksi pori awal FpO-
sebanding dengan penggembungan,

Fp = FpO - 0.5.Fg (12a)

Fp=0, bila 5.Fg = FpO (12b)

Dalam model itu secara eksplisit
muncul parameter perbandingan volume
antara matriks dan dispersa dan porositas
partikel, kedua parameter dapat dipandang
sebagai variabel sistem, sedangkan variabel
suhu implisit pada konduktivitas bahan
penyusun. Model memberikan prediksi
konduktivitas KML bila diketahui kon-
duktivitas jenis masing bahan penyusun, dan
strukturnya, juga memberikan variasi suhu
KML oleh variasi perbandingan volume, atau
variasi porositas ataupun variasi kedua
variabelnya. Kalau hubungan densitas fisi,
dan penggembungan diketahui, maka riwayat
konduktivitas termal dapat ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Verifikasi model ini dengan model dan data
U~Si?-Al. DART

Grafik hubungan antara hasil prediksi
pada penelitian ini dan.J.Rest2 serta data
eksperimen disajikan pada gambar-3.
dengan disertai data fraksi pori dan fraksi
bahan bakar atau angkamuat. Prediksi dari
J.Rest dan penelitian ini memiliki
kecenderungan yang sama, yaitu pada Ff
dan Fp rendah prediksi memberi nilai
dibawah eksperimen. Perbedaan antara
keduanya adalah bahwa, seluruh,.bentangan
tnodel DART lebih rendah daripada data
eksperimen, sedangkan separuh bentangan
model tni lebih rendah daripada data
eksperimen dan sisanya diatas, dengan
melalui titik temu. Persamaan diantara
keduanya adalah kecenderungan yang
sesuai dengan data eksperimen.

Aplikasi pengaruh penggembungan.iradiatif
U3SJ2-AI

Prediksi pengaruh penggembungan
iradiatif U3Si2-AI disajikan pada gambar-5.
Dengan memanfaatkan data eksperimental 1

yaitu hubungan antara kerapatan pem-
belahan dan penggembungan elemen bakar
pelat seperti gambar-4, dapat ditentukan
hubungan konduktivitas BBN itu dengan
kerapatan fisi, 'burnup', atau waktu iradiasi
bila riwayat daya diketahui. Gambar-5a

menyajikan prediksi riwayat konduktivitas
termal menggunakan kronologi derajat bakar
dan parameter fraksi volume U3Si2 (15%),
porositas matriks Al (5%) pada tiga macam
suhu operasi (373, 473, dan 573 K), disertai
riwayat konduktivitas pada parameter 15%
fraksi U3Si2, 373 K, tetapi 0 % porositas. Tiga
kelompok kurva (2, 3, 4 dari atas & kiri) suhu
bervariasi sedangkan 2 parameter lain sama.
Mereka mempunyai : kemiripan naik secara
kuadratik lalu turun linear, dan perbedaan
semakin tinggi suhu semakin singkat waktu
naik maupun turun dengan konduktivitas
semakin kecil. Besar laju perubahan
konduktivitas ini terkait dengan peng-
gembungan yang lebih cepat pada suhu
tinggi. pada angka muat berbeda. Kurva-1
amat berbeda dari kelompok pertama,
kecuali dengan kurva-2 hanya berbeda
dalam porositas Al. Kurva-1 0 % porositas Al,
maka pada awal iradiasi nilai konduktivitas
paling tinggi, langsung turun dengan
penggembungan iradiatif hingga berimpit
dengan kurva-2.

Gambar-5b. menyajikan prediksi
riwayat kt dari 4 macam kondisi. Tiga kurva
(1, 3, 4 dari atas & kanan) merupakan
kelompok hanya berbeda dalam porositas Al,
dengan kemiripan kt naik parabolik kemudian
turun linear dan perbedaan dalam tingginya
kt awal serta lamanya waktu kenaikan : bila
porositas Al makin kecil, kt awal makin tinggi
sementara waktu naik makin pendek. Dari
kelompok terakhir itu kurva 1 paling mirip
dengan kurva 2, yaitu dalam hal kenaikan
kurva lebih sebangun karena hanya berbeda
1 parameter ialah temperatur operasi. Makin
tinggi temperatur, konduktivitas bahan makin
rendah, sesuai sifat komponen yang dominan
yaitu matrik logam.

Aplikasi langsung pada SiC/p-AI-6061 dan
verifikasi.

Data perhitungan pengaruh
komposisi partikel penguat KML SiC/p-AL
disajikan pada pada tabel-2 dan gambar-6.
Data pengukuran menunjukkan deviasi
terhadap nilai rerata, lebih besar pada
kandungan partikel mendekati 50%. Hal ini,
dapat dikaitkan dengan homogenitas
distribusi partikel yang menurun kualitasnya
bila volume SiC/p dan Al semakin berimbang,
sebagaimana dijumpai dalam subsistem
dispersi pada butir U3Si2. Terlihat data
tunggal pengukuran pada fraksi volume 50 %
jauh diatas garis interpolasi statistik maupun
dari nilai prediksi model ini. Model cukup
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penting untuk evaluasi data pengukuran pada
sekitar 50% v/v.

SIMPULAN

Telah disajikan model konduktivitas
termal KML mengandung subdispersi pori
pada matriks utama maupun subdispersi
gelembung gas pada disperse utama.
Percobaan aplikasi model itu pada BBN
U3Si2-AI dan pada komposit aluminum
dengan penguatan partikel SiC, berturut-turut
untuk menentukan pengaruh peng-
gembungan dan fraksi volume partikel
penguat pada konduktivitas termal.

Verifikasi model ini dengan data
eksperimen2 untuk U3Si2-AI, menunjukkan
kesesuaian yang baik, memberikan verifikasi
model. Dibandingkan dengan model
digunakan DART, model ini lebih baik untuk
konduktivitas KML relatif Al : 0.25 - 0.75,
sementara pada kt KML nisbi < 0.25 model
DART2yanglebihbaik.

Prediksi pengaruh penggembungan
U3Si2-AI menunjukkan bahwa pada awal
iradiasi, konduktivitas bahan naik menyerupai
fungsi kwadratik sampai puncak terkait
dengan penutupan pori matriks utama,
kemudian turun hampir linear. Fenomena
kenaikan konduktivitas ini semakin jelas pada
suhu rendah. Hal ini dapat dikaitkan dengan
kenyataan bahwa pada suhu lebih rendah
penggembungan oleh gas fisi lebih rendah,
berarti waktu pemuaian yang lebih besar
untuk mencapai penggembungan yang
sama, hingga mudah diamati

Aplikasi model untuk prediksi
pengaruh fraksi volume sistem KML SiC/p-AI

. menunjukkan kesesuaian yang baik.dengan
data pengukuran : konduktivitas turun hampir
linear dengan kenaikan fraksi partikel
penguat SiC. Pada SiC/p 50 %v/v,
konduktivitas nisbi turun menjadi 57.6 %,
yaitu dari 184.6 menjadi 106.2 W/K/m.

Dapat disimpulkan bahwa satu model
konduktivitas termal KML yang dikem-
bangkan untuk bahan bakar nuklir ini dapat
dimanfaatkan langsung untuk KML pada
umumnya, dengan memperhatikan data
masukan.
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TANYA JAWAB

Tukardi

• Dalam pemasukan bahan dalam
aluminium (U3Si2-AI) ini berapa banyak
(dalam gram) dan didapat berapa volume
yang diperoleh gas tersebut.
Umpamanya 1 gram (U3Si2-AI)
dipanaskan.

• Berapa batas densitas pada presen gas
tersebut.

Suwardi

• Kalau hanya dipanaskan tidak akan
terjadi gelembung gas. Itu terjadi bila ada
reaksi fisi (di'bakar' dalam reaktor nuklir).

• Untuk operasi aman penurunan densitas
< 20 %.

Abdul Latif

• Dalam gambar terakhir konduktivitas vs
Burn-Up tergambar garis merah/dan
hijau (konduktivitas). Berapa penyim-
pangan rata-rata data pengukuran/model
yang telah dilakukan (dari gambar).

Suwardi

• Untuk keadaan teriradiasi (Burn-Up >0)
penulis belum mendapatkan data
pengukuran konduktivitas bahan bakar
U3Si2-AI pasca iradiasi. Rasanya terlalu
mahal eksperimental pengukuran itu.
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Sungkono

• Standar apa yang digunakan untuk
menentukan kriteria baik atau buruknya
nilai yang dihasilkan model yang dibuat
dibandingkan dengan data pengukuran
(secara kuantitatif)

• Mohon dijelaskan batasan-batasan yang
digunakan untuk MKL yang lebih
sederhana

Suwardi

Kalau data model masih lebih kecil dari
rerata penyimpangan data eksperimental
dikategohkan cukup sesuai bila lebih
besar kurang sesuai.
Lebih sederhana komposisi/struktur
mikro, khususnya evolusinya selama
pemakaian. Contoh untuk SiC/p-Al tidak
terjadi adanya gelembung gas.
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PELARUTAN ELEMEN BAKAR URANIUM SILISIDA MENGGUNAKAN
LARUTAN BASA DAN ASAM

YUSUF NAMPIRA
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang - BATAN

ABSTRAK

PELARUTAN ELEMEN BAKAR URANIUM SILISIDA MENGUNAKAN ASAM DAN BASA.
Analisis kimia dalam karakterisasi elemen bakar dimulai dengan proses pelarutan. Pelarutan
elemen bakar uranium silisida terdispersi dalam aluminium telah diteliti menggunakan pelarut
HNO3 pekat dengan aditif Hg(NO3)2, larutan NaOH dengan aditif H2O2 dan campuran asam
pekat HCI-HF. Larutan NaOH akan melarutkan pelat pembungkus bahan bakar, dan HNO3-
Hg(NO3)2 akan melarutkan uranium dalam bahan bakar.

ABSTRACT

DISSOLUTION OF URANIUM SILICIDE FUEL ELEMENT USING ACID AND BASE SOLUTION.
Chemical analyses on fuel element characte'rization is started from dissolution process. The
chemical analysis for the characterisation of fuel element is introduced by dissol.ution of object
analysis. Dissolution offuel element of uranium silicide-aluminum dispersion was studied using
consentrated HNO3 with additive of Hg(NC>3)2, NaOH solution with additive of H2O2 and mixed
concentrated acid of HCI-HF. NaOH solution will dissolve the cladding material, and HN03-
Hg(NO3)2 will dissolve uranium fuet particle.

PENDAHULUAN

Elemen bakar nuklir dispersi uranium
silisida merupakan elemen bakar tipe pelat.
Pada elemen bakar ini uranium silisida
sebagai bahan bakar berada dalam pelat
pembungkus (paduan aluminium)'1]. Guna
mengetahui unjuk kerjanya maka dilakukan
beberapa pengujian, diantaranya analisis
kimia bahan bakar sebelum dan sesudah
irradiasi.

Sebagai langkah awal dari analisis
kimia elemen bakar, cuplikan bahan bakar
harus menjadi larutan untuk keperluan
analisis secara kuantitatif. Pemilihan bagian
cuplikan yang dilarutkan sangat diperlukan
untuk memudahkan dalam penyiapan larutan
cuplikan siap analisis sehingga dapat
memberikan informasi data sebenarnya, oleh
sebab itu diperlukan pemilihan pelarut yang
selektif untuk pelarutan elemen bakar nuklir.

Aluminium dapat larut dalam pelarut
NaOH, di samping itu uranium dapat juga
larut dalam larutan NaOH dengan adanya
peroksida di dalam nya (2|3!. Uranium dalam
UO2 atau uranium logam dapat larut dalam
HNO3

[2'41. Sedangkan dalam bahan bakar
uranium berada dalam senyawa silisida,
berdasarkan sifat larutan NaOH dan HNO3 di
atas maka diteliti penggunaan pelarut

tersebut dalam pelarutan elemen bakar
silisida. Pada pelarutan tersebut dibutuhkan
bahan perusak senyawa uranium silisida,
yaitu dengan cara mengoksidasi uranium
silisida menjadi uranium oksida dan silika
oksida atau dengan bahan perusak lainnya.

TATA KERJA

Bahan yang digunakan

Bahan bakar pelat uranium silisida buatan
PT.BANTEK, daiam pelarutan ini
menggunakan larutan NaOH 20%, HNO3

pekat, HF-HCI (1:1) sebagai pelarut serta
bahan tambahan H2O2 dan larutan Hg(NO3)2

10000 ppm.

Cara kerja

Waktu pelarutan 20 mg pelat elemen bakar
dilarutkan dalam 2ml deret larutan NaOH,
yang ditambah dengan H2O2. Di samping itu
20 mg pelat elemen bakar dilarutkan dalam
deret HNO3 pekat dengan penambahan
larutan Hg(NO3). Hasil kedua pelarutan di
atas dibandingkan dengan hasil pelarutan
dari 20 mg pelat elemen bakar menggunakan
campuran HCI-HF151. Unsur-unsur dalam
hasil pelarutan dianalisis dengan metode
pendar sinar-x.
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HASIL DAN BAHASAN

Unsur dalam fasa larutan ini
ditunjukkan dalam Tabel 1. Dalam pelarutan
dengan ke dua pelarut tersebut memberikan
data yang berbeda. Pelarutan pelat elemen
bakar uranium silisida menggunakan pelarut
NaOH berlangsung mefalui mekanisme
pelarutan pelat pembungkus. Pada pelarutan
ini berlangsung reaksi sebagai berikut:

2H2O2

Al + NaOH • NaAIO3 + H2 + 2H2O (1)
H2O2

UxSiy+NaOH • NaUO4 + SiO2 + H2O (2)

Dalam pelarutan tersebut kandungan NaOH
dalam larutan sangat berpengaruh pada
kecepatan pelarutan pelat yang
bersangkutan. Peningkatan kandungan
NaOH dalam larutan menyebabkan kenaikan
kelarutan pelat aluminium. Akan tetapi pada
konsentrasi larutan NaOH di atas 20% terjadi
suatu kejenuhan kemampuan larutan untuk
pelarutan tersebut. Oieh sebab itu dalam
pelarutan pelat menggunakan larutan
tersebut akan terjadi penurunan kecepatan
pelarutan (Gambar 1). Sedangkan pada
penggunaan larutan 20% NaOH-200|i H2O2

sebagai pelarut dalam pelarutan pelat
tersebut mempunyai kelarutan maksimum
pada berat pelat 46,7 mg dalam 1 ml larutan
pelarut (Gambar 2). Hasil analisis lamtan
yang dihasilkan menunjukkan bahwa
uranium tidak berada dalam larutan akan
tetapi berupa endapan. Hal ini disebabkan
H2O2 yang ada dalam larutan tidak mampu
mengoksidasi uranium silisida. Kandungan
aluminium dalam endapan lebih tinggi jika
digunakan pelarut NaOH encer (Gambar 3).

HNO3 tidak dapat melarutkan pelat
aluminium karena pada pelarutan tersebut
terjadi pelapisan aluminium oksida yang
melindungi proses pelarutannya. Akan tetapi
HNO3 dapat berhubungan dengan bahan
bakar melalui celah antara kedua sisi pelat,
dan difusi hubungan tersebut belum efektif
untuk melarutkan uranium dalam senyawa
uranium silisida. Adanya Hg(NO3)2 dalam
larutan akan merusak sistem uranium silisida,
oleh sebab itu uranium dalam bahan bakar
dapat terlarut dalam HNO3. Kecepatan
pelarutan pelat elemen bakar ini naik secara
iinier dengan kenaikkan konsentrasi Hg++

(Gambar 4). Sedangkan efisiensi pelarutan
uranium dalam pelat elemen bakar
ditentukan oleh adanya Hg++, hal ini
ditunjukkan dalam Gambar 5. Pelarutan ini

mencapai optimum pada kandungan Hg++

250 ppm dalam HNO3 pekat.

SIMPULAN

Berdasarkan keadaan tersebut dapat
disimpulkan bahwa pelarutan elemen bakar
uranium silisida menggunakan ke dua
pelarut di atas berbeda sifat pelarutan nya,
yaitu :
a. Pelarutan elemen bakar uranium silisida

menggunakan pelarut basa melarutkan
pelat pembungkus tanpa uranium dalam
bahan bakar.

b. Pelarutan elemen bakar bahan bakar
menggunakan HNO3-Hg(NO3)2 melalui
proses difusi pelarut melewati celah
antara pelat pembungkus melarutkan
ur-anium dalam bahan bakar.
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Tabel 1. Analisis hasil pelarutan optimum pelat elemen bakar uranium silisida

PELARUT

Warna larutan

Warna endapan

NaOH

kuning

hitam

HNO3-Hg(NO3)2

kuning.,

pelat

HCI-HF

kuning

-

INTENSITAS SiNAR-XKARAKTERISTIK/g CUPLIKAN

UNSUR

Al

Si

U

LARUTAN

95,03

56.52

0,00

ENDAPAN

8,36

5,29

148,44

LARUTAN

6,00

16,11

119,46

LARUTAN

62,85

- 77,85
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Gambar 1. Pengaruh konsentrasi NaOH pada kecepatan kelarutan pelat elemen bakar uranium

silisida
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uranium silisida
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TANYA JAWAB

1. Tarwito
• Mohon penjelasan, pertimbangan

saudara mengapa pelarutan uranium
menggunakan campuran HNCb-
Hg(NO3)2, Sedangkan Hg(NO3)2
merupakan bahan berbahaya dan
beracun (B3). Apakah tidak dapat
dengan menaikkan konsentrasi HNO3 ?
Bagaimana pemisahan kembali
Hg(NO3)2 ?

Yusuf Nampira
• Pelarutan ini sebagai langkah awal

dalam analisis kimia bahan bakar pasca
irradiasi. Cuplikan yang dilarutkan
sekitar 20mg-30mg sehingga pelarut
yang dibutuhkan sekitar 2 ml, disamping
itu pelarutan tersebut dilakukan dalam
ruang tertutup dengan sistem alir udara
melalui filter dan proses tersebut
dilakukan pada temperatur ruang, maka
penggunaan Hg(NO3)2 tidak akan
membahayakan lingkungan.
HNO3 yang digunakan merupakan
larutan pekat. Hg dapat dipisahkan tidak
dalam senyawa HNO3 tetapi dapat
diambil dari larutan dengan membentuk
endapan HgCb.

2. AbdulLatif
• Ada dua cara pelarutan (asam dan

basa), pelarutan dengan apa yang lebih.
efisien jika mengambil uranium ?

Yusuf Nampira :
• Pelarutan dengan asam akan melarutkan

uranium dengan sedikit pelarutan pelat
pembungkus, dalam Gambar 5 dan
Tabel 1 menujukkan bahwa uranium
hasil pelarutan tersebut relatif sama
dengan pelarutan total menggunakan

3. Siti Amini
Mengapa dapat dinyatakan kondisi
optimum pelarutan adalah 20%
sedangkan uranium banyak terdapat
dalam endapan (Gambar 3, Tabel 1) ?

Yusuf Nampira:
• Berdasarkan tujuan pelarutan ini yaitu

untuk melakukan pengujian elemen
bakar secara kimia . deh'gan obyek
analisis pelat pembungkus, bahan bakar
maupun keseluruhan pelat eiemen bakar.
Berdasarkan obyek yang akan di analisis
penggunaan NaOH 20% sebagai pelarut
optimum untuk pelarutan kelongsong,
sehingga uranium dalam bahan bakar
terpisahkan dari bahan kelongsong. Hal
ini ditunjukkan pada endapan yang ada
mempunyai perbandingan kandungan
uranium terhadap aluminium maksimum.
Sedangkan jika dibutuhkan analisis
bahan bakar, hasil endapan tersebut
dapat dilarutkan menggunakan asam.
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KARAKTERISASI DAN KOMPARASI SERBUK UO2 DARI PROSES ADU DAN
AUC SELAMA PROSES PENGOMPAKAN.

Meniek Rachmawati
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Daur Ulang - BATAN

ABSTRAK

KARAKTERISAS! DAN KOMPARASI SERBUK UO2 DARI PROSES ADU DAN AUC SELAMA
PROSES PENGOMPAKAN. Pemahaman karakter berbagai serbuk dengan sifat-sifat yang
berbeda selama proses pengompakan dan sintering akan memberikan informasi yang berguna
untuk mendapatkan kondisi fabrikasi yang optimal. Penelitian dilakukan dengan mengamati
distribusi ukuran dan bentuk partikel serbuk UO2 dari proses ADU dan AUC menggunakan SEM.
Kemudian ditambahkan pelumas Zn-stearat sebanyak 0,4% berat ke dalam masing-masing
serbuk sebelum dikompakkan dengan tekanan 4 dan 5,4 ton/cm2. Kelakuan serbuk selama
pengompakan dilakukan dengan melakukan karakterisasi panjang, kerapatan, dan struktur mikro
dan kekuatan mekanik pelet mentah UO2 ex-ADU dan ex-AUC menggunakan mikrometer, SEM,
dan UTM.Hasil penelitian menunjukkan bahwa serbuk UO2 ex-ADU reproducibility dan kerapatan
pelet mentah UO2 ex-ADU lebih rendah dibandingkan dengan serbuk UC>2.ex-AUC. Hal ini terlihat

pada fluktuasi panjang yang lebih besar dan kerapatan pelet mentah UO2 ex-AUC (6,415 g/cm^)

yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelet mentah UO2 ex-ADU (6,117 g/cm^). Disamping itu
kemampuan serbuk UO2 ex-ADU terhadap tekanan lebih rendah akibat fraksi halusnya yang
lebih banyak. Pada tekanan 3MP kekuatan mekanik mentah UO2 ex-AUC (47,144 kgf) lebih
rendah dibandingkan dengan pelet UO2 ex-ADU (63,364 kgf). Sedangkan pada 5,4 ton/cm2

kekuatan mekanik pelet mentah UO2 ex-AUC (92,86 kgf) lebih tinggi dibandingkan dengan pelet
mentah UO2 ex-ADU (82,664 kgf). Disarankan untuk melakukan penanganan serbuk awal untuk
mendapatkan karakteristik serbuk yang optimal dengan melakukan pengompakan awal dan
penggranulasian untuk memperbaiki mampu alir serbuk UO2 ex-ADU sehingga reproducibility
dapat diperbaiki.

ABSTRACT

CHARACTERISATION AND COMPACTION BEHAVIOUR OF UO2 POWDER
PREPARED FROM ADU AND AUC. UO2 powderprepared from ADU and AUC route process are
characterised primarily in terms ofcompaction and sintering behaviour. Scientific understanding of
the phenomena will give useful information leading to processing and product improvement. The
investigation has been done by characterising the particle size/shape distribution using SEM and
compacting the powder a\ 4 and 5.4 tons/cnr. The behaviour of the powder under compaction is
observed by characterizing the pellet length, green density, microstructure, and the compression
strength using micrometer SEM, and Universal Testing Machine. The results of the experiment
show that the UO^ powder ex- AUC has particles of spherical type and separate individually

which provide the flowable characteristic, imporiant for the die filling aspect during compaction
step. The UO2 powder ex- ADU is more or less agglomerated and contains very fine particles
causing the difficulty in pressing. Therefore the green density resulted from UO2 ex-AUC (6.415

g/cm3) is higher than UO2 powder of UO2 ex- ADU(6.117 g/cm3. UO2 at lower pressure (4
tons/cm2) the compression strength ex-AUC green pellet (47,144 kgf) is lower than UO2 ex-ADU
(63,364 kgf), and at higher temperature the compression strength ofex-AUC (92,86 kgf) is higher
than UO2 ex-ADU (82,664 kgf). It is suggested that UO^ ex -ADU has to be precompacted and

granulated in order to increase its flowability so that the pellet length can easily be controlled
during pressing ("improve reproducibility").

PENDAHULUAN

Pengompakan adalah proses
pengubahan serbuk menjadi kompakan
dengan sifat-sifat tertentu misalnya
kerapatan. Pada proses pengompakan,
respon serbuk terhadap compaction stress
tidaklah sama akan tetapi tergantung
karakteristik serbuk. Meskipun teknik
fabrikasi secara konsisten akan

mempengaruhi kualitas pelet, akan tetapi
kualitas pelet terutama ditentukan oleh
karakteristik serbuk UO2 awa! yang
digunakan'11, sedangkan karakteristik serbuk
awa! UO2 akan ditentukan oleh proses
fabrikasinya [2 l3 ).

Karakteristik serbuk UO2 dapat
dikelompokkan menjadi 2 yaitu karakteristik
kimia dan fisika. Karakteristik kimia
dipersyaratkan terutama dikaitkan dengan
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penyerapan netron . Sedangkan
karakteristik fisika dipersyaratkan terutama
dikaitkan dengan teknologi fabrikasinya .
Karakteristik fisik yang erat kaitannya dengan
teknologi fabrikasi meliputi: luas permukaan
partikel (surface area) dan derajad
aglomerasi 5 . Karakteristik serbuk lainnya
yang erat kaitannya dengan sifat fisik diatas
adalah O/U, bulk dan tap density serta green
density.

Karakteristik kompakan dapat
dikelompokkan menjadi 5: 1). Struktur mikro
seperti ukuran butir; 2). Struktur pori pori
yang meliputi ukuran, bentuk dan
interkoneksinya; 3). Sifat-sifat mekanik
seperti "strength", "toughness", "fatique", 4).
Karakteristik permukaan (korosifitas, filtrasi,
katalitis); 5). Karakteristik fisik (termal,
elektrik, magnetik).

Berdasarkan pertimbangan tersebut,
perlu dilakukan penelitian untuk memahami
karakter serbuk selama proses fabrikasinya.
Pemahaman ini merupakan langkah kearah
penguasaan teknologi fabrikasi dengan
sssaran perbaikan kualitas produk dengan
biaya fabrikasi yang minimum. Disamping
itu, penelitian ini akan memberikan
pengalaman empirik yang akan
memungkinkan BEBE mampu memfabrikasi
pelet UO2 dengan berbagai kualitas serbuk
UO2 yang berbeda. Hal ini akan mengurangi
ketergantungan bahan dasar.

PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan
menggunakan serbuk UO2 yang berasal dari
proses ADU dan AUC. Dilakukan
pengamatan distribusi ukuran dan bentuk
partikel menggunakan SEM. Pada masing-
masing serbuk dicampurkan pelumas Zn-
stearat 4% berat sebelum dikompakkan
dengan tekanan 4 dan 5,4 ton/cm . Pelet
mentah hasil pengompakan diukur
kerapatan, kekuatan mekaniknya, dan
struktur mikronya menggunakan mikrometer,
SEM, dan Universal Testing Machine.

HASIL DAN BAHASAN

Karakteristik Serbuk

Dari mikrograp 1 terlihat bahwa
serbuk UO2 ex-ADU berbentuk tidak bulat
(non-spherical) dan mengandung serbuk
halus serta cenderung mengaglomerasi.

Serbuk UO2 yang berasal dari proses
AUC mempunyai bentuk partikel bulat
(spherical) dan terpisah antara partikel satu
dengan lainnya sehingga mempunyai mampu
alir yang lebih bagus (mikrograp 2).

Mikrograpi. Partikel serbuk UO2 ex-ADU yang
cenderung mengaglomerasi, bentuk
tak beratufan, dan fraksi halus yang
lebih besar dibandingkan serbuk
UO2 ex-AUC.

0082 2!
Mikrograp 2'. Partikel serbuk UO^ ex-AUC yang

berbentuk "spherical", terpisah satu
sama lainnya dan mempunyai
mampu alir yang lebih baik

Karakteristik Pelet Mentah UO2

Tabel 1. Harga kerapatan dan kekuatan
mekanik pelet mentah UO2 ex-ADU
dan UO2 ex-AUC.

Pellet
mentah UO2

Kerapatan,
g/cm3.

Kekuatan
mekanik, kgf.

ex-ADU

5,49 (3 MP),
6,12 (4MP)

63,36 (3MP),
82,66 (4MP)

Ex-AUC

5,88 (3MP),
6,42 (4MP)

47,14 (3MP),
92,86 (4MP)
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Perilaku Serbuk
Pengompakan

Pada Proses

Serbuk UO2 dari proses AUC yang
berbentuk spherical (Micrograp 2) akan

[6]

mempunyai mampu alir yang lebih baik . Hal
ini sangat penting pada aspek pengisian
cetakan dies selama proses pengompakan.
Akibatnya panjang pelet akan lebih mudah
dikontrol selama pengompakan sehingga
dapat memperbaiki reproducibility. Hal ini
dapat terlihat pada Gambar 1(a). yang
menunjukkan bahwa fluktuasi (kisaran)
panjang pelet mentah UO2 ex-AUC yang
lebih kecil dibandingkan dengan pelet
mentah UO2 ex-ADU. Kecenderungan yang
sama terjadi pada tekanan yang lebih besar
(5,4 ton/cm2), akan tetapi panjang pelet
mentah UO2 ex-ADU lebih pendek
dibandingkan pelet mentah UO2 ex-AUC
(bandingkan Gambar 1a. dan b.) Bentuk
partikel yang tak beraturan dari serbuk UO2

ex-ADU akan memberikan apparent density
yang lebih rendah dan memberikan
kerapatan pelet mentah yang lebih rendah

dibandingkan serbuk UO2 ex-AUC (Tabel 1
dan Gambar 2).

Perbedaan bentuk partikel dari ke
dua serbuk UO2 juga akan mempengaruhi
bentuk dan ukuran pori pelet mentah yang
dihasilkan (Mikrograp 3). Hal ini semakin
jelas pada tekanan yang lebih besar pada,
(Mikrograp 4.) terlihat bentuk dan ukuran pori
pelet mentah UO2 ex-AUC bulat dan lebih
halus. Sedangkan bentuk dan ukuran pori
pelet mentah UO2 ex-ADU memanjang tegak
lurus arah kompakan dan lebih besar. Ukuran
pori yang lebih besar akan coliapse pada
tekanan yang lebih rendah dibandingkan
dengan pori yang lebih halus.

Oleh karena itu, 10 dari 28 pelet
mentah UO2 ex-ADU patah pada
pengompakan serbuk UO2 ex-ADU pada
tekanan 5,4 ton/cm2. Patahan ini akibat
penjalaran retak (crack propagation) tegak
lurus arah kompakan (Mikrograp 5).

Ukuran partikel akan mempengaruhi
friksi antar partikel, packing, dan ukuran pori.
Ukuran partikel yang semakin halus akan

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M

<S <vN ^ ^
Nomorpelet

- Panjang pelet mertah AUC
- Panjang pelet menlah ADU

Nomor pelet

-Panjang pelet mentah AUC
-Panjang pelet mentah ADU

(b) Tekanan pengompakan 5,4 ton/cm(a) Tekanan pengompakan 4 ton/cm2

Gambari. Reproducibility yang lebih baik atau panjang pelet UO2 ex-AUC yang relatif lebih
stabil dibandingkan dengan serbuk UO2 ex-ADU.

6 . 6 -
I 6.5 J
-^ c

o 6.3 .

I 6-2;
S. 6.1 i
| 6

CD c n
o. 5.9
| 5.8 I l l I I I I I I I I I I l l l l I I I I I I I I I I I I I I

Nomor pelet
N o m o r p e l e t

-Kerapatan pelet mentah AUC
-Kerapatan pelet mentah ADU

-Kerapatan pelet mentah AUC
-Kerapatan pelet mentah ADU

(a). Tekanan pengompakan 4 ton/cm (b) Tekanan pengompakan 5,4 ton/cm

Gambar 2. Kerapatan pelet mentah UO2 ex-AUC yang lebih besar dibandingkan dengan pelet
mentah UO2 ex-ADU
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mempunyai friksi antar partikel dan
dinding dies yang semakin tinggi sehingga
diperlukan tekanan pengompakan yang
besar untuk mengatasi friksi tersebut
untuk mendapatkan kompakan dengan
kerapatan yang tinggi (Tabel 1 dan
Gambar 2). Disamping itu particle
workhardening akan lebih besar karena
jarak dislokasi (slip) yang lebih kecil pada
partikel yang lebih halus sehingga
kerapatan pelet mentah yang dihasilkan
akan lebih rendah (Tabel 1 dan Gambar
2). Ukuran partikel yang lebih halus akan
menimbulkan variasi tekanan yang
semakin besar yang akan menghasilkan
kerapatan kompakan yang tidak homogen
sepanjang kompakan.

aglomerasi akan
pengompakan[6]

Derajad
mempengaruhi
Aglomerasi terjadi karena luas muka
serbuk yang tinggi dan cenderung tidak
mengalir bebas serta mempunyai
apparent density yang rendah. Hal ini
akan mempengaruhi aspek pengisian dies
sehingga menyulitkan kontrol panjang
kompakan (Gambar 1.) dan pencapaian
kerapatan kompakan tinggi (Gambar 2.).
Lebih lanjut luas permukaan partikel yang
tinggi akan menimbulkan friksi antar
partikel dan dinding cetakan yang lebih
besar sehingga homogenitas kompakan
akan turun.

SIMPULAN

Serbuk UO2 ex-AUC mempunyai bentuk
partikel spheris (spherical) dan terpisah satu
dengan lainnya. Sedangkan serbuk UO2 ex-
ADU mempunyai bentuk partikel non-spherical
dan cenderung mengaglomerasi. Serbuk UO2
ex-ADU memiliki fraksi ukuran partikel halus
yang lebih banyak dibandingkan dengan serbuk
UO2 ex-AUC. Karakteristik tersebut memberikan
konsekuensi sebagai berikut:

1. Serbuk UO2 ex-AUC lebih mudah
dikompakkan untuk mendapatkan kerapatan
pelet mentah yang tinggi daripada serbuk
UO2 ex-ADU.

2. Kontrol dimensi pelet UO2 ex-AUC lebih
mudah dibandingkan pelet UO2 ex-ADU.

3. Kerapatan pelet mentah UO2 ex-AUC
sepanjang kompakan lebih homogen
dibandingkan pelet UO2 ex-ADU.

SARAN

Disarankan untuk melakukan
penanganan serbuk awal untuk mendapatkan
karakteristik serbuk yang optimal untuk
kepentingan proses. Berdasarkan hal tersebut,
dilakukan pengompakan awal dan
penggranulasian untuk memperbaiki mampu alir
serbuk UO2 ex-ADU sehingga reproducibility
dapat diperbaiki.

(c) (d)
Micrograph 3. a, b: Pelet mentah UO2-ex ADU (4 ton/cm2), c, d: pelet mentah UO2-

ex AUC (5,4 ton/cm2).
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Mikrograp 4. a, b. U02 ex-AUC (5,4 ton/cm2), c, d. UO2 ex-ADU (5,4 ton/cm2).
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TANYA JAWAB

1. Futichah
• Pada penanganan serbuk awal disarankan

untuk dikompakkan awal/ granulasi, apakah
tidak ada cara lain (misalkan secara kimia)

untuk memperbaiki mampu alir serbuk UO2 ex
ADU, tetapi tentu saja harus meninjau sifat
nuklir bahan kimia tersebut ?

Meniek Rachmawati
• Dari yang saya baca, penambahan bahan

kimia untuk memperbaiki mampu alir belum
ada. Hal ini karena mampu alir kaitannya
dengan karakteristik fisik serbuk intrinsik/
ekstrinsik ( mohon dilihat di sub bab bahasan
dalam makalah saya. Sedangkan
penambahan zat kimia kaitannya dengan
serapan netron.

2. Sungkono
• Mengapa tujuan penelitian anda dengan

kesimpulan yang diperoleh tidak nyambung.
Tujuan penelitian terlalu umum ?

• Mohon dijelaskan fenomena mechanical
interlocking.

Meniek Rachmawati
• Di dalam suatu penulisan ilmiah, kesimpulan

menyatakan apakah hipotesa terbukti ada
tidak sedangkan tujuan dari penelitian dan
pengembangan fabrikasi bahan bakar adalah
penguasaan teknologi fabrikasi (lihat tujuan di
proposal uspen kita).

• Fenomena mechanical interlocking mohon
dibaca di dalam makalah saya.
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PENENTUAN HOMOGENITAS DISTRIBUSI URANIUM Dl DALAM PELAT
ELEMEN BAKAR U3Si2-AI MUATAN URANIUM 4,80 DAN 5,20 g/cm3

DENGAN ATENUASI SINAR-X

Supardjo, Abdul Rojak, Boybul, Suyoto, dan Arca Datam S.
PUSAT TEKNOLOGI BAHAN BAKAR NUKLIR DAN DAUR ULANG - BATAN

ABSTRAK

PENENTUAN HOMOGENITAS DISTRIBUSI URANIUM Dl DALAM PELAT ELEMEN BAKAR
U3Si2-AI MUATAN URANIUM 4,80 DAN 5,20 g/cm3 DENGAN ATENUASI SINAR-X. Kalibrasi
pengukuran intensitas Sinar-X terhadap Pelat Elemen Bakar (PEB) U3SJ2-AI muatan uranium
antara 3,60 s.d. 5,20 g/cm3 dan balok AIMgSi dengan variasi ketebalan telah dilakukan.
Pengukuran dengan mengubah parameter diameter slit dan daya atenuasi Sinar-X, diperoleh
intensitas Sinar-X cukup representative dengan menggunakan diameter slit 18 mm dan daya 43
kV. Dari grafik hubungan Intensitas Sinar-X vs variasi muatan uranium di dalam PEB dan tebal
material AIMgSH, kesepadanan tebal balok AIMgSi terhadap muatan uranium di dalam PEB
dapat ditentukan. Dengan asumsi toleransi pengukuran homogenitas + 20 % dari nominal, maka
ketebalan undakan standar AIMgSM dapat ditentukan dan selanjufnya bersama-sama dengan
PEB diskening untuk menentukan homogenitas uraniumnya. Hasil pengujian PEB U3SJ2-AI
dengan muatan uranium 4,80, dan 5,20 g/cm3(masing-masing 4 buah) diperoleh bahwa distribusi
uranium di dalam meat PEB cukup homogen, dengan penyimpangan maksimum masing-masing
sebesar 6,30 % dan 6,90 %. Data pengujian menunjukkan bahwa pengukuran cukup baik,
mudah, dan cepat sehingga metode ini cocok untuk uji kualitas homogenitas uranium didalam
PEB.

ABSTRACT

THE DETERMINATION OF URANIUM DISTRIBUTION HOMOGENEITYIN THE FUEL PLATES
WITH THE URANIUM LOADING OF 4.80 AND 5.20 g/cnri3 BY X-RAY ATTENUATION. The
calibration ofX-Ray intensity of the U3S12-AI fuelplates with the uranium loading beetwen 3.60 up
to 5.20 g/cm3 and varied thickness of AIMgSH reference block have been performed. The
measurement with changing variable slit diameter and energy ofX-Ray attenuation, are produced
enough representative X-Ray intensity at 18 mm slit diameter and energy of 43 kV. From the
correlation of X-ray intensities vs variation of uranium ioading in the fuel plates and thichness of
the AIMgSH materials, the equivalence of thickness of the AIMgSH block to the uranium ioading
of fuel plates are determined. By assuming that the tolerance of the homogeneity measurement is
±20 % from norrnal thickness staircase of the AIMgSH standard could be determined and than
together with fuel plate were scanned to determine the uranium homogeneity. The test result on
the U3S12-AI fuel plates with uranium loading of 4.80 and 5.20 g/cm3 (each 4 fuel plates) indicated
that uranium distn'bution in the fuel plates is relatively homogeneous, with each maximum
deviation being 6.30 % and 6.90 %. It is showed that measurement method is reiatively good,
easy, and fast so that this method is suitable to control the uranium homogeneity in the fuel plate.

PENDAHULUAN

Bahan bakar dispersi tipe pelat telah
dikenal dan mulai digunakan sebagai bahan
bakar reaktor tipe Material Testing Reactors
(MTR) sejak tahun 1950-an. Pada waktu itu
bahan bakar yang digunakan adalah UAIX
dengan perkayaan uranium tinggi (> 90 % U-
235) yang didispersikan secara kontinyu
kedalam logam matriks A l m .

Sesuai himbauan masyarakat nuklir
international bahwa seluruh reaktor penelitian
di dunia yang menggunakan bahan bakar
perkayaan uranium tinggi agar diganti

dengan uranium perkayaan rendah (< 20 %
U-235) seperti yang dicanangkan dalam
program Reduced Enrichment Research and
Test Reactors (RERTR), maka upaya untuk
kompensasi penurunan reaktivitas teras
reaktor akibat penurunan perkayaan uranium
terus dilakukan. Salah satu altematif untuk
kompensasi penurunan perkayaan uranium
tanpa mengubah disain teras reaktor adalah
menggunakan bahan bakar baru yang
memiliki densitas tinggi, sehingga muatan
uranium di dalam bahan bakar dapat
ditingkatkan. Sehubungan dengan
pengembangan bahan bakar baru tersebut,
maka perlu penerapan metode pengujian
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yang tepat sesuai persyaratan uji bahan
bakar.

Bahan bakar nuklir merupakan
komponen utama suatu reaktor nuklir.
Selama reaktor beroperasi, terjadi reaksi fisi
dan menghasilkan panas yang distribusinya
sangat tergantung homogenitas bahan
fisilnya. Untuk bahan bakar dispersi tipe
pelat, inti elemen bakar (IEB) dibuat dengan
cara pengepresan pada tekanan tinggi
terhadap campuran bahan bakar dengan
serbuk matriks. Inti elemen bakar hasil
pengepresan dibungkus pelat kelong-song
paduan aluminium, dan selanjutnya dibentuk
menjadi pelat elemen bakar (PEB) dengan
teknik perolan. Pelat elemen bakar hasil
perolan berbentuk memanjang dengan IEB
(IEB di dalam PEB biasa disebut meaf)
berada tepat ditengah-tengahnya. Dalam
kondisi ideal, uranium di dalam bahan bakar
dispersi tersebar merata dengan dikelilingi
oleh serbuk logam matriks seperti
ditunjukkan pada Gambar 1 I1l2). Pada
kenyataannya distribusi uranium yang ideal
sulit diperoleh karena selalu terjadi
ketidakhomogenan. Oleh karena itu, batasan
tingkat homogenitas uranium di dalam meat
PEB perlu ditetapkan sesuai disain analisis
kesela-matannya. Ketidakhomogenan
uranium di dalam meat PEB di luar batas
disain akan menyebabkan distribusi panas
tidak merata dan dapat menyebabkan
kerusakan PEB, karena meleleh dan terjadi
stres bahan akibat perbedaan suhu. Untuk
menghindari kerusakan PEB akibat iradiasi,
maka pengujian homogenitas uranium di
dalam meat PEB secara tepat mutlak perlu
dilakukan sebelum dirakit menjadi elemen
bakar.

Beberapa metode pengujian
homogenitas uranium di dalam meat PEB
secara Non Distructive Test (NDT) dapat
dilakukan di antaranya dengan Radio-
graphy, Autoradiographv,Gamma Counting,
dan atenuasi sinar-X . Pengujian homo-
genitas uranium di dalam meat PEB U3O8-AI
muatan uranium 2,96 g/cm3 dengan atenuasi
sinar-X telah rutin dilakukan dalam
mendukung produksi elemen bakar di PT.
BATAN Teknologi (Persero), tetapi kondisi
operasi dan undakan standarnya tidak dapat
digunakan untuk pengujian homogenitas
uranium di dalam meat PEB dengan jenis
bahan bakar dan muatan yang berbeda141.
Sejalan dengan penelitian bahan bakar
U3Si2-AI muatan uranium di atas 2,96 g/cm3

yang saat ini sedang dilakukan di BATAN
dan PT. BATAN Teknologi (Persero), maka
kondisi pengujian homogenitas uranium di
dalam meat PEB secara tepat perlu diteliti.

Homogenitas uranium di dalam meat
PEB pada metode ini dapat diketahui dengan
mencatat tingkat atenuasi berkas sinar-X
yang dilewatkan melalui PEB yang diuji.
Untuk maksud ini digunakan berkas sinar-X
yang terkolimasi dengan baik dengan energi
cukup rendah. Scanning sinar-X secara
transmisi ini digunakan untuk mengevaluasi
homogenitas uranium di dalam meat PEB.
Metode ini memungkinkan digunakan dalam
pengujian homogenitas secara kuantitatif
terhadap tingkat muat uranium di dalam meat
termasuk di daerah dogbones tanpa merusak
PEB yang diuji. Dengan menggunakan
standar kalibrasi yang tepat, maka akan
diperoleh hasil ukur yang baik, dengan
tingkat penyimpangan sekecil mungkin.I51

Secara kuantitatif hubungan peru-
bahan konsentrasi bahan bakar dengan
intensitas sinar-X yang ditransmisikan melalui
spesimen dapat dilukiskan dengan
persamaan 1.

( 1 )
Keterangan:
I = intensitas yang ditransmisikan
l0 = intensitas awal
|i = koefisien absorpsi, cm'1

p = beratjenis bahan, g/cm3

x = tebal absorber, cm

Koefisien absorpsi naik sesuai
dengan kenaikan nomor atom absorber/
spesimen dan biasanya menurun dengan
kenaikan energi sinar-X.'3t61 Dalam metode
ini pengaruh atenuasi dari matriks Al dan
kelongsong paduan Al yang tebalnya cukup
dominan dapat diabaikan terhadap atenuasi
efektif uraniumnya karena bilangan p. logam
Al sangat kecil dibandingkan dengan
bilangan JI uranium. Kelakuan atenuasi sinar-
X pada uranium di dalam meat dapat
disimulasikan dengan sebuah balok paduan
Al sedemikian sehingga atenuasi pada
tingkat muat uranium kira-kira sama dengan
atenuasi sinar-X pada balok bahan AIMgSii
tersebut. Untuk menentukan dapat berlanjut
atau tidaknya pengujian dari standar suatu
bahan digunakan material standar AIMgSi,
dengan pertimbangan tingkat
homogenitasnya cukup baik dan mudah
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dibentuk. Dari ketebalan paduan Al yang
bervariasi dicatat atenuasinya, kemudian
dibuat grafik hubungan tebal dan
transmitansinya pada kondisi yang sesuai.13'41

Dengan demikian, sebuah undakan Al dapat
dibuat untuk memberikan gambaran distribusi
uranium di dalam meat yaitu pada daerah ±
20 % dari nominalnya. Kemudian dengan
menyertakan undakan standar itu pada
setiap pengukuran PEB, dapat diketahui
distribusi U untuk nilai yang dispesifikasikan
yang diwakili undakan standar tersebut.
Variasi sejumlah bahan dengan nomor atom
tinggi (uranium) akan mengubah intensitas
radiasi yang diteruskan. Teknik kalibrasi
dilakukan dengan menghubungkan
perubahan intensitas radiasi yang diteruskan
dengan perubahan muatan uranium di dalam
bahan bakar dan variasi ketebalan pelat
aluminium.

Dari hasil penelitian ini diharapkan
diperoleh data undakan standar yang dapat
digunakan sebagai acuan untuk pengukuran
homogenitas uranium di dalam meat PEB
dari berbagai jenis bahan bakar dan muatan
uranium sesuai pengembangan bahan bakar
dispersi di masa mendatang.

TATA KERJA

Bahan:
1. Serbuk U3Si2-AI dengan perkayaan

U-235 sebesar 19,89 %
2. Serbuk Al dengan kemurnian 99,99 %
3. PelatAIMg2
4. PelatAIMgSM

Alat:
1. Timbangan analitik
2. Mesin Pres
3. Mesin Rol
4. Atenuasi Sinar-X

Pembuatan PEB:

Serbuk U3Si2 dengan perkayaan U-
235 sebesar 19,89 % dan serbuk matriks Al
dicampur dengan perbandingan berat sesuai
dengan muatan uranium berturut-turut 3,60;
4,20; 4,80 dan 5,20 g/cm3 (Tabel 1),
kemudian setiap hasil campuran dibentuk
menjadi inti elemen bakar (IEB) dengan
pengepresan pada tekanan 170 barpl. IEB
hasil pres dibungkus dengan pelat AIMg2
(sebagai kelongsong), dibentuk PEB dengan
teknik perolan panas pada suhu ± 425° C

dan perolan dingin beberapa tahap hingga
diperoleh ketebalan akhir ± 1,4 mm. Setelah
melalui proses pelurusan kemudian dikenai
proses pemotongan hingga diperoleh
dimensi PEB seperti Gambar 2, dan siap
dikenai uji homogenitas dengan atenuasi
sinar-X.

Menentukan kondisi optimum atenuasi
sinar-X:

PEB dengan 3,60; 4,20; 4,80 dan
5,20 g/cm3 diskaning menggunanakan
Atenuasi sinar X (dengan parameter diameter
s////celah dan daya) untuk mendapatkan
daerah intensitas serapan sinar-X yang
spesifik. Kondisi optimum pada pengukuran
tersebut, selanjutnya digunakan untuk
pengukuran intensitas serapan sinar-X
terhadap balok AIMgSM dengan variasi
ketebalan. Selanjutnya dibuat grafik
hubungan antara intensitas serapan sinar-X
dengan variasi pemuatan uranium di dalam
PEB dan variasi tebal balok. Dari grafik
tersebut dapat ditentukan equivalensinya
antara muatan dengan tebal balok pada
intensitas yang sama. Dengan demikian
ketebalan undakan balok standar dapat
dibuat sesuai dengan muatan uranium PEB
yang akan ditentukan homogenitasnya.

Pengujian homogenitas PEB:

Pengujian homogenitas dilakukan
dengan cara PEB yang akan diuji diskaning
bersama balok undakan standar
menggunakan slit 18 mm dan daya sebesar
43 kV. Data uji berupa- gambar, dianalisis
dengan melakukan pengukuran untuk
menghitung simpangannya.

HASIL DAN BAHASAN

a. Preparasi sampel:

Bahan baku yang digunakan pada
penelitian ini adalah serbuk bahan bakar
U3Si2 perkayaan 19,89% U-235 dan bahan
matriks berupa serbuk Al. Dari hasil analisis
kimia/pengujian terhadap serbuk U3Si2
diperoleh kadar uranium sebesar 92,29 %
dengan unsur-unsur logam penyerta (Tabel
2), berat jenis 12,27 g/cm3 , dan fraksi butir
berukuran -90 + 40 (xm = 84,76 % dan -
40|im = 15,74 %. Serbuk matriks Al berkadar
99,99 % dengan unsur logam penyerta
(Tabel 3), berat jenis 2,70 g/cm , dan
diameter butir serbuk berukuran < 10 p.m.
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Perhitungan boron equivalen berdasar unsur-
unsur logam penyerta di dalam serbuk U3Si2
diperoleh sebesar 3,70 ppm yang masih lebih
rendah dari batas yang diijinkan yaitu
sebesar 10 ppm. Dari hasil analisis/
pengujian serbuk U3Si2 dan serbuk Al
tersebut, menunjukkan bahwa keduanya
telah memenuhi persyaratan bahan bakar.
Data perkayaan U-235, kadar U, berat jenis
U3Si2 dan Al harus diketahui secara tepat,
karena selain untuk memenuhi spesifikasi
juga digunakan sebagai dasar perhitungan
pembuatan bahan bakar dengan pemuatan
uranium yang bervariasi.'71.

Data perhitungan pada Tabel 1
diperoleh bahwa makin tinggi pemuatan
uranium (pada volume sama) jumlah uranium
di dalam bahan bakar U3Si2 makin banyak,
sedang jumlah matriks Al-nya makin sedikit.
Dengan peningkatan jumlah uranium dengan
bentuk serbuk yang tidak beraturan serta
perbedaan berat jenis U3Si2 (12,20 g/cm3)
dan serbuk Al (2,70 g/cm3) yang cukup jauh,
maka berdasar pengamatan selama
pengerjaan proses homogenisasinya menjadi
semakin sulit.

Pengaruh gravitasi menyebabkan
serbuk U3Si2 cenderung mengalir dan
mengumpul di bagian bawah, sedang bentuk
butiran serbuk U3Si2 yang tidak beraturan
memiliki mampu alir rendah. Bentuk butiran
serbuk sangat berbeda dengan bentuk
butiran dalam kondisi ideal (bulat) karena
pembuatannya melalui proses penumbukan.

Melalui proses homogenisasi,
campuran serbuk U3Si2dan serbuk Al selama
20 menit dengan pemanasan pada suhu 180
°C selama 3,0 jam, kemudian pengepresan
menjadi IEB pada tekanan 170 bar, diperoleh
data uji radiografi sinar-X terhadap IEB
seperti ditampilkan pada Gambar 3. Dari
gambar tersebut dapat diidentifikasi, bahwa
warna terang adalah citra uranium, sedang
warna gelap menunjukkan citra matriks Al.
Uranium tersebar merata dan makin tinggi
muatannya, menyebabkan distribusi uranium
di dalam IEB makin rapat. Pengamatan
secara kualitatif terlihat bahwa distribusi
uranium cukup homogen dan tidak terdapat
adanya aglomerasi uranium yaitu noda putih
yang berdiameter > 1 mm, sehingga memberi
indikasi bahwa distribusi uranium cukup
homogen. Berdasar spesifikasi bahan bakar
RSG-GAS dapat dinyatakan bahwa IEB yang
dibuat telah memenuhi syarat'41.

b. Kondisi operasi:

Sistem kalibrasi pada percobaan ini
dimulai dengan mencari daerah intensitas
sinar-X spesifik yang diteruskan oleh PEB
muatan uranium antara 3,60 s.d. 5,20 g/cm3

dengan mengubah parameter diameter celah
(slit) dan energi sinar-X. Dengan mengubah
parameter slit dari 10 s.d. 18 mm dan energi
sinar-X antara 34 s.d. 45 kV diperoleh kondisi
pengukuran homogenitas PEB U3Si2-AI
pemuatan uranium antara 3,60 dan 5,20
g/cm3 dengan menggunakan slit : 18 mm
dan energy 43 kV. Pengujian menggunakan
slit < 18 mm dengan energy antara 34 s.d 45
kV, intensitas sinar-X yang diteruskan sangat
kecil, sebaliknya menggunakan slit > 18 mm
pada daerah energy yang sama intensitas
sinar-X yang diteruskaii -terlalu besar
sehingga akurasi pengukuran kurang baik.

Kondisi operasi tersebut di atas
digunakan untuk mengkalibrasi balok AIMgSi
dengan variasi tebal untuk mendapatkan
daerah serapan yang sama. Data kalibrasi
tebal balok AIMgSii dan PEB dengan
muatan uranium antara 3,60 s.d 5,20 g/cm3

dibuat grafik untuk menentukan ketebalan
balok standar yang harus dibuat dalam
pengukuran PEB U3Si2-AI dengan muatan
uranium yang akan diuji. Hubungan intensitas
sinar-X yang diteruskan masing-masing PEB
atau variasi tebal balok AIMgSH ditunjukkan
pada Gambar 4. Makin tinggi muatan
uranium dalam PEB atau makin tebal balok
AIMgSM, intensitas sinar-X yang diteruskan
semakin sedikit. Sebaliknya, makin rendah
muatan uranium dalam PEB dan makin tipis
balok AIMgSi, intensitas sinar-X yang
diteruskan semakin banyak. Data percobaan
ini sesuai dengan persamaan 1, bahwa
teba! atau koefisien absorpsi material sangat
berpengaruh terhadap sinar-X yang
diteruskan. Makin tebal material atau makin
besar koefisien absorpsi material yang diuji,
maka sinar-X yang diteruskan semakin
sedikit.

Berdasar data kalibrasi pada Gambar
4, maka tebal balok AIMgSM standar untuk
setiap muatan uranium di dalam PEB dapat
ditentukan. Dengan mengasumsi toleransi
pengukuran homogenitas sebesar ± 20 %,
maka standar undakan balok AIMgSH dapat
ditentukan seperti ditunjukkan pada Gambar
5, yang selanjutnya digunakan sebagai
standar pengukuran homogenitas PEB
dengan pemuatan uranium yang sesuai.
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Teknik pengujian homogenitas
dilakukan dengan menempatkan PEB dan
undakan balok AIMgSM standar yang sesuai
pada penggerak ke satu arah dalam alat
atenuasi sinar-X. Tampilan hasil uji
homogenitas PEB sepanjang 60 cm (Gambar
6) menunjukkan bahwa distribusi uranium
yang divisualisasikan dalam kertas rekam
gambar berbentuk puncak-puncak {peak)
yang tidak beraturan. Data tersebut
menunjukkan bahwa homogenitas uranium di
dalam PEB tidak sempuma. Tingkat
homogenitas ditentukan dengan menghi-tung
penyimpangan puncak tertinggi dari standar
nominal, kemudian dibandingkan dengan
toleransinya. Dari hasil uji homogenitas
uranium di dalam meat bahan bakar dengan
muatan uranium 4,80 g/cm3 yang
menggunakan undakan balok AIMgSH
standar (kode X), diperoleh hasil
homogenitas uranium yang cukup baik
dengan penyimpangan maksimum 6,30 %,
sedang pengujian PEB dengan muatan
uranium 5,20 g/cm3 menggunakan undakan
balok AIMgSii standar (kode Y) diperoleh
homogenitas dengan penyim-pangan
maksimum sebesar 6,90 %. Penyimpangan
homogenitas ini masih memenuhi syarat
batas yang diijinkan yaitu maksimum sebesar
20 %, sehingga metode ini dapat digunakan
untuk pengukuran homogenitas uranium di
dalam PEB secara tidak merusak.

Ketidaksempurnaan tingkat homo-
genitas uranium di dalam meat PEB terlihat
jelas dari hasil uji metalografi irisan PEB
muatan uranium 4,80 dan 5,20 g/cm3, seperti
ditampilkan pada Gambar 7. Pada gambar
tersebut terlihat bahwa distribusi uraniumnya
sangat berbeda dengan kondisi ideal seperti
yang divisualisasikan Gambar 1. Warna
gelap dalam gambar adalah U3Si2, sedang
warna terang adalah matriks Al.
Penyimpangan dari kondisi ideal tersebut
disebabkan butiran serbuk U3Si2 yang
digunakan pada percobaan ini tidak
beraturan akibat proses penyerbukan ingot
hasil peleburan. Selain itu, pengaruh proses
pengerolan PEB memberikan kontribusi yang
cukup besar terhadap distribusi uranium.
Adanya tekanan mengakibatkan butiran U3Si2
pecah. Dari data hasil percobaan diperoleh
bahwa homogenitas uranium di dalam PEB
U3Si2-AI dengan muatan uranium 4,80 dan
5,20 g/cm3 memenuhi persyaratan bahan
bakar dispersi. Hal ini menunjukkan bahwa
kondisi proses pembuatan PEB cukup baik
dan undakan balok AIMgSH yang digunakan

sebagai standar pengujian homogenitas
sudah tepat.

SIMPULAN

1. Dari hasil pengujian homogenitas
terhadap 4 PEB muatan uranium 4,80
g/cm3 dan 4 PEB muatan uranium
5,20 g/cm3 yang diskaning dengan slit
18 mm dan daya 43 kV, diperoleh data
pengukuran yang cukup baik dengan
simpangan pengukuran masing-masing
sebesar 6,30 % dan 6,90 %.
Penyimpangan tersebut masih di dalam
batas yang dipersyaratkan yaitu
maksimum sebesar ± 20 %.

2. Dengan menggunakan standar undakan
yang tepat, maka kesalahan pengukuran
homogenitas uranium dalam PEB dapat
diperkecil.

3. Dari pengujian homogenitas uranium di
dalam PEB dengan metode atenuasi
sinar-X diperoleh hasil pengukuran yang
cukup baik, mudah dan cepat, sehingga
cocok digunakan untuk pengujian
homogenitas uranium dalam skala
industri.
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TANYA JAWAB

1. Endiah Puji Hastuti
• Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan

bahwa masih terjadi dog boning pada U
silisida dengan tingkat muat 5,20
grU/cm3. Apakah penelitian ini
merupakan langkah maju dari apa yang
telah dilakukan, sebab perlu adanya
jaminan tidak terjadi pelepasan gas hasil
fislllokal heat apabila disisipkan ke teras
RSG-GAS.

• Adanya kesulitan pada daur ulang bahan
bakar silisida, kecenderungan penelitian
bahan bakar menuju ke uranium
molybdenum. Apakah rencana
penyisipan elemen bakar silisida dengan
tingkat muat tinggi tetap akan diteruskan,
mengingat waktu yang dibutuhkan untuk
mencapai burn up 56% akan memakan
waktu yang cukup lama (2!4 tahun)?.

Supardjo
• Pada tingkat muat uranium 5,20 gr/cm3

memang terjadi dog boning di ujung meat
pelat elemen bakar, namun dari hasil uji
homogenitas distribusi uranium di dalam
meat ternyata cukup homogen dengan
simpangan maksimum sebesar 6,90%.
Hal ini menunjukkan bahwa distribusi
uranium di dalam meat menrtenuhi
spesifikasi bahan bakar sesuai batas
simpangan maksimum ± 20% yang telah
ditetapkan. Dengan demikian apabila
bahan bakar digunakan di reaktor dan
dioperasikan pada kondisi normal, tidak
akan terjadi pelepasan gas hasil fisi
keluar dari pelat elemen bakar maupun
local heat

• Uji iradiasi terhadap bahan bakar U3SJ2-
Al dengan tingkat muat uranium tinggi

2.

tetap dilanjutkan. Sementara menunggu
hasil uji iradiasi dan uji pasca iradiasi
terhadap bahan bakar tersebut, kami
juga telah dan sedang melakukan
penelitian olah ulang gagalan proses
bahan bakar silisida serta penelitian
bahan bakar paduan UMo.

Eric Johneri
Mohon penjelasan cara pengukuran
homogenitas dengan atenuasi sinar X
terhadap material melalui satu
penampang atau dua penampang?
Terhadap dua penampang kemudian di
ambil rata-ratanya karena luas
penampang bidang ukur berbeda.

Supardjo
• Pengukuran homogenitas uranium di

dalam meat dengan sinar X melalui satu
sisi penampang lebar plat elemen bakar.

• Pengukuran terhadap dua penampang
hasilnya dapat diambil reratanya, asal
pengukuran dilakukan terhadap
ketebalan benda uji yang sama.

3. SitiAmini
• Absis pada gambar 4.
• Apa yang diharapkan setelah pasca

iradiasi dalam kaitannya dengan efek
dari homogenitas U tersebut.

Supardjo
• Absis pada gambar 4 adalah

menunjukkan tebal balok AIMgSii (dalam
cm) dan tingkat pemuatan uranium
(dalam gr/cm3).

• Yang diharapkan dari homogenitas
distribusi U adalah agar produk fisi
tersebar merata diseluruh meat bahan
bakar sehingga tidak terjadi swelling dan
heat spot di daerah tertentu pada pelat
elemen bakar. Untuk mengetahui hal ini
dapat dilakukan uji metalografi terhadap
pelat eiemen bakar pasca iradiasi.
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LAMPIRAN

Fraksi volume bahan bakar tetap, Ukuran butir bahan bakar tetap,
ukuran butir lebih kecil fraksi volume lebih besar

Gambar 1 . Distribusi bahan bakar di dalam matriks1121. Warna gelap menunjukkan bahan bakar
U3Si2, dan warna terang menunjukkan serbuk Al.

Tabel 1. Perbandingan berat serbuk U3Si2 & Al dalam IEB dengan variasi muatan Uranium
Pemuatan uranium,

g/cm3

3,60
4,20
4,80
5,20

Berat serbuk
U3Si2, g

75,09
87,61

100,12
108,47

Berat serbuk
Al.g
32,21
29,43
26,78
24,95

Jumlah IEB

1
1
5
5

69J.S

r
2ONA 1

r
moje. 50

59.5« X*

min. 570

Gambar 2. Dimensi PEB U3Si2-AI (dengan satuan, mm)
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Tabel 2. Data analisis unsur logam penyerta di dalam serbuk U3Si2
No.
1
2
3
4
5
6
7

Unsur logam
Al
B

Ca
Cu
Fe
Ni
Zn

Konsentrasi dalam ppm
896,00

3,00
16,97
65,80

• 473,54
214,60

9,95

Tabel 3. Data analisis unsur logam penyerta di dalam serbuk Al
No.
1
2
3
4
5
6
7

Unsur logam
Li

Mg
Mn
Cu
Fe
Si
Zn

Konsentrasi dalam ppm
4,40

30,00
220,00

18,40
288,00

1700,00
9,95

Gambar 3. Foto hasil uji radiografi IEB U3Si2-AI. Warna gelap menunjukkan matriks Al dan
warna terang menunjukkan uranium
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Gambar 4. Hubungan intensitas sinar-X vs variasi tebal balok AIMgSH dan muatan uranium di
dalam PEB .

B/4

Keterangan :
No

1
2

Kode

X
Y

Standar PEB, dengan
muatan U, g/cm

4,80
5,20

Dimensi, cm

A
6,0
6,0

B
32,0
32,0

a
2,32
2,48

b
2,90
3,10

c
3,48
3,72

d
3,75
4,00

Gambar 5. Standar undakan balok AIMgSH
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muatan uranium 4,80 g/cm3 muatan utanium 5,20 g/cm3

Gambar 6. Data atenuasi sinar-X PEB U3Si2-AI dengan muatan uranium 4,80 dan 5,20 g/cm

100 100
muatan uranium 4,80 g/cm3 muatan uranium 5,20 g/cm3

Gambar 7. Distribusi fasa di dalam meat PEB muatan uranium 4,80 dan 5,20 g/cm3'. Warna gelap
menunjukkan U3Si2 dan wama terang menunjukkan matriks Al.

240



Pmsiding PresentasillmiahDaurBahan BakarNuklir VISSN 1410-1998

ID0200127

TINJAUAN BEBERAPA PROSES DAUR ULANG URANIUM TERIRADIASI
DENGAN METODA KERING

S i g i t
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang - BATAN

ABSTRAK

TINJAUAN BEBERAPA PROSES DAUR ULANG URANIUM TERIRADIASI DENGAN METODA
KERING. Telah dilakukan kajiart mengenai proses daur ulang bahan bakar uranium teriradiasi
yang dilakukan secara metoda kering (non aqueous). Proses volatilitas fluorida dilakukan dengan
melarutkan bahan bakar uranium teriradiasi dalam BrF3 atau CIF3 sehingga terjadi reaksi yang
menghasilkan UF6 volatil dan PUF4 padat, selanjutnya dilakukan pemisahan hasil belah dengan
cara destilasi. Proses volatilitas klorida terutama untuk bahan bakar paduan U-Zr yang
dihidroklorinasi pada suhu 350 - 600 °C sehingga terjadi pemisahan ZrCL» volatil dari UCI3 yang
kemudian dilarutkan dan didestilasi. Proses yang dilakukan pada suhu tinggi adalah Pirokimia dan
Pirometalurgi. Pengembangan proses volatilitas fluorida untuk pemisahan U-Pu dari bahan bakar
uranium teriradiasi adalah dengan teknik fluidisasi. Reaksi oksidasi dan fluorinasi dapat dilakukan
pada reaktor fluidized bed. Proses DUPIC mengolah bahan bakar bekas PWR untuk dapat
digunakan kembali untuk bahan bakar reaktor Candu. Hasil kajian menutijukkan bahwa dengan
keunggulan dan kesederhanaan proses Pirokimia dan proses oksidasi reduksi.dapat
dikembangkan di Indonesia guna mempelajari pemisahan U-Pu dari hasil belah dalam bahan
bakar uranium teriradiasi. Demikian juga teknik fluidisasi, namun memerlukan fasilitas khusus
terutama untuk menangani proses yang menggunakan pereaksi gas.

ABSTRACT

REVIEW OF IRRADIATED URANIUM RECYCLING PROCESSES BY NON-AQUEOUS
METHOD. Recycling processes of irradiated uranium fuel by non aqueous method have been
reviewed. The fluoride volatilization process is carried out by dissolving irradiated uranium fuel in
BrF3 or CIF3 to produce UFe volatile gas and PuF^ and fission pmducts in fluoride form which are
then separated by distillation. The chloride volatility process is used for U-Zr atloy fuel by using
hydrochlorination process at temperatiwe of 350 - 600 °C to separate ZrCh volatile from UCh
which is then dissolved and distilled. The processes which are carried out at high temperature are
pyrochemical and pyrometallurgical. Development of fiuonde volatility process for the separation
of U-Pu from irradiated uranium fuel is fluidization technique. Oxydation and fluorination reaction
can be canied out in a fluidized bed reactor. DUPIC process uses spent fuel of PWR which is
directly pulverized into powder for Candu reactor fuel. The review shows that due to the
advantage and simplicity, the pyrochemical and oxidation-reduction process can be developed in
Indonesia to study the separation of U-Pu from fission products in the irradiated fuel. The
fluidization technique can also be developed, but it needs a special, facility'to handle gaseous
reagent.

PENDAHULUAN

Uranium merupakan bahan bakar
utama dalam kebanyakan reaktor nuklir yang
beroperasi saat ini, walaupun sebenarnya
ada bahan nuklir lain yang dapat digunakan
yaitu torium. Di dalam reaktor, uranium
bereaksi dengan netron dan terjadi reaksi
pembelahan inti berantai terkendali yang
menghasilkan energi sangat besar. Makin
lama penggunaan bahan bakar di dalam
reaktor, semakin berkurang jumlahnya
sehingga dalam jangka waktu tertentu harus
dilakukan penggantian bahan bakar. Bahan
bakar uranium teriradiasi yang dikeluarkan
dari reaktor mengandung uranium sisa,
plutonium sebagai bahan bakar baru yang
diperoleh dan unsur-unsur hasil belah.
Karena masih mengandung U dan Pu,
uranium teriradiasi dalam elemen bakar

bekas masih memiliki nilai ekonomi yang
tinggi111.

Sebagai contoh, suatu reaktor air
bertekanan (PWR) dengan burn up 33000
MWD/T yang menggunakan bahan bakar
uranium diperkaya U-235 sebesar 3,3 %
menghasilkan produk hasil belah sebanyak
3,25 %, Pu 0,93 %, Np, Am dan Cm 0,06 %,
U-236 0,42 %, sisa U-235 0,86 % dan U-238
94,98 % dalam bahan bakar bekasnya.
Terlihat bahwa jumlah uranium total sisa
masih cukup besar demikian pula plutonium
yang dihasilkan, sehingga pengolahan bahan
bakar uranium teriradiasi untuk pemungutan
kembali U, Pu perlu dilakukan agar dapat
digunakan sebagai bahan bakar baru[1'31.

Proses pemisahan dan pemungutan
kembali uranium dan plutonium dari elemen
bakar uranium teriradiasi pada umumnya
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dilakukan secara ekstraksi pelarut dalam
media asam nitrat menggunakan ekstraktan
Tri Butil Pospat (TBP) dalam pengencer
kerosen11'2'41. Proses ekstraksi yang paling
banyak dipakai adaiah proses Purex untuk
bahan bakar dasar uranium dan proses
Thorex untuk bahan bakar dasar torium141.
Dalam proses Purex terdapat masalah yaitu
limbah radioaktif cair baik aktivitas tinggi,
sedang maupun rendah yang jumlahnya
sangat besar, demikian pula kritikalitas bahan
bakar dan adanya radiolisis terhadap fasa
cairnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka
dikembangkan daur ulang secara proses
kering (non aqueous).

Meskipun bahan bakar bekas yang
diproses dengan metoda ekstraksi cair-cair
telah memberikan hasil yang cukup
memuaskan, metoda daur ulang uranium
teriradiasi lain telah dikembangkan. Metoda
ini tidak menggunakan solven organik dan
fasa cair, melainkan dilakukan secara proses
kering Dalam proses kering, terdapat
beberapa proses yang telah dikembangkan di
antaranya yaitu proses volatilitas halida,
pirokimia, pirometalurgi, teknik fluidisasi dan
oksidasi-reduksi.

Secara umum, Proses Kering yang
dikembangkan saat ini menjanjikan
memberikan keunggulan dibandingkan
dengan proses basah dan menunjukkan
keberhasilan penghematan biaya proses
daur ulang. Keunggulan proses kering di
antaranya1":

• siklus proses pendek, peralatan lebih
kompak dan sederhana

• penggunaan pereaksi yang tidak banyak
terpengaruh oleh radiasi

• mengurangi problem kritikalitas karena
tidak ada bahan moderator neutron
selama proses berlangsung

• produk limbah radioaktif sedikit dan
berada dalam bentuk padat

PROSES VOLATILITAS HALIDA

Proses pemungutan kembali unsur
berharga dari bahan bakar uranium
teriradiasi yang berdasarkan perbedaan
tingkat volatilitas telah mencapai derajat
pemisahan U dan Pu dari hasil belah yang
cukup tinggi'41. Proses volatilitas diarahkan
pada sistem penggunaan fluorida selain
halida yang lain. Berbagai tipe proses yang
didasarkan pada volatilitas uranium-
plutonium heksafluorida diaplikasikan pada
bahan bakar reaktor teriradiasi baik untuk

pengkayaan tinggi maupun pengkayaan
rendah dari bahan bakar keramik. Studi awal
proses ini adalah mempelajari bahan bakar
logam uranium pengkayaan reridah yang
mengandung plutonium

Volatilisasi Fluorida

Di antara halida, fluor merupakan
unsur yang penting dalam pemungutan
kembali bahan bakar dengan proses kering.
Pada proses volatilitas fluorida ini, semua
unsur yang ada dalam bahan bakar bekas
dikonversikan ke bentuk fluorida dengan
tujuan untuk memisahkan uranium dari
plutonium dan hasil belah. Uranium akan
menjadi UF6 yang bersifat volatil. Dengan
dasar perbedaan tekanan uap, UF6 dapat
didestilasi dan dipisahkan dari unsur hasjl
belah. Sejumlah hasil belah yang membentuk
senyawa fluorida stabil dan lebih volatil dari
UF6 adalah As, Te dan Mo. Telurium heksa
fluorida merupakan senyawa penyumbang
aktivitas terbesar dalam campuran gas U-
hasil belah. Isotop telurium yang terbentuk
adalah Te-125m (T1/2 58 hari), Te-127m (T1/2

90 hari) dan Te-129 (T1/2 32 hari). Volatilitas
AsFs sangat tinggi, tetapi tidak menjadikan
masalah karena jumlahnya sedikit dan umur
paronya pendek yaitu 38,7 jam untuk As-77.
Demikian juga Mo, walaupun jumlahnya
banyak, namun umur paro Mo-101 pendek
hanya 14,6 menit. Dekontaminasi uranium
diperoleh sebagai fraksi destilat yang
tercampur dengan AsF5, TeF6 dan MoF6

yang kemudian didestilasi lanjut sehingga
UF6 terpisah. Pemisahan U, Pu lebih mudah
karena PuF6 yang terbentuk dengan adanya
senyawa fluorida segera berubah menjadi
PuF4 yang non volatil.

Jika uranium dan plutonium akan
dipisahkan, maka uranium teriradiasi
dilarutkan dalam BrF3 atau CIF3 cair sehingga
terjadi reaksi dengan U, Pu dan hasil belah
membentuk senyawa fluorida kemudian
dilakukan destilasi. Uranium heksa fluorida
dan hasil belah fluorida yang bersifat volatil
terpisah dari Pu dan hasil belah seperti Zr
yang tidak larut. Pemungutan Pu dilakukan
dengan ekstraksi solven setelah pelarutan
dengan aluminium nitrat. Kelongsong bahan
bakar baik yang terbuat dari aluminium, baja
tahan karat maupun zirkonium tidak larut
dalam brom atau k!or tri fluorida.

Reaksi pelarutan dengan BrF3
adalah:

U + 2BrF3 •» UF6 + Br2
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Gas Br2 dan BrF3 akan bereaksi
membentuk BrF

Br2 + BrF3 o 3 BrF

Brom trifluorida dapat diperoleh
kembali melalui reaksi:

3 F2 + Br2 <=> 2 BrF3 -

Komponen volatil dapat diperoleh
dengan proses volatilisasi dari tangki
pelarutan dan dipisahkan dengan cara
destilasi fraksional.

Pemakaian CIF3 sebagai pelarut
mirip dengan BrF3. Reaksi yang terjadi:

U + 3 CIF3 -» UF6 + 3 CIF

300 °C
CIF + F2 -> CIF3
Proses destilasi fluorida yang

menggunakan pelarut BrF3 telah
dikembangkan oleh Argonne National
Laboratory (ANL). Peralatan terbuat dari
bahan nikel atau monel terdiri dari tangki
pelarut, kolom destilasi sebanyak 3 buah dan
dua menara scrubbing. Pemakaian pelarut
CIF3 telah dikembangkan oleh Oak Ridge
National Laboratory (ORNL). Tiga tahapan
operasi dilakukan pada proses ini yaitu
pelarutan uranium, destilasi uranium heksa
fluorida dan pemungutan kembali plutonium
dan hasil belah dalam bentuk fluorida.
Pelarutan dilakukan pada suhu 30 °C setelah
pendinginan 90 hari. Lama pelarutan 5 hari
untuk 2,5 kg uranium dalam 4,5 kg pelarut.
Jika digunakan campuran CIF3-HF dengan
perbandingan mol 0,3 : 1 pada 80 °C maka
lama pelarutan dapat dipercepat menjadi 19
jam.

Proses destilasi fluorida tidak
menghasilkan plutonium terdekontaminasi
sehingga metoda ini dapat diaplikasikan pada
pengolahan ulang bahan bakar diperkaya di
mana plutonium yang dihasilkan sangat
sedikit dan tidak ekonomis untuk dipungut
kembali. Destilasi fluorida juga dapat
diaplikasikan untuk pemungutan kembali U-
233 dari bahan bakar berbasis torium
teriradiasi. Tetapi kesulitannya ThF4 tidak
larut dalam BrF3 dan tidak bersifat volatil.

Volatilisasi Klorida

Penggunaan klorida untuk
pemisahan bahan bakar tidak seluas
pemakaian fluorida. Destilasi dan sublimasi
uranium penta dan heksa fluorida tidak
memberikan hasil yang memuaskan karena

reaksi kimia yang terjadi pada pemisahan
aktinida dengan cara destilasi pada skala
laboratorium misalnya pemisahan neptunium
dari plutonium dan protaktinium dari torium.
Pemisahan ini didasarkan pada perbedaan
valensi yang menyebabkan perbedaan
tingkat volatilitas sehingga pemisahan dapat
berlangsung. Proses klorinasi terjadi karena
reaksi antara aktinida oksida dengan uap
karbon tetra klorida pada suhu 650 °C.
Plutonium bereaksi menjadi bentuk trifluorida
sedangkan neptunium berbentuk tetraklorida
yang lalu dipisahkan dengan proses
sublimasi fraksional.

Jika digunakan bahan paduan
uranium-zirkonium, metoda yang digunakan
adalah proses zircex yang berdasarkan
reaksi hidroklorinasi pada suhu di atas 300
°C. Proses ini dapat menimbulkan volum
limbah radioaktif karena eliminasi zirkonium
pada umpan solven ekstraksi atau volatilitas
fluorida.

Proses Zircex mempunyai problema
dalam pelaksanaan operasi yaitu :

• hilangnya uranium baik sebagai produk
volatil maupun sebagai komponen tidak
larut di dalam abu

• korosi terhadap peralatan
• kehilangan panas reaksi selama

hidroklorinasi dan reaksi lainnya
• penambahan klor ke dalam larutan

limbah meskipun klor akan diikat oleh
alkali dan relatif tidak radioaktif

Dalam skala laboratorium, uranium
yang,hilang tidak terlalu besar, tetapi evaluasi
akhir diperlukan dalam skala teknik.
Hilangnya uranium dalam abu sebenarnya
bukan masalah dalam bahan bakar U-Zr,
namun jika kandungan Zr makin besar, maka
uranium yang hilang bertambah besar pula.
Skema proses zircex dapat dilihat pada
gambar 1.

Gas hidrogen klorida bereaksi
dengan cepat dengan zirkonium atau
paduannya pada suhu di atas 300 °C
menghasilkan bahan volatil ZrCI4 yang
terpisah dari UCI3 yang terbentuk. Reaksi
yang terjadi adalah :

Zr + 4HCI -> 2 H 2 + ZrCI4

U +3HCI -> 1,5H2 + UC!3

Uranium triklorida kemudian
dilarutkan dan didestilasi dengan
penambahan asam nitrat sehingga terjadi
uranil nitrat yang lalu diekstraksi. Asam
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Gambar 1. Skema hidroklorinasi fasa gas pada proses zircex[4]

klorida terpisah sebagai destilat. Pada
umumnya laju reaksi antara bahan bakar
dengan HCI naik dengan makin tingginya
suhu dan bertambahnya kandungan
zirkonium.

Volatilisasi lodida

Proses volatilisasi iodida didasarkan
pada sifat penguapan dan dekomposisi
termal dari UU- Metoda ini digunakan untuk
jenis bahan bakar uranium dengan
pengecualian jika diperlukan rekoveri
plutonium. Di antara halida, proses
volatilisasi iodida digunakan untuk
pemungutan uranium dalam bentuk logam.
Pelaksanaan proses ini dilakukan dengan
memanaskan elemen bakar logam pada
suhu 600 °C dan direaksikan dengan iodin.
Uranium iodida volatil yang dihasilkan
dipisahkan secara kondensasi selektif dan
UU dideposisikan pada suatu permukaan
yang dipanaskan pada suhu 1200 °C di mana
UU terdekomposisi menjadi U logam. Proses
iodida dapat juga diaplikasikan pada
pemisahan Th - U-233.

PIROKIMIA

Proses pirokimia pada umumnya
menggunakan gas, garam leleh dan logam
cair sebagai pereaksi dan media proses.
Proses ini diaplikasikan pada pemisahan U-

Pu pada bahan bakar keramik yang
didasarkan pada oksidasi dalam garam nitrat
leleh yang diikuti pelarutan selektif uranium
dalam suatu bak klor161. Bahan bakar dari
reaktor mengalami pendinginan selama 3-4
bulan.

Pirokimia mempunyai keunggulan
dapat memproses pemisahan U-Pu dari
bahan bakar teriradiasi pada tempat di mana
reaktor berada. Dua hal berikut memberikan
contoh pemungutan Pu in situ yang
memberikan keuntungan besar secara
ekonomis.

- Pada reaktor jenis HWR

Bahan bakar teriradiasi masih
mengandung Pu (0,5 - 1%) sehingga dapat
dimungkinkan pemungutannya kembali dan
dapat langsung disimpan. Persoalannya
adalah bila reaktor terletak sangat jauh dari
instalasi pemungutan kembali unsur-unsur
berharga (karena berada di negara lain),
maka untuk dapat diolah kembali bahan
bakar tersebut harus dibawa ke negara yang
dapat memprosesnya. Karena jauh maka
pengangkutan menjadi mahal dan faktor
keamanan sangat riskan.

- Pada reaktor cepat

Bahan bakar teriradiasi dari reaktor
cepat mengandung 20 % Pu sehingga faktor
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imobilisasi sangat tinggi jika proses
pemungutannya lama. Lebih jauh bahan
bakar tersebut memiiiki burn up daya spesifik
tinggi, sehingga menimbulkan bahaya radiasi
dan pemekatan hasil belah yang besar
dibandingkan dengan reaktor termik.
Ekstraksi Pu secara pirokimia pada head end
yang diikuti dengan pemumian akan
mengurangi biaya proses dan penyimpanan
sementara. Pemungutan akhir secara proses
basah sangat sederhana karena Pu telah
didekontaminasi. Problem radiolisa dari
solven organik akhirnya dapat dihilangkan
demikian pula bahan-bahan kimia cair. Oleh
karena itu proses pirokimia yang
diaplikasikan dapat menghilangkan biaya
transfer bahan bakar teriradiasi yang pada
reaktor cepat akan membengkak 5-10 kali
dibandingkan dengan reaktor termik.

Dasar Proses Pirokimia untuk
pemisahan U-Pu adalah perbedaan kelarutan
dalam garam leleh seperti yang
dikembangkan di laboratorium Inspra Itali.
Proses awal adalah oksidasi selektif bahan
bakar teriradiasi diikuti reaksi klorinasi selektif
dari uranium.

Pada pemisahan secara pirokimia,
bahan bakar baik berbentuk oksida (UO2-
PuO2) maupun karbida (UC-PuC)
dimasukkan dalam wadah berisi garam leleh
alkali yang bersifat oksidator (NaNO3l KNO3).
Oksidasi terjadi pada suhu 450 °C akan
membentuk produk halus yang terpisah yaitu
uranat dan plutonat yang tidak larut. Reaksi
yang terjadi:

UO2 + 2 NaNO3 -

PuO2 + 2 NaNO3

Na2UO4 + 2 NO2

» Na2Pu04+ 2NO2

Reaksi di atas selektif karena tidak
merusak kelongsong, bahkan dapat
menaikkan volum bahan bakar yang lepas
dari kelongsong yang telah dipotong-potong
sebelumnya sehingga dengan mudah
kelongsong dipisahkan. Setelah proses
pelepasan tersebut, endapan dipisahkan dari
solven yang akan dipakai ulang beberapa
kaii.

Endapan uranat dan plutonat
kemudian disuspensikan ke dalam solven
klor leleh seperti KCI-LiCI atau MgCI2-NaCI
sehingga terjadi proses klorinasi selektif
terhadap uranium, sedangkan Pu tetap
tinggal sebagai endapan yang kemudian
dapat dipungut dengan cara filtrasi. Proses
perlarutan dilakukan dengan mengalirkan gas
HCI dan O2 menurut reaksi:

Na2UO4 + 4 HCI -> 2 NaCI + UO2CI2 +

2H2O

Na2Pu04 + 4 HCI (O2) -» 2 NaCI + PuO2 +

Cl2 (O2) + 2 H2O

Pada reaksi terakhir terjadi terdapat
dua tahap reaksi yaitu terbentuknya senyawa
antara tipe Pu-oksiklor dan dekomposisinya
senyawa tersebut menjadi PuO2 dan Cl2
karena sifatnya yang tidak stabil dengan
adanya pengaruh tekanan parsiil O2 yang
tinggi. Reaksi tersebut terjadi pada suhu 450
°C.

Pemungutan uranium dari filtrat
dilakukan dengan cara mengendapkan- nya
dalam bentuk oksida tidak larut yaitu dengan
mereduksi uranil klorida dengan amoniak
pada 700 °C atau dengan MgO pada 450 °C
dengan reaksi sbb.:

3 UO2CI2 + 2 NH3 ->3 UO2 + 6 HCI + N2

UO2CI2 + MgO -» UO3 + MgCI2

Pengendapan dengan MgO lebih
menguntungkan karena tidak dihasilkan gas
HCI, suhu lebih rendah, solven lebih
ekonomis karena dapat dipakai ulang.
Percobaan di laboratorium, plutonium dapat
disimulasikan dengan torium atau serium.

Pirokimia merupakan proses
pemisahan U-Pu yang cepat, praktis dan
efisien. Pemumian Pu dapat dilakukan tanpa
modifikasi metoda yang telah ada baik
proses basah maupun dengan cara
fiuorinasi. Pada setiap tahap operasi terjadi
dekontaminasi parsiil, misalnya pada proses
deagreagasi telah tereliminasi hasil belah
volatil (Xe, Kr, Ru, l2, Te), sedangkan pada
proses klorinasi beberapa hasil belah tertentu
(tanah jarang, Cs, Sr) masuk dalam garam
leleh dan terpisah dari endapan plutonium.
Hasil beiah tersebut dapat diendapkan
dengan uranium atau tinggal dalam garam
leleh dan dieiiminasi secara bertahap selama
solven sudah tidak terpakai lagi sebagai
limbah padat.

PIROMETALURGI

Proses pirometalurgi dikembang-kan
untuk pemungutan kembali bahan fisil dan
fertil dari bahan bakar uranium teriradiasi
pada pendinginan pendek, burn up tinggi dan
dari reaktor cepat. Proses pirometalurgi
dilakukan pada suhu tinggi dan bahan bakar
dijaga dalam bentuk logam atau sesedikit
mungkin terkonversi menjadi oksida atau
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halida ]. Logam cair dan garam leleh
digunakan sebagai solven untuk bahan bakar
pada proses tersebut. Pirokimia dan
pirometalurgi merupakan proses yang sama-
sama menggunakan suhu tinggi yang
memproses bahan bakar dencan
pendinginan pendek, peralatan kompak.
Perbedaannya terletak pada bentuk logam
dari bahan bakar pada pirometalurgi,
sedangkan pada pirokimia proses terjadi
melalui tahapan konversi kimia.

Salah satu aplikasi pirometalurgi
adalah proses kristalisasi guna pemekatan
uranium djperkaya dari elemen bakar MTR
teriradiasi . Bahan bakar uranium teriradiasi
yang keluar dari reaktor masih mengandung
160 g U-235 sisa yang tidak terbakar yang
terdispersi di dalam matriks aluminium. Bila
limbah tersebut diolah pada unit pemungutan
kembali uranium secara proses basah, maka
diperlukan transportasi yang cukup jauh,
mahal dan mengandung resiko keselamatan.
Oleh karena itu limbah diolah secara
pirometalurgi yang dapat dilakdkan di dekat
reaktor seperti halnya pada proses pirokimia,
tidak memerlukan instalasi besar, jumlah
pekerja tidak banyak. Proses terdiri dari dua
tahapan pelelehan berturut-turut yang dapat
dilakukan dalam satu krusibel. Skema proses
kristalisasi dapat dilihat pada gambar 2.

Proses pemekatan dilakukan dengan
penambahan garam leleh magnesium yang
akan berpadu dengan aluminium di mana
uranium tidak larut dan mengendap dalam
bentuk intermetalik. Kelarutan uranium
tergantung dari konsentrasi magnesium.
Makin tinggi penggunaan magnesiun,
kelarutan uranium menurun. Konsentrasi
magnesium 69,9 % (berat) memberikan
kelarutan uranium dalam garam leleh
maksimum . Endapan uranium berupa
kristal UAb berbentuk kubus dengan ukuran
bernriacam-macam tergantung proses
kristalisasi. Jika kristalnya besar,
pengendapan mudah mengurangi resiko
kehilangan uranium karena dispersi dalam
larutan.

Alat pelelehan yang digunakan
berupa krusibel berbentuk seperti kerucut
sehingga dimungkinkan pemisahan yang baik
antara paduan aluminium-magnesium dan
kristal UAI3 serta memberikan homogenitas
yang baik. Krusibel terbuat dari grafit,
pelelehan dilakukan dalam suasana atmosfer
inert untuk menghindari resiko terbakarnya
paduan dan oksidasi ingot yang menaikkan
kehilangan uranium. Krusibel dipanaskan
sampai 800 C di dalam tungku yang
dilengkapi dengan penutup baja, ruang
tempat krusibel grafit, termokopel dll. Proses
dilakukan dalam atmosfer inert (argon).

Elemen Bakar MTR

r

Pelelehan

i r

Pengadukan
30 menit, 800°C

Pend

Penambah

r

nginan

r

an Mg leleh

w
Pemanasan 800°C
dan pengadukan

r

Pendmginan 450°C
dan pengadukan lambat

y

Sedimentas

Kris

r

450°C, 4jam

r

talisasi

Gambar 2. Skema proses kristalisasi UAI3 dari bahan bakar MTR
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TEKNIK FLUIDISASI

Pengembangan lanjut pemisahan U-
Pu dari bahan bakar uranium teriradiasi adalah
proses volatilitas fluorida secara teknik
fiuidisasi. Teknik fluidisasi merupakan salah
satu metoda proses kering, reaksi yang terjadi
adalah padat-gas. Fasa padat adalah bahan
bakar uranium teriradiasi, sedangkan fasa gas
adalah fluor atau klortrifluorida. Prosesnya
masing-masing disebut fluorinasi dan
fluoridasi. Proses dijalankan dalam suatu
reaktor jenis fluidized bed, di mana di
dalamnya terjadi reaksi secara fluidisasi.

Agar terjadi proses fluidisasi dengan
baik, maka berbagai kondisi atau persyaratan
aliran fluida harus dipenuhi yaitu|9]:

Untuk partikel relatif kecil, laju
minimum fluida (Umf) untuk Re < 20 :

Umf =
(pp-

1650

pg Umf dp
Re =

Laju maksimum fluida (Ut) agar partikel tidak ke
iuar dari reaktor, untuk aliran laminer
(0,4<Re<500):

Ut =

. , ,2 2 1/3
4(pp- pg) 9

225 pgjig

.dD

Untuk Re = 0,1 - 10, IVUmi = 75 - 91,6

Laju fluidisasi yang dipakai = 0,80 Ut

(dp = diameter partikel, pp = densitas padatan,
pg = densitas gas, ^g = viskositas gas, g =
gravitasi)

Selain itu, agar terjadi fluidisasi, pada
tahap awal, fluida (gas) dianggap mengalir
melewati padatan diam. Fluidisasi minimum
terjadi jika gradien berat padatan sama dengan
gradien tekanan pada partikel (APCI) menurut
persamaan :

APd = Zmf (1 - Emf) (pp- pg)

(8mf = fraksi void padatan, Zm< = tinggi isian,

g/gc = gravitasi/faktor konversi massa-daya

1. Fluorinasi
Dalam proses volatilitas fluorida

menggunakan teknik fluidisasi ini,
uranium dan plutonium yang terdapat
dalam bahan bakar uranium teriradiasi
direaksikan dengan fluor hingga
dihasilkan U dan Pu heksafluorida. Untuk
diperlukan sebuah reaktor fluidisasi
sebagai fluorinator (gambar 3) dan
digunakan alumina sebagai media
fluidisasi. Salah satu cara decladding
dalam proses ini adalah langkah oksidasi
untuk memisahkan uranium dioksida dan
plutonium dioksida dari kelongsong
stainless steel atau zircaloy sebagai
campuran U3O8 dan plutonium dioksida
yang berupa serbuk halus.

Setelah kondisi fluidisasi
dipenuhi, maka proses reaksi dapat
dilakukan. Pada proses fluorinasi, U-Pu
oksida direaksikan dengan F2 hingga
menjadi bentuk heksafluorida yang
kemudian didekontaminasi dan
dipisahkan berdasarkan perbedaan
tingkat volatilitas.

Reaktor fluidized bed bisa
berfungsi tunggal atau ganda'101. Reaktor
fungsi tunggal hanya digunakan untuk
reaksi fluorinasi bahan bakar uranium
teriradiasi, sedangkan proses oksidasinya
berlangsung di luar reaktor. Serbuk
uranium oksida kemudian dimasukkan ke
dalam reaktor fluorinasi dengan gas
nitrogen sebagai media fluidisasi.

Guna menambah efisiensi
penggunaan fluorinator, maka
dikembangkan reaktor fluidized 'bed
fungsi ganda terdiri dari zona oksidasi
pada bagian bawah dan zona fluorinasi
pada bagian atas. Zona oksidasi
mengandung pelet UO2 dan butiran
alumina sebagai, fluidized packed bed,
sedangkan bagian atas adalah zona
fluorinasi yang mengandung alumina
terfluidisasi. Dengan mengalirkan
campuran O2-N2 pada zona bawah,
terbentuklah U3O8 halus yang terbawa ke
zona atas yang kemudian difluorinasi
membentuk UF6 volatil. Pada skala
laboratorium, alat fluorinator berukuran
diameter 1/4 in dengan tinggi bed yang
bervariasi. Uranium trioksida yang
diperoleh mempunyai karakteristik fisik
yaitu diameter 3,1 ^m, luas permukaan
0,74 m2/g yang diukur dengan nitrogen
sebagai absorber, sedangkan analisis
kimia menunjukkan kandungan uranium
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sebesar 84,46 % dari 84,80 % teoritis,
pengotor Al, Cr, Fe, Mo, Ni dan Si masing-
masing 30, 10, 50, 30, 50 dan 30 ppm. Gas F2
sebelum digunakan diserap dalam NaF pada
suhu 100 C untuk menghilangkan HF yang
terikut. Nitrogen yang digunakan sebagai
media fluidisasi dan pengencer fluor dilewatkan
lebih dulu pada moisture trap guna
menghilangkan kandungan air. Leburan
alumina digunakan sebagai fluidized bed jnert

Peralatan fluorinasi terdiri dari :
fluorinator fluid bed berdiameter VA in, vibrator
pengumpan serbuk, sistem pendingin dan NaF
sebagai absorber uranium heksafluorida,
pompa diafragma untuk sirkulasi gas, filter
alumina untuk pemumian F2 dan peralatan
bantu lain untuk penyediaan F2, N2 dan
pemvakuman. Bahan reaktor pada umumnya
terbuat dari nikel.

Sistem pendingin dimaksudkan untuk
mengembunkan UF6 pada suhu -80 °C dengan
menggunakan karbon dioksida-trikloretilen
padat. Garam NaF diletakkan pada bagian
akhir dari pendingin dan dipanaskan pada suhu
100 C untuk menyerap UF6 yang belum
terembunkan. Pada bagian pengeluaran
reaktor dipasang filter bayonet dari nikel
tersinter guna menyaring padatan yang naik ke
atas.

Proses fluorinasi berlangsung
pada suhu 450 - 550 °C dengan konversi
LteOe menjadi UF6 dapat mencapai 99,8
%.

2. Fluoridasi
Penggunaan reaktor dengan

sistem flame apparatus dikembangkan
oleh PRUSAKDV yang dikutip oleh
MURSID dkk di mana oksidasi
dilakukan di luar reaktor. Proses fluoridasi
didasarkan atas sifat volatilitas bentuk
fluorida dari unsur-unsur yang terbentuk.

Tahap-tahap proses pemisahan
dimulai dengan pemotonganldecladding
elemen bakar, kemudian oksidasi dan
bahan logam/kelongsong dipisahkan di
bagian bawah untuk dilimbahkan. Proses
selanjutnya adalah fluoridasi
menggunakan CIF3 untuk pemisahan
uranium dan plutonium menggunakan alat
flame apparatus p ada suhu > 1000 °C.
Gas UF6 dan fluorida produk fisi terpisah
dari P11F4 non volatil dan fluorida hasil fisi
dari Am, Cm serta sisa uranium yang
belum bereaksi pada bagian bawah.

Pemisahan UF6 dari senyawa lain
dilakukan secara kondensasi dan
rektifikasi dalam kolom destilasi
bertekanan.

N2 tek. »

Katub selenoid

Filter bayonet

Tungku

Alumina

Aktivasi Alumina

Cold trap

Pompa

N2

Gambar 3. Skema fluorinator dengan teknik fluidisasi[10].
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Karena proses fluoridasi berlangsung
pada suhu relatif tinggi, maka diperlukan
bahan yang tahan pada suhu tinggi sekaligus
tahan terhadap korosi. Jenis logam yang
dapat dipakai adalah: nikel, monel, inconel
yang mempunyai daya tahan korosi terhadap
halogen tinggi. Bahan lain adalah stainless
steel, duranikel, incoloy dll.

Modifikasi proses yang dilakukan
oleh Prusakov dapat dilakukan dengan
menggunakan reaktor jenis fluidized bed
fungsi tunggal (teknik fluidisasi) dengan
menggunakan gas CIF3 atau F2. Dengan
menggunakan gas fluor, maka proses dapat
berlangsung pada suhu yang lebih rendah
yaitu sekitar 500 °C.

DUPIC

DUPIC (Direct Use of PWR spent
fuel In Candu reactors) merupakan salah
satu metoda daur ulang cara kering yang
dikembangkan di Kanada yang mendapat
tanggapan di Korea. Proses ini
memanfaatkan bahan bakar bekas dari PWR
yang masih mengandung 0,9 % U-235 yang
kemudian diolah secara Dry Processing Plant
untuk diiadikan bahan bakar reaktor
Candut12'1^. Kerjasama AECL, KAERI dan
USA telah mempelajari kelayakan opsi yang
dipilih dengan nama OREOX yang di USA
disebut AIROX (Atomics International
Reduction • Oxidation). Proses Airox
melibatkan konversi termomekanik dari pelet
PWR ke serbuk dapat sinter menggunakan
seri siklus oksidasi-reduksi'14' 15]. Proses
DUPIC diawali dengan decladding elemen
bakar PWR, dilanjutkan dengan proses
oksidasi reduksi hingga diperoleh serbuk
yang terkondisi, peletisasi, sintering,
perakitan elemen bakar sampai diperoleh
elemen bakar Candu.

HASIL DAN BAHASAN

Proses volatilisasi fluorida
merupakan metoda yang sudah kuna,
melibatkan bahan cair yang korosif seperti
BrF3. Dalam metoda tersebut terdapat
beberapa tahapan operasi yaitu pelarutan
uranium, destilasi uranium heksa fluorida
serta pemungutan kembali Pu dari hasil
belah dalam bentuk fluorida. Pada proses
pelarutan diperlukan waktu yang cukup lama,
bisa mencapai 19 jam. Secara ekonomis dan
dari keselamatan metoda ini tidak efisien,
sehingga sudah ditinggalkan.

Proses volatilisasi klorida
penggunaannya tidak seluas fluorida, karena
destilasi dan sublimasi UF5 dan UF6 tidak
memberikan hasil yang memuaskan. Untuk
bahan bakar paduan U-Zr, digunakan metoda
Zircex, tetapi mempunyai banyak kendala
terutama pada pelaksanaan operasinya
seperti adanya kehilangan produk uranium
yang volatil, korosi, penambahan limbah dll.
Proses volatilisasi iodida lebih terbatas pada
jenis bahan bakar uranium dengan
pengecualian jika diperlukan rekoveri
plutonium dan digunakan untuk pemungutan
uranium dalam bentuk logam.

Proses Pirokimia mempunyai
keunggulan prosesnya sederhana, dapat
memproses pemisahan U-Pu dari bahan
bakar uranium teriradiasi pada tempat di
mana reaktor berada sehingga dapat
mengatasi problem transportasi, apalagi jika
proses olah ulang bahan bakar bekas berada
jauh dari instalasi nuklir. Pada reaktor jenis
HWR, bahan bakar bekasnya masih
mengandung Pu (0,5-1 %) sehingga
dimungkinkan pemungutannya kembali yang
dapat langsung disimpan. Pada reaktor
cepat, bahan bakar teriradiasi masih
mengandung Pu lebih banyak sehingga
menimbulkan bahaya radiasi dan pemekatan
hasil belah dibandingkan reaktor termik.
Ekstraksi Pu secara pirokimia diikuti
pemurnian akan mengurangi biaya proses
dan penyimpanan sementara. Dasar proses
pirokimia adalah cukup sederhana yaitu
perbedaan kelarutan U, Pu dalam garam
ieleh. Proses Pirometalurgi serupa dengan

'Pirokimia yaitu dilakukan pelelehan pada
suhu tinggi, hanya hasil akhir berbentuk
logam.

Proses daur ulang uranium teriradiasi
dengan teknik fluidisasi merupakan
pengembangan lanjut dari proses volatilitas
fluorida. Reaksi yang terjadi adalah padat-
gas secara fluidisasi, dijalankan dalam suatu
reaktor jenis fiuidized bed. Proses fluorinasi
menggunakan gas fluor yang direaksikan
dengan bahan bakar U3O8 di dalam
fluorinator. Panas reaksi yang terjadi cukup
tinggi, namun konversi menjadi UF6

mencapai 99,8 %. Selain fluor, teknik
fluidisasi secara fluoridasi menggunakan gas
CIF3 telah dikembangkan dengan flame
apparatus yang dapat dimodifikasi dengan
reaktor fluidized bed. Kedua proses tersebut
dapat dikembangkan di Indonesia, namun
memerlukan bahan yang tahan terhadap
korosi pada suhu tinggi, disamping juga
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fasilitas dan sistem keselamatan yang
memadai.

KESIMPULAN

1. Dari berbagai proses yang telah dibahas,
beberapa metoda dapat dikembangkan
di Indonesia dengan tujuan untuk
penguasaan teknologi daur ulang dari
bahan bakar uranium teriradiasi,
mengingat bahwa Batan, baik dalam
waktu dekat maupun jauh, akan
membangun suatu reaktor nuklir,
sehingga persiapan sedini mungkin perlu
dilakukan khususnya dalam hal
pengelolaan limbah nuklirnya.

2. Pirokimia merupakan proses pemisahan
U-Pu yang cepat, praktis dan efisien,
sederhana, mudah dilakukan dan
memiliki banyak keunggulan diantaranya
dapat mengolah bahan bakar uranium
teriradiasi di dekat reaktor, serta dapat
mengeliminasi problem transportasi
bahan bakar ke unit pengolahan ulang
yang sangat jauh letaknya, apalagi bila
berada di luar negeri.

3. Teknik fluidisasi menggunakan gas basis
fluorida mempunyai keunggulan seperti
dapat digunakan untuk mengolah bahan
bakar berbagai jenis reaktor, terutama
yang mamakai bahan bakar UO2, proses
pemungutan dan pemurnian uranium
teriradiasi terdiri atas tahapan-tahapan
yang jelas, namun memerlukan peralatan
yang tahan korosi dan fasilitas memadai
serta sistem keselamatan yang baik.

4. Beberapa proses lain sudah tidak banyak
dilakukan seperti destilasi fraksional,
volatilisasi jodida, klorida dan bromida.
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TANYA JAWAB

Samsu Rizal
• Apa perbedaan antara volatilisasi fluorida

dan fluoridasi termasuk diantaranya
keuntungan dan kerugian yang terjadi
dari dua proses tersebut?

Sigit
• Proses volatilisasi menggunakan bahan

BrF3 yang berbentuk cairan dan sangat
korosif. Kerugiannya adaiah karena
bahan berbentuk cair, korosif dan
memberikan limbah radioaktif cair cukup
banyak.

• Teknik fluoridasi menggunakan F2 atau
CIF3 yang berbentuk gas, reaksi yang
terjadi adalah fluidisasi. Keuntungannya
limbah padat lebih mudah
penanganannya dan kerugiannya adalah
korosif oleh karena bahan berbentuk gas
maka perlu penanganan yang lebih baik.

Riau A.
• Bagaimana prinsip kerjanya?
• PuO2 yang terpisahkan dalam bentuk

apa?
• Apakah digunakan Pu, sebab jika

digunakan Pu maka akan kena
safeguard?

Sigit

leleh. Dasar proses pirokimia untuk
pemisahan uranium dan plutonium
adalah perbedaan kelarutan dalam
garam leleh. Pada penggunaan dengan
garam leleh KNO3 atau NaNO3i UO2 dan
PUO2 bereaksi membentuk uranat dan
plutonat yang kemudian disuspensikan
ke dalam KC!-LiCI atau MgCI2-NaCI,
terjadi proses klorinasi selektif. Pu tetap
tinggal sebagai endapan dan dipisahkan
dengan cara filtrasi.

• PuO2 terpisahkan dalam bentuk padatan.
• Tidak digunakan Pu melainkan akan

disimulasi dengan Th atau Ce.

Yunanto
• Mengapa dipilih sistem fluoridasi?
• SS yang digunakan tipe apa? Mengapa

harus SS tefsebut? Apa bisa diganti
logam yang lain.

Sigit

Pemisahan secara pirokimia biasanya
menggunakan bahan gas dan garam

Teknik fluoridasi menggunakan prinsip
fluidisasi padat-gas dalam reaktor jenis
fluidized bed yang dapat dilaksanakan
dan dikembangkan. Limbah yang didapat
berbentuk padat sehingga mudah
penanganannya.
SS yang digunakan tipe 316, digunakan
material tersebut karena tahan korosi
dan material tersebut dapat diganti
dengan material lain yaitu inkonel, monel,
nikel, tetapi harga lebih mahal dan lebih
sulit didapat.
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KAJIAN TERHADAP U-Mo SEBAGAI KANDIDAT BAHAN BAKAR BARU
BERDENSITAS TINGGI

M.Husna Al Hasa
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang

ABSTRAK

KAJIAN TERHADAP U-Mo SEBAGAI KANDIDAT BAHAN BAKAR BARU BERDENSITAS
TINGGI. Pengembangan bahan bakar baru dikaji guna mencari bahan bakar yang memiliki
densitas tinggi dan stabil terhadap pengaruh termal dan iradiasi. Kajian dalam makalah ini
meliputi analisis struktur fasa, densitas, stabilitas termal fasa y metastabil U-Mo pada berbagai
kadar % berat Mo dan kompatibilitas termal U-Mo dengan matriks aluminium. Hasil kajian
menunjukkan bahwa struktur fasa y U-Mo yang relatif stabil diperoleh pada U-9%Mo dan U-
10%Mo, sedangkan U-2%Mo dan U-5%Mo relatif tidak stabil. Fasa y U-2%Mo dan U-5%Mo
cenderung bertransformasi ke keadan kesetimbangan masing-masing kembali terurai menjadi
fasa a+S dan a+y. Kompatibilitas termal U-9%Mo dan U-10%Mo dengan aluminium matriks relatif
baik. Densitas uranium U-Mo menurun seiring dengan meningkatnya kadar Mo.

ABSTRACT

STUDY ON U-Mo FUEL AS A NEW CANDIDATE OF HIGH DENSITY FUEL. The development
of new fuel is studied in order to search fuels which have high density and stabilify against
irradiation and thermal influence. The study focuses on thermal and irradiation stability over
analyses on the phase structure, the density, the thermal stabilityin the y-phase ofmetastable U-
Mo at various Mo compositions, and thermal compatibility of U-Mo with the aluminium matrix. The
study shows that the y-phase of U-9%Mo and U-10%Mo is relatively stable, while that of U-2%Mo
and U-5%Mo is relatively unstable, and tends to transfom into an equilibrium state and dissolve
into a+Sand ce+y phases. Good thermai compatibility is indicated by U-9%Mo and U-10%Mo. U-
Mo density, on the otherhand, decreases with increasing Mo content.

PENDAHULUAN

Pengembangan bahan bakar baru
bertingkat muat tinggi terus dikaji dengan
mencari bahan bakar yang memiliki densitas
tinggi dan stabil terhadap iradiasi. Bahan
bakar berupa uranium dengan unsur pemadu
utama yang menghasilkan daerah fasa y
relatif besar memungkinkan memiliki
ketahanan yang tinggi terhadap dampak
yang ditimbulkan oleh pengaruh iradiasi [1].
Beberapa kandidat bahan bakar berdensitas
tinggi yang memiliki kecenderungan
membentuk fasa gamma antara lain,U-Cr, U-
Zr, U-Ti, U-V, U-Re, U-Ru, U-Nb dan U-
Mo'2'31. Paduan yang relatif memiliki lebih
besar daerah fasa gamma dan relatif stabil
terhadap pengaruh iradiasi terutama adalah
U-Mo. Fasa y dari paduan U-Mo ini memiliki
sifat yang baik terhadap iradiasi karena
berstruktur sel-satuan BCC {Body Centered
Cubic). Fasa y pada paduan U-Mo memiliki
kemampuan larut padat lebih besar, dimana
Mo akan larut kedalam struktur kristal y-U.
Fasa y ini dipertahankan sampai pada suhu
kamar, suhu operasi fabrikasi dan suhu
operasi reaktor. Selain itu U-Mo memiliki
penampang serapan neutron yang relatif
rendah, compatibility termal dengan Al

matriks relatif baik, stabilitas mikrostruktur
pada fasa y relatif baik, irradiation swelling
relatif rendah, meskipun pada burnup tinggi,
pengaruh thermal-cycling growth terhadap
perubahan dimensi relatif rendah[4].

Paduan U-Mo yang memiliki
kelebihan seperti tersebut di atas perlu
dilakukan pengkajian dan penelitian lebih
lanjut. Kajian ini dimaksudkan untuk
melakukan pengembangan bahan bakar U-
Mo sebagai kandidat bahan bakar reaktor
riset berdensitas tinggi. Pengembangan
bahan bakar U-Mo ini bertujuan untuk
menaikkan tingkat muat uranium dan
kandungan U-235. Peningkatan tingkat muat
U dan jumlah berat U-235 pada bahan bakar
U-Mo ini tetap masih berada dalam batas
pengkayaan uranium rendah di bawah 20 %
yang mengacu kepada program RERTR
{Reduced Enrichment for Research and Test
Reactors).

Paduan U-Mo dalam berbagai
komposisi kadar % berat Mo dilakukan
analisis densitas dan struktur fasanya,
karena densitas uranium yang dihasilkan
sangat dipengaruhi oleh kadar Mo di dalam
paduan. Sementara itu, struktur fasa paduan
U-Mo sebelum mengalami proses perlakuan
panas, mempunyai struktur sel satuan
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ortorombik berupa fasa a+8. Fasa a+8 ini
dikondisikan menjadi fasa y metastabil
dengan selsatuan berstruktur BCC, melalui
proses perlakuan panas. Kondisi fasa y
metastabil dari U-Mo hasil aniling pada suhu
400°C dilakukan analisis berdasarkan pola
difraksi sinar x. Stabilitas termal fasa y
metastabil U-Mo dan kompatibilitas paduan
U-Mo dengan matriks Al dianalisis melalui
hasil aniling U-2%Mo, U-5%Mo, U-9%Mo
dan U-10%Mo yang mengalami pemanasan
pada suhu 400°C pada berbagai variasi
waktu pemanasan. Reaksi yang terjadi
antara uranium dengan matriks aluminium
diamati melalui mikrostruktur fasa y U-Mo
yang mengalami pemanasan selama 72 jam
pada suhu 400°C.

Kajian terhadap U-Mo pada berbagai
kadar % berat Mo dalam paduan meliputi
analisis struktur fasa y U-Mo metastabil,
stabilitas termal fasa y U-Mo, kompatibilitas
termal U-Mo dengan matriks aluminium, dan
densitas uranium pada U-Mo. Pada
kesempatan ini pengkajian terhadap stabilitas
termal dan kompatibilitas termal akibat
pengaruh pemanasan pada suhu 400°C
dibatasi terutama untuk U-2%Mo, U-5%Mo,
U-9%ModanU-10%Mo.

TATA KERJA
/

Kajian terhadap densitas uranium
dalam paduan U-Mo dilakukan pada berbagai
komposisi kadar % berat Mo, seperti
ditunjukkan pada Tabel 1. Kajian struktur
selsatuan paduan U-Mo dari fasa a+6
berstruktur ortorombik menjadi fasa y
berstruktur BCC didapat dengan proses
perlakuan panas, seperti ditunjukkan pada
Gambar 1. Kondisi fasa y metastabil dari U-
Mo hasil aniling pada suhu 400 °C dianalisis
berdasarkan pola difraksi sinar x, seperti
ditunjukkan pada Gambar 2. Stabilitas termal
fasa y metastabil U-Mo dan kompatibilitas
paduan U-Mo dengan matriks Al dianalisis
melalui hasil aniling U-2%Mo, 5%Mo, 9%Mo
dan U-10%Mo yang mengalami pemanasan
pada suhu 400°C pada berbagai variasi
waktu pemanasan, seperti ditunjukkan pada
Tabel 2 dan 3.

HASIL DAN BAHASAN

Densitas kandidat bahan bakar U-Mo
pada berbagai komposisi kadar % berat Mo
ditunjukkan pada tabel 1. Hubungan densitas
uranium terhadap kadar Mo dalam paduan

diperlihatkan pada Gambar 2. Kestabilan
fasa y U-Mo dan stabilitas dimensi terhadap
pengaruh termal ditunjukkan pada Tabel 2
dan 3. Pola difraksi U-Mo fasa y hasil
pemanasan pada suhu 400 °C ditunjukkan
pada Gambar 3.

Gambar 1. Skematis proses heat-treatment
fasa y metastabil berstruktur kristal BCC .

Densitas uranium dari U-Mo sangat
dipengaruhi oleh kadar Mo dalam paduan,
seperti ditunjukkan pada Tabel 1 dan
Gambar 2. Pada Gambar 2 diperlihatkan
hubungan densitas uranium pada U-Mo
sebagai fungsi kandungan persentase berat
Mo dalam paduan. Dari Gambar 2 tampak
bahwa semakin tinggi kadar Mo menye-
babkan semakin menurun densitas uranium
dari paduan. Hal ini karena fasa a semakin
berkurang dan fasa 8 yang terbentuk
semakin besar seiring dengan semakin tinggi
kadar Mo. Fasa 8 berupa senyawa U2Mo
dengan bentuk struktur selsatuan tetragonal
mempunyai parameter kisi relatif lebih besar
daripada fasa a. Dengan demikian fasa 8
memiliki volume relatif lebih besar
dibandingkan dengan fasa a berstruktur
orthorhombic. Sebagai akibatnya densitas
uranium U-Mo mengalami penurunan
dengan semakin tingginya kadar Mo dalam
paduan.

Paduan U-Mo seperti ditunjukkan
pada Tabel 1 yang akan digunakan sebagai
calon bahan bakar dikondisikan menjadi U-
Mo berfasa y. Ketahanan fasa y U-Mo
terhadap pengaruh termal dikaji lebih jauh
terutama dibatasi hanya untuk U-2%Mo, U-
5%Mo, U-9%Mo dan U-10%Mo. Selsatuan
fasa y U-Mo berstruktur BCC merupakan fasa
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yang memiliki luas daerah yang relatif besar
dan memiliki batas kemampuan larut padat
yang tinggi. Fasa y U-Mo dapat
dipertahankan sampai suhu kamar melalui
proses perlakuan panas yang menghasilkan
fasa y metastabil dengan selsatuan
berstruktur BCC pula. Fasa y hasil perlakuan
panas ini relatif stabil karena logam Mo
dalam paduan uranium memiliki potensi
menstabilkan fasa y tersebut. Fasa y semakin
stabil dengan semakin tinggi kadar Mo dalam
paduan . Hal ini karena peningkatan kadar
Mo akan memperkecil atau menghilangkan
perbedaan koefisen ekspansi termal dan
tegangan antar butiran sehingga keadaan
struktur butir relatif isotropi. Fasa y
berstruktur BCC memiliki kerapatan atom
relatif rendah dan jarak bidang-bidang atom
terhadap satu sama lainnya berdekatan. Hal
ini menyebabkan selsatuan BCC memiliki
ikatan atom yang relatif kuat sehingga sukar
mengalami slip, yaitu pergeseran atau
perpindahan atom ke posisi lain. Struktur
BCC memiliki bidang slip {110} dengan arah
slip <111 >. Gambar 3 memperlihatkan enam
bidang slip pada struktur BCC, yaitu abgh,
degc, afgd, ebch, egca dan hfbd, Kesemua
bidang slip tersebut memiliki kerapatan atom
relatif sama dan tidak memiliki bidang
susunan rapat yang kerapatan atomnya
paling tinggi. Dengan demikian struktur BCC
tidak mepunyai bidang slip tunggal yang
memiliki bidang kerapatan atom paling tinggi
dan jarak bidang-bidang atom yang saling
berjauhan. Kondisi struktur BCC seperti ini
memungkinkan sukar terjadinya mekanisme
slip yang memacu terjadinya deformasi mikro
yang memberi dampak terhadap perubahan
parameter kisi yang akan berpengaruh
terhadap perubahan strukturfasa.

m 20 .
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I
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Kadar Mo Pada Paduan U-Mo, %

Gambar 2. Hubungan densitas uranium
terhadap kadar Mo pada paduan
U-Mo

Enam bidang s!ip {110}: abgh, degc, afgd, ebch,

egca, hfbd

Gambar 3. Struktur selsatuan BCC

Stabilitas termal

Stabilitas termal U-Mo sangat
tergantung pada kandungan Mo dalam
paduan. Makin tinggi kadar Mo dalam
paduan semakin meningkatkan kestabilan
fasa y terhadap pengaruh termal[67l8l Paduan
U-Mo dengan kadar 2 % Mo dan 5 % Mo
merupakan kandidat bahan bakar yang
kurang baik ditinjau dari sisi stabilitas termal
meskipun densitas yang dimiliki relatif tinggi.
Paduan U-2%Mo dan U-5%Mo tidak mampu
bertahan lama pada kondisi fasa y metastabil
bila mengalami pemanasan pada suhu dan
waktu tertentu. Fasa y metastabil U-2%Mo
akan bertransformasi kembali kekeadaan
kesetimbangan menjadi fasa a+8 bila dikenai
pemanasan pada suhu 400 °C [6'71.
Sementara itu, fasa y metastabil U-5%Mo
setelah mengalami pemanasan pada suhu
400 °C selama 72 jam cenderung kembali
mendekati ke keadaan kesetimbangan
menjadi fasa ct+y. Hal ini tampak pada pola
difraksi sinar x yang diperlihatkan pada
Gambar 4. Gambar 4a memperlihatkan
bahwa pola difraksi memiliki puncak fasa y
dan puncak fasa a. Selain itu, fasa a memiliki
kemampuan larut padat yang sangat rendah
dengan Mo.

Paduan U-Mo dengan kadar 9%Mo
yang dikenai pemanasan pada suhu 400°C
selama 72 jam tampak relatif stabil terhadap
termal. Paduan U-Mo tidak terjadi perubahan
fasa, yaitu tetap pada kondisi fasa y. Hal ini
terbukti seperti terlihat pada pola difraksi
sinar x yang ditunjukkan pada Gambar 4b.
Pada Gambar 4b tampak bahwa pola difraksi
hanya memiliki puncak fasa y dengan
masing-masing bidang hkl 110, 200 dan 211
yang muncul pada sudut 29 di 37°, 53 °, dan
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66 °. Selain itu, Tabel 2 dan 3
memperlihatkan pula bahwa U-10%Mo relatif
stabil terhadap pengaruh termal dan tidak
mengalami perubahan dimensi yang berarti
hingga pemanasan selama 2000 jam.

Kompatibilitas termal

Paduan U-Mo berkadar 2 % , dan 5%
Mo yang dipanaskan pada suhu 400°C
dengan waktu pemanasan tertentu
mengalami interdifusi uranium dan
aluminium, seperti ditunjukkan pada Tabei 2.
Paduan U-Mo dengan kadar 2% dan 5% Mo
terjadi reaksi antara uranium dengan
aluminium matriks membentuk senyawa UAI3
[6,7,8] Mikro-struktur U-Mo yang mengalami
difusi Al ditunjukkan pada Gambar 5.
Pembentukan senyawa logam ini terutama
dipacu oleh uranium- yang berdifusi akibat
terjadi perubahan fasa, yaitu dari fasa y
metastabil menjadi fasa a+8 untuk U-2%Mo
dan a+y untuk U-5%Mo, seperti ditunjukkan
pada Tabel 2. Interdifusi uranium dan
aluminium terjadi relatif sangat cepat yang
mengakibatkan sebagian kecil uranium
mengikat matriks aluminium, sedangkan
sebagian yang lain membentuk senyawa
U2Mo [8]. Difusi aluminium kedalam struktur
fasa cc mengakibatkan terjadi kenaikan
pembentukan porositas. Semakin meningkat
porositas mengakibatkan volume menjadi
meningkat. Hal ini tampak pada U-2%Mo
yang mengalami pemanasan pada suhu
400°C yang ditunjukkan pada tabel 2.
Perubahan dimensi U-Mo setelah mengalami
pemanasan pada suhu 400°C yang
ditunjukkan pada Tabel 3 memperlihatkan
bahwa semakin lama waktu pemanasan
mengakibatkan semakin besar terjadi
perubahan volume. Perubahan volume untuk
U-2%Mo semakin meningkat setelah
mengalami pemanasan di atas 350 jam. Hal
ini karena pada bahan bakar U-2%Mo
sebagian Al matriks yang dimiliki berdifusi
dan fasa y bertransformasi menjadi fasa cc+5.
U-10%Mo relatif stabil tidak mengalami
perubahan volume yang berarti hanya
mengalami sedikit pengkerutan (shiinkage)
meskipun pemanasan sampai 2000 jam. Hal
ini karena U-10%Mo dalam keadaan stabil

tidak mengalami perubahan akibat pengaruh
termal dan kondisi struktur fasa tetap stabil
dalam kondisi fasa y.

Tabel 1. Oensitas U-Mo
komposisi kadar %

% Berat
Mo

U-2Mo
U-3Mo
U-4Mo
U-5Mo
U-6M0
U-7Mo
U-8M0
U-9Mo

U-10 Mo
U-11 Mo
U-12 Mo
U-13 Mo
U-14 Mo
U-15Mo

U-16,2 Mo

%Fasa

a

90,4
84,1
77,7
71,3
65

58,6
52,2
45,8
39,5
33,1
21,6
12,5
5,9
1,8
-

8

9,6
15,9
22,3
28,7
35

41,4
47,8
54,2
60,5
66,9
78,4
87,5
94,1
98,2
100

pada berbagai
Berat Mo

Densitas, p
g/cm3

U-Mo

18,8
18,6
18,5
18,3
18,1
17,9
17,7
17,6
17,4
17,3
16,9
16,8
16,5
16,4
16,4

U

18,3
17,8
17,5
17

16,6
16,2
15,8
15,5
15,2
14,9
14,5
14,2
13,9
13,8
13,8

Tabel 2. Bahan bakar U-Mo pada kondisi
fasa y metastabil yang mengalami
pemanasan pada suhu 400°C [6|7t8].

Bahan bakar
U-Mo

U-2%Mo

U-5%Mo

U-9%Mo
U-10%Mo

Reaksi
termal
Difusi
dengan

A1
Difusi
dengan

AI
Stabil
Stabii

Stabilitas
termal

Tidak
stabil

Tidak
stabil

Stabil
Stabil

Kompatibilitas

Tidak

Tidak

Ya
Ya

Kondisi
Fasa

a+S

a+y

Y
y

Tabel 3. Perubahan dimensi U-Mo setelah
mengalami pemanasan pada suhu
400 °C m .

Waktu
(h)
40
107
350
1000
2000

U-2%Mo
Al

-0,03
0

+0,19
+1,83
+4,28

Av
-0,63
-0,46
0,31

+2,61
+26,00

U-10%Mo
Al

-0,02
-0,14
0,07
-1,04
-0,12

Av
-0,014
-0,24
-0,07
-4,08
-0,34
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Sudut difraksi, 26 Sudut difraksi, 29

Gambar 4. Pola difraksi U-Mo fasa y metastabil yang dianil pada suhu 400°C selama 72 jam.
a) U-5%Mo, b) U-9%Mo K

Gambar 5. Mikro-struktur fasa y U-Mo yang mengalami pemanasan pada suhu 400°C selama
72 jam. a) U-5%Mo yang'mengalami difusi Al, b) U-10%Mo yang tidak ada difusi

SIMPULAN

Hasil kajian ini menginformasikan
bahwa bahan bakar U-Mo memiliki densitas
relatif tinggi di atas 15 g/cm3 yang akan
mampu meningkatkan tingkat muat U dan
menghasilkan fluks neutron menjadi lebih
besar. Bahan bakar U-Mo yang layak untuk
dipertimbangkan sebagai bahan bakar maju
dimasa mendatang adalah U-9%Mo atau U-
10%Mo. U-9%Mo dan U-10%Mo
menghasilkan selsatuan fasa y berstruktur
BCC yang stabil tidak mengalami
transformasi fasa pada suhu operasi fabrikasi
dan suhu operasi reaktor, U-9%Mo dan U-
10%Mo memiliki kompatibilitas termal relatif
baik dan memiliki ketahanan iradiasi.
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TANYA JAWAB

Fathurrachman
• Mengapa fase y dari paduan U-Mo yang

paling baik dipilih dibandingkan dengan
fase a dan fase p? Bagaimana prospek
pungut U dari gagalan U-Mo setelah
difabrikasi? Perlu diketahui bahwa
pemungutan U dari gagalan U3Si2 cukup
suiit dilakukan.

Husna Al Hasa
• Fasa y dipilih karena fasa y U-Mo

berstruktur sel satuan BCC merupakan
fasa yang memiliki luas daerah yang
relatif besar dn memiliki batas
kemampuan larut padat yang tinggi.
Selain itu, fasa y berstruktur sel satuan
BCC ini memiliki ikatan atom relatif kuat
dan tidak memiliki bidang slip tunggal
dengan kerapatan atom paling tinggi
sehingga memungkinkan sekali terjadi
mekanisme slip. Kondisi yang demikian
ini memungkinkan stabilitas mikrostruktur
fasa y relatif baik terhadap pengaruh
termal dan iradiasi.

• Mengenai prospek pungut U dari gagalan
U-Mo setelah fabrikasi memerlukan
penelitian lebih lanjut.

Suwardi
• Apakah fase y yang diperoleh sebagai y

sisa?
• Selain diagram kesetimbangan,

diperlukan pula diagram transformasi
non-equilibre, dapatkah diceritakan,
batasan T, dT/dx, CMc hingga didapat y
metastabil tersebut.

Husna Al Hasa
• Fasa y yang diperoleh dari proses

perlakuan panas menghasilkan
seluruhnya fasa y metastabil berstruktur
sel satuan BCC.

• Untuk memperoleh y metastabil selain
faktor suhu dan waktu juga dipengaruhi
oleh kandungan unsur pemadu Mo.
Daerah fasa y mulai suhu terendah
575°C hingga suhu tertinggi 1285°C dan
ini sangat berkaitan dengan persentase
kadar unsur pemadu Mo. Pembentukan
fasa y metastabil dapat dilakukan pada
kadar unsur pemadu 2-15% Mo dengan
suhu 900°C dan kemudian dilanjutkan
dengan pendinginan cepat.

Erlan Dewita
• Apakah kelebihan U-Mo bila

dibandingkan dengan U3Si2 yang
sekarang ini sudah dikembangkan dan
bahkan sudah diproduksi di beberapa
negara?

• Apakah sudah pernah dilakukan uji
pasca iradiasi di negara lain?

Husna Al Hasa
• Kelebihan U-Mo dibandingkan dengan

U3Si2 terutama adalah densitas u-Mo
lebih tinggi. Bahan bakar U-Mo
berdensitas relatif tinggi ini akan mampu
meningkatkan tingkat muat U yang
berpotensi menghasilkan fluks neutron
menjadi lebih besar dan burn-up nya
semakin tinggi.

• Uji pasca iradiasi baru dilakukan dalam
tahap uji coba skala laboratorium.

Tumpal P
• Bagaimana perbedaannya dengan

densitas bahan bakar lainnya?
• Bahan bakar tersebut bersifat metastabil.

Bagaimana pengaruhnya setelah dipakai
dalam waktu yang lama dan temperatur
tinggi?.

• Bagaimana sifat mekanik dan
neutroniknya ?.

• Apa yang menjadi kendala yang berarti
dan bagaimana mengantisipasinya?.
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• Bagaimana sifat thermalnya?

Husna Al Hasa
• Perbedaan densitas dengan bahan bakar

lainnya adalah densitas U-Mo relatif lebih
tinggi dibandingkan dengan densitas
U3O8 dan U3Si2.

• Bahan bakar U-Mo terutama U-9%Mo
dan U-10%Mo relatif stabil pada suhu
tinggi (misal pada suhu 400°C selama
2000 jam).

• U-Mo memiliki sifat mekanik dan
neutronik relatif baik.

• Bahan bakar U-Mo ini masih dalam
penelitian dan belum mendapatkan
kendala yang berarti.

• U-Mo memiliki sifat thermal realtif baik.

Nusin Samosir
• Bagaimana pengaruh kenaikan

kandungan Mo dalam U-Mo terhadap
kekerasan dan homogenitas meat U-Mo
dalam matriks Al pada saat fabrikasi?

Husna Al Hasa
• Pengaruh kandungan Mo dalam U-Mo

cenderung akan meningkatkan
kekerasan bahan, sedangkan
homogenitas meat U-Mo dalam material
Al pada saat fabrikasi perlu diamati dan
dianalisa lebih lanjut.
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PEMUNGUTAN U DARI KERAK PRODUKSI LOGAM U SECARA PEMANGGANGAN

Ghaib Widodo, Prayitno, Hendro Wahyono, dan Sunardi
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang - BATAN

ABSTRAK

PEMUNGUTAN U DARI KERAK PRODUKSI LOGAM U SECARA PEMANGGANGAN. Telah
dilakukan pemungutan U dari padatan kerak produksi logam U secara pemanggangan. Upaya
pemungutan U ini dilaksanakan karena diperkirakan dalam kerak CaF2 masih mengandung U
sebesar 3 - 5 %. Salah satu cara yang diterapkan adaiah memanggang kerak CaF2, kemudian
dilarutkan dalam aneka pelarut (HNCb, Na2CO3, dan campuran Na2CO3 dan NaHCCb). Dalam
percobaannya ditimbang kerak CaF2 seberat 10 gram, dimasukkan ke dalam kmsibel porselin
kemudian ditutup, selanjutnya dipanggang dalam tungku listrik. Suhu pemanggangan divariasi
yaitu 400, 450, 500, 550, 600, dan 650°C dan waktu panggang ditetapkan yaitu 1 jam. Terhadap
masing-masing hasil panggang dilarutkan dalam aneka pelarut dengan variasi konsentrasi 1,0;
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; dan 3,5 N. Setelah usai pelarutan, disaring, kemudian filtrat dianlisis terhadap
kadar U-nya menggunakan metode titrasi potensiometri. Hasil analisis yang paling banyak U
terpungut menggunakan pelarut asam nitrat 14,9 % (2-3 N), dan suhu panggang 550°C.

ABSTRACT

THE RECOVERY OF U FROM SLAG OF U METAL PRODUCTION BY ROASTING. The
recovery of U of from the slag of U metal production by roasting has been done. This has to be
performed because of the U content in the stag CaF2 is still amund 3-5 % by weight One of the
methods applied is roasfmg the slag CaFz and then dissotving it in various concentrations of
solutions (HNO3, Na2CO3, and the mixture Na2CC>3 and NaHCO3). In this expehment, Wgram of
slag CaF2 was weighed and put in the alumina crucible and roasted at 400, 450, 500, 550, 600,
and 650°C for 1 hour. Each of the roasted pmducts is dissolved in the various solutions
mentioned with concentration of 1 to3.5 N. After dissolvjng process, the solution was filtered and
the U content in the filtrate obtained was anaTyzed~by~l^doxTeacfions~using potentiometric
analyzer. The analysis results show that most U in the slag was recovered using a nitric acid
solution with the concentration of2-3N and the roasting temperature of550°C.

PENDAHULUAN

Produk logam U digunakan sebagai
bahan dasar untuk memproduksi bahan
bakar jenis paduan logam yaitu UAIX, U3Si2,
U-Mo, dan paduan lainnya atau digunakan
langsung sebagai bahan target produksi
isotop Mo. Proses pembuatan logam U cukup
rumit karena memerlukan beberapa persya-
ratan khusus terhadap materialnya, baik
bahan dasar maupun reaktannya. Kekurang-
an di antara keduanya mengakibatkan
gagalnya reaksi pembuatan logam U. Kendati
persyaratan itu dapat dipenuhi, tetap tidak
semuanya dapat bereaksi menghasilkan
logam U, karena masih ada uranium yang
belum sempat bereaksi dan menempel pada
kerak CaF2 sebesar 3 - 5 % berat totalm.

Proses pembuatan logam U
berlangsung dengan mereduksi UF4 dengan
logam (Na, Mg atau Ca). Logam Na jarang
digunakan karena reaksinya berjalan sangat
eksotermik dan sukar dikontrol. Selain itu,
logam Na cukup sulit disimpan tanpa
perlakuan khusus. Magnesium (Mg) dan Ca
menjadi alternatif, karena penggunaannya
cukup ekonomis dan reaksinya berlangsung

pada suhu 500°C11'21. Biasanya logam Mg
dipakai untuk mereduksi UF4 yang berasal
dari bahan U alam dan mempunyai beberapa
keunggulan dibandingkan dengan logam Ca.
Keunggulan Mg di antaranya adalah harga-
nya murah, hanya 60 % dari berat Ca untuk
reaksi reduksi dan mudah diperoleh dalam
keadaan murni. Sedang kelemahan logam
Mg adalah reaksi reduksi harus dilaksanakari
dalam reaktor bertekanan tinggi dan
dilaksanakan pada suhu leleh MgF2 serta
diperlukah pemanasan awal. Kelebihan
pemakaian logam Ca yaitu reaksi reduksi
dapat dilaksanakan pada tekanan 1 atm,
karena titik leleh CaF2 di bawah titik didih
logam Ca dan panas reaksi yang timbul
cukup untuk melelehkan keduanya (logam U
dan kerak CaF2) serta tidak memerlukan
pemanasan awal'3'. Namun kelemahannya
bila memakai logam Ca adalah sangat sulit
diperoleh dalam keadaan murni dan hanya
dipakai untuk mereduksi bahan U diperkaya

TEORI

Kandungan U dalam kerak CaF2

relatif masih cukup tinggi oleh karena itu
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perlu dilaksanakan pemungutan agar
akutanbilitas bahan nuklir dapat terpenuhi.

Salah satu cara yang diharapkan
mampu merubah ujud penyusun kerak CaF2

yaitu memanggang kerak CaF2 pada suhu di
bawah 800°C selama 1 jam panggang atau
yang paling baik proses panggang kerak
dilangsungkan pada suhu 425 - 450°Ct4'.
Segenap penyusun kerak CaF2 akan
berubah ke bentuk oksida yang mudah
melarut dalam pelarut asam atau basa14'.
Proses pemanggangan dan proses pelarutan
diperlihatkan pada langkah reaksi berikut:

• Proses Pemangangan141

U-CaF2

4 U + 5 O2

3UO2+O2

2 Ca + O2

CaF2 + H2O

2 U3O8+ 3 CaO ••

-> ?

-> UO2 +U3O8

> U3O8

> 2CaO

- • CaO + 2HF

O2 —> 3 CaU2O7

2U3O8+3CaF2+3H2O+O2 ->3CaU2O7+6HF

2U + 3O 2+CaO- > CaU2O7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

• Proses Pelarutan (salah satu pelarut
HNO3)

!1'51

CaU2O7+6HNO3-> 2UO2(NO3)2+ Ca(NO3)2

+ H2O (8)

U3O8+8HNO3-*2UO2(NO3)2+2NO2+4H2O (9)

UO2+4HNO3^2UO2(NO3)2+2NO2+2H2O (10)

Sedang persamaan reaksi proses pelarutan
yang lain hampir sama dengan reaksi di atas,
hanya tidak langsung membentuk uranil nitrat
namun membentuk endapan, baru kemudian
diubah ke uranil nitrat.

Pelaksanaan proses pemanggangan
U-CaF2 mengikuti diagram proses tampilan
berikut beserta analisis hasilnya'4':

TATA KERJA

Ditimbang padatan kerak U-CaF2

sejumlah 10 gram menggunakan neraca
analitik dan dimasukkan dalam krus porselin

bertutup, kemudian dipanggang dalam
tungku listrik yang beroperasi mengikuti
diagram program suhu alat. Proses
pemanggangan dilaksanakan dengan variasi
suhu 400, 450, 500, 550, 600, dan 650°C dan
waktu panggang tetap yaitu 1 jam. Terhadap
masing-masing hasil panggang dilaksanakan
proses pelarutan, di antaranya pelarut
Na2CO3l campuran Na2CO3 dan NaHCO3,
dan HNO3. Konsentrasi pelarut divariasi
masing-masing dari 1 N sampai 3,5 N.
Proses pelarutan dilakukan dalam gelas
beaker dengan jumlah U-CaF2 1 gram dan
jumlah pelarut berlebihan (10 ml),
dilaksanakan dalam almari asap, dipanaskan
dan diaduk dengan pengaduk magnetik
dengan kecepatan tetap, bersamaan dengan
itu dioperasikan stop watch untuk mencatat
waktu sampai UrCaF2 habis melarut. Larutan
disaring, filtratnya dianalisis terhadap kadar U
menggunakan metode titrasi potensiometrik.

HASIL DAN BAHASAN

Masing-masing hasil panggangan
dari parameter suhu panggang menunjukkan
kenaikkan berat, karena selama proses
pemanggangan terjadi proses oksidasi
terhadap penyusun kerak CaF2. Galkin dan
Sudarikov menyatakan bahwa, apabila kerak
CaF2 dipanggang pada suhu di atas 400°C
penyusun dalam kerak tersebut akan
teroksidasi berubah menjadi bentuk oksida-
oksida, seperti ditunjukan pada reaksi (1)
sampai (7)14'.

Pada Gambar 2, diperlihatkan
hubungan antara suhu panggang terhadap
hasil U terpungut, yaitu semakin tinggi suhu
panggang semakin meningkat pula kadar U
yang diperoleh. Hal itu sesuai dengan
pernyataan Galkin dan Sudarikov bahwa,
proses oksidasi/panggang akan
menghasilkan bentuk oksida yang mudah
dilamtkan dalam HNO3, Na2CO3, dan
campuran Na2CO3 dan NaHCO3l yang berarti
hasil U terpungut lebih banyak'41. Namun
apabila suhu panggang mulai menaik di atas
550°C hasil U terpungut cenderung menurun.
Hal itu sesuai pemyataan oleh Turkdogan
yaitu bahwa, apabila kerak CaF2 dipanggang
pada suhu tinggi (900°C), maka hasil
panggang justru saling membentuk ikatan
(CaO.UO3, CaO.UO2l atau CaO.U3O8)

161.
Oleh karena itu apabila kerak CaF2

dipanggang di atas 550°C, bentuk oksida
mulai membentuk ikatan, akibatnya kadar U
yang diperoleh menurun.
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Gambar 3 diperlihatkan hubungan
anatar kosentrasi pelarut terhadap hasil U
terpungut, yaitu semakin konsentrasi pelarut
meninggi, maka semakin meningkat pula
kadar U yang diperoleh. Namun apabila
konsentra-si pelarutnya dinaikkan di atas 3N,
makan U terpungut justru menurun. Hal ini
disebabkan karena terbentuk ikatan baru
(CaO.UOa, CaO.UO2, atau CaO.U3O8)

(61.
Karena adanya ikatan tersebut dimungkinkan
agak sulit larut dalam Na2CO3, campuran
Na2CO3 dan NaHCO3, dan HNO3, akibatnya
hasil/kadar U terpungut cenderung menurun.

Lepas dari beberapa alasan tersebut
oleh Galkin dan Sudarikov masih perlu
menambahkan parameter lain yaitu keraak
sebelum dan sesudah panggang harus
digerus dengan diameter butir 3 - 5mm, atau
digunakan pelarut lain yaitu (NH4)2CO3

[41.

Sementara Benedict menyatakan
bahwa proses pelarutan harus
memperhatikan parameter lain yaitu waktu
panggang, suhu pelarutan, pengadukan dan
lain-lain[3. Oleh karena itu hanya dua
parameter suhu panggang dan konsentrasi
pelarut belum cukup untuk mendapatkan U
maksimal.

SIMPULAN

Dari percobaan pemungutan U
dalam padatan dari gagalan produksi logam
dapat ditarik dua simpulan sebagai berikut:

1. Pelarut yang paling baik untuk memungut
U dalam padatan CaF2 adalah asam
nitrat, sedang yang kurang menguntung-
kan campuran Na2CO3 dengan NaHCO3.

2. Konsentrasi asam yang paling baik
berkisar 2-3 N HNO3 besar U terpungut
14,9 % pada suhu 550°C selama 1 jam
panggang.
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TANYA JAWAB

Eric J.
• Berapa % U yang dapat dipungut dari

gagalan yang mengandung 3-5% U?
Mohon penjelasan U yang dapat diambil
sehingga dapat diketahui dengan jelas
gram/kg U yang dapat diambil dari 3-5%
limbah.

• Variasi parameter t untuk mencapai TK
500°C agar diperpanjang sehingga
diharapkan reaksi yang terjadi semakin
lama dan U yang dapat diikat lebih
banyak.

GhaibWidodo
• . Padatan U-CaF2 yang dipanggang 10

gram dan dilarutkan ke dalam 25 ml
pelarut. Jadi dalam 10 gram U-CaF2

terdapat U = 25 x 2,974/1000 gram =
0,0744 gram, sementara U terdapat
dalam padatan U-CaF2 = 5%. Untuk 10
gram padatan U-CaF2, berat U = 5% x
10 gram = 0,5 gram. Jadi recoverynya =
(0,0744/0,5) x 100% = 14,9%.

• Waktu untuk mencapai suhu panggang
tidak diamati karena mengikuti diagram
program suhu pada tungku. Contoh:
padatan U-CaF2 dipanggang pada suhu
400 °C, kemudian diset waktunya 1 jam,
2 jam, 4 jam dan seterusnya.

Noviarty
• Apakah penelitian ekonomis dilakukan,

jika yang terpungut hanya 2,974 g/l,
dengan waktu yang cukup panjang?
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Ghaib Widodo
• Ya, karena dengan diterapkan dua

parameter saja, yaitu suhu panggang
dan konsentrasi pelarut sudah terpungut
2,974 g U/l. Apalagi bila diterapkan
beberapa parameter lain seperti diameter
butir, waktu panggang, pengadukan,
pemanasan saat pelarutan dan lain-lain,
tentu hasil U terpungut lebih banyak lagi.
Selain itu, dapat memenuhi segi
keselamatan dan akuntabilitas bahan
nuklir.

Siti Amini
• Apa hipotesanya sehingga dipilih

parameter pelarut Na2CO3 dan
campurannya dengan NaHCO3?

Ghaib Widodo
• Hipotesa percobaan adalah penambahan

Na2CO3 maupun campuran Na2CO3 dan
NaHCO3 mampu memungut U dalam
padatan U-CaF2, hal tersebut sesuai
penjelasan Galkin dan Sudrikov. Dengan
penambahan dua macam pemungut
diperkirakan terbentuk uranat dan mudah
untuk dilarutkan dalam asam nitrat yang
sekaligus dapat dianalisis.

HNO3 Na2CO3+NaHCO3

Gambar 1. Proses Pemanggangan Kerak CaF2
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1 15 2 25

Krearftasipelani,

Gambar2. Hubungan suhu panggang
terhadap kadar U dengan
waktu dan kecepatan
pengadukan tetap dan
konsentrasi 2-3 N

Gambar3. Hubungan konsentrasi pelarut
terhadap kadar U dengan waktu
dan kecepatan pengadukan
tetap dan suhu panggang 550°C
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PENGARUH PENAMBAHAN ZEOLIT TERHADAP KUALITAS PELET
MENTAH UO2.

Sugondo, Abdul Latief, Tata Terbit Saputra, Nusin Samosir, Sayudi
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan |Bakar dan Daur Ulang-BATAN

ABSTRAK

PENGARUH PENAMBAHAN ZEOLIT TERHADAP KUALITAS PELET MENTAH UO2. Densitas,
kekuatan tekan atau kekerasan, dan cacat fisik merupakan tiga parameter utama yang
menentukan kwalitas pelet mentah UO2. Pelet mentah disiapkan dari serbuk UO2 produk
Cameco yang dicampur dengan pelumas seng stearat dan aditif zeolit AW500. Selanjutnya
campuran dihomogenisasi dengan alat tipe-V dan dilakukan kompaksi dengan metode uniaksial-
punch tunggal, sehingga dihasilkan pelet mentah berdiameter 15 mm dan tinggi 15 mm. Variasi
tekanan 1,16; 1,74; 2,33; 2,91; dan 3,49 ton ctn2, konsentrasi zeolit 0,1; 0,3; 0,5; 0,8; dan 1,0 %
berat, waktu 2, 3, 4, dan 5 detik, dan rasio tinggi terhadap diameter (L/D) 0,6; 0,8; dan1,0.
Dilakukan karakterisasi densitas, kekerasan, dan volume relatif. Penambahan tekanan dari 1,16
ton/cm2 sampai 3,49 ton/cm2 menaikkan densitas dari 4,673 g/cm3 menjadi 5,372 g/cm3,
kekerasan dari 9,720 HRF menjadi 32,497 HRF, dan volume relatif dari 2,346 menjadi 2,041.
Perubahan konsentrasi zeolit dari 0,1%berat menjadi 1,0 %berat meningkatkan densitas dari
5,464 g/cm3 menjadi. 5,526 g/cm3, kekerasan dari 35,256 HRF menjadi 40,222 HRF, dan
penurunan volume relatif dari 2,007 menjadi 1,984. Perpanjangan waktu kompaksi dari 2 detik
sampai sampai 5 detik hanya menaikkan kekerasan dari 39,778 HRF sampai 40,222 HRF.
Perubahan L/D dari 0,6 safnpai 1,0 hanya menaikkan kekerasan dari 36,867 menjadi 40,222
HRF, sedangkan densitas dan volume relatif tidak berubah secara signifikan. Penambahan
tekanan nampak memberikan tegangan sisa yang mengakibatkan pegas balik dan selanjutnya
menyebabkan ekspansi volume. Zeolit berkemungkinan menambah friksi sehingga mereduksi
gaya tekan punch, sehingga menghasilkan densitas dan kekerasan rendah. Waktu kompaksi
optimum 4 detik mengindikasikan bahwa pelepasan molekul gas dari pelet mentah selama masih
di dalam die. Variabel geometris L/D nampak hanya berkorelasi dengan distribusi tegangan,
sebab densitas dan volume relatif tidak berubah secara signifikan.

ABSTRACT

EFFECT OF ZEOLITE ADDITIVE ON QUALITY OF UO2 GREEN PELLETS. The density,
compression strength or hardness, and physical defect are the three important parameters to
determine the quaiity of UO2 green pellets. The green pellets were prepared from U02 powders
from Cameco which was mixed with zinc stearate lubricant and zeolite AW500 additive.
Furthermore, the mixture was mixed with the V-type machine and compacted by the uniaxial
method with single action, so that it was resulted in green pellets 15 mm in diameter and 15 mm in
height. The studied variables were the applied pressures in orderof 1.16, 1.74, 2.33, 2.91, and
3.49 ton/cm2, the zeolite concentrations in orderof 0.1; 0.3; 0.5; 0.8; and 1.0 % by weight, the
time in order of 2, 3, 4, and 5 second, and the height to diameter ratios (UD) in order of 0.6, 0.8,
1.0, and 1.2. The characterizations conducted were the density, hardness, and relative volume.
Enhancing pressure from 1.16 to 3.49 ton/cm2 increases the density from 4.673 to 5.372 g/cm3,
the hardness from 9.720 to 32.497 HRF, and the relative volume from 2,346 to 2,041. The
saturation of the zeolite concentration from 0.1 to 1.0 % by weight increases the density from
5.464 to 5.526 g/cm3, the hardness frvm 35.256 to 40.222 HRF, and reduces the relative volume
fron 2.007 to 1.984. The prolonging oftime from 2to 5 second increasses only the hardness from
39.778 to 40.222 HRF. The enhancing of the applied pressure probably increases the volume
expansion as the effect ofthe spring back due to the residual stress. The zeolite additive causes
the friction force larger that reduces the absorbed pressure and resuts in the lower density end
hardness. The optimum compaction time is 4 seconds that indicates the time for gas molecules
release from the green pellets while is being inside the die. The effect of UD to the stress
distribution is significant on hardnes.

PENDAHULUAN ditingkatkan menjadi di atas 50 GWd/ton(1).
Daya kungkung gas hasil fisi bahan bakar

. , .... , , dapat ditingkatkan dengan pembesaran butir
Tujuan akhir penambahan zeolit lalah ^ , p e

a
n a m b a h a n

 y
a d i t J o k s i d a n i o b i a i

untuk mengurang. pembebasan gas hasil fis. fite . d g n gadol jn ia(3) T e t a , a d i t i f i n i

(fiss.ongasrelease- FGR) bahan bakar nuklir d j k e t a h u j m e m
y
 e p a t d i f u s i g a s h a s i | f i s L

saat dnradiasi dalarn teras reaktor nukl.r. Alternatif yang lain melalui penambahan aditif
FGR menjadi signifikan jika derajat bakar mineral
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dan bentonit, yang terbukti mengurangi FGR
dan penggelembungan batas butir(3). Zeolit
yang mengandung alumino silikat
seharusnya mampu berfungsi sebagai aditif
tersebut.

Fabrikasi bahan bakar uranium
dioksida melibatkan proses peletisasi. Proses
ini melalui tiga tahap utama yaitu
pencampuran (mixing), pengepresan
(pressing), dan pemanggangan (sintering).
Hasil pengompakan ialah pelet mentah
(green pellet) yang harus memenuhi kriteria
sebagai berikut: kuat atau keras, tidak cacat,
densitas minimum 50%, dan homogen.

Pelet mentah dapat dibentuk dengan
pengepresan uniaksial. Pada prose ini
diperlukan bahan pengikat (binder) dan
pelumas (lubricant). Pengikat dimaksudkan
untuk menambah daya ikat antar partikel
sehingga tidak terjadi keretakan dan
laminasi. Pelumas diimaksudkan untuk
mengurangi keausan dinding die dan
meningkatkan daya geser partikel. Pelumas
yang digunakan dalam peletisasi uranium
dioksida ialah seng stearat dan tidak
digunakan senyawa pengikat lain.

Aditif zeolit mengandung oksida
alumina dan silikat, dan okasida ini juga
berfungsi sebagai pelumas(4|5), dan selain itu
dalam kesatuan struktur mineral juga
berfungsi sebagai pengikat. Sehingga zeolit
diharapkan dapat kompatibel dengan
uranium dioksida dan seng stearat. Jika
asumsi ini benar maka pelet mentah hasil
kompaksi mempunyai densitas tinggi (lebih
besar 50%), kuat atau keras, tidak cacat dan
homogen.

Homogenitas zeolit dan seng stearat
telah dibuktikan dengan scanning microscope
elctron (SEM) dan wavelength dispersive
sacanning (WDS)(6). Distribusi zeolit
mengikuti pola Gauss yang berarti
terdistribusi sempuma, sedangkan seng
stearat dalam pola distribusi menghasilkan
dua puncak yang bearti partikel terdistribusi
random sempuma.

Dalam paper ini akan dibahas
densitas dan kekerasan pelet mentah yang
dipengaruhi oleh variabel tekanan (P), rasio
tinggi terhadap diameter (L/D), konsentrasi
zeolit, dan waktu tinggal die {Compaction
speed). Densitas mengilustrasikan porositas
dan kekerasan menggambarkan kekuatan
ikat anatar partikel.

Menurut teori Bolshin(7) jika tinggi dan
volume relatif pelet turun secara aritmatis
maka tekanan naik secara geometris dan
diperoleh,

Vr = b log P + c

Vr =

Vt =w/pt

(D

(2)

(3)

Keterangan:
volume relatif (Vr), volume teoritis (Vt),
tekanan (P), berat (w), densitas teoritis (pt),
dan konstantanta b dan c.

Jika distribusi tegangan akibat gaya
tekan dianggap homogen dan terjadi
pelumasan sempurna sehimgga faktor gesek
mendekati satu maka diperoleh

' (4)

(5)
maka diperoleh
L optimum = 0,886

Keterangan:
Tinggi optimum (L) dan diameter (D)

Jika rasio distribusi tegangan aksial
terhadap horisontal mendekati satu dan
homogen maka harga kekerasan ekivalen
dengan kekuatan tekan, sehingga diperoleh

log HRF = m pb (6)

Keterangan:
Kekerassan Rockwel grade-F(HRF) (60 ton
beban dengan identor bola baja) dan
densitas pelet mentah (pb).

TATA KERJA

Penyiapan sampel pelet mentah
UO2: Ditimbang 500 g UO2, 1 g seng stearat
dan 5 g zeolit. Diambil ± 100 g UO2 + 5 g
zeolit untuk dilakukan pencampuran awal
dengan mortar sampai bercampur sempurna
(+ 3 jam), selanjutnya dicampur dengan sisa
UO2 dan ZnO kemudian dimasukkan botol
plastik 0,5 liter, ditutup rapat dan dicampur
dengan alat tipe-V, selama 4 jam. Langkah
berikutnya dilakukan pengompakan serbuk
menjadi pelet mentah dengan ukuran + tinggi
15 mm dan tinggi ± 15 mm. Tekanan
pengompakan bervariasi yaitu: 1,16 : 1,74;
2,33; 2,91; dan 3,49 ton/cm2. Konsentrasi
zeolit bervariasi, yaitu: 0,1; 0,3; 0,5; 0,8; dan
1,0 %berat. Variasi waktu tinggal yaitu: 2,
3,4,dan 5 detik. Variasi rasio tinggi terhadap
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diameter pelet mentah yaitu: 0,6; 0,8; 1,0;
dan 1,2.

Uji kekerasan, digunakan alat uji
kekerasan makro dengan metode Rockwell
yaitu HRF(hardness rockwell tipe F dengan
beban 60 kg menggunakan identor bola baja.

HASIL DAN BAHASAN

Volume relatif (Vr) dapat dihitung dari data
percobaan, kecuali densitas teoritis yang
telah ditentukan sebelumnya dengan metode
difraksi sinar-x dan diperoleh densitas teoritis
(pt) sebesari 0,9646 g/cm3(8). Dari subtitusi
persamaan 2 dan 3 maka diperoleh:

Vr = Vb Pt/W (7)

H
TB<ANAN,ton/cm2

y = 0.0047x< - 0.081x3 +
0.4172x2 - 0.556x +

4.8274

Gambar i . Densitas Vs tekanan kompaksi
pelet mentah UO2 ditambah
aditif zeolit

y =-1.1925x4+ 10.692x3-
28.074x2 + 28.64x

R* = 0.9986

1.7 2.3 2.9

TB<ANAN,ton/cm2

3.5

Gambar 2. Kekerasan Vs tekanan kompaksi
pelet mentah UO2 ditambah
aditif zeolit

Pada tekanan 2,91 ton/cm2,
konsentrasi zeolit 1,0 %berat, waktu 4 detik,
dan L/D sebesar 1,0, maka diperoleh volume
pelet mentah(Vb) 2.7857cm3 dengan berat
(w) 14.9505 g. Sehingga diperoleh volume
relatif

Vr = (2.7857cm3)(10.9646 g/cm2)/14.9505 g

= 2.0430

Hasil perhitungan volume relatif untuk
berbagai variabel dapat dilihat pada Tabel-1

Tabel 1. Volume, berat, densitas, kekerasan,
dan volume relatif pelet mentah
UO2 ditambah aditif zeolit

Variabel tekanan (P), 1 % zeolit, 4 detik,
danL/D = 1,0

p

ton/cm2

1.16
1.74
2.33
2.91
3.49

vb

cm3

2.630
2.748
2.680
2.786
2.727

W

9
12.288
13.390
13.874
14.951
14.650

P

g/cm3

4.673
4.873
5.176
5.370
5.372

HRF

9.720
12.136
24.662
44.748
32.497

vr

cm3

2.346
2.250
2.118
2.047
2.041

Variabel konsentrasi zeolit ( C ), tekanan 2,91
ton/cm2, waktu 4 detik, dan L/D 1,0

c
%berat
0.1
0.3
0.5
0.8
1.0

V b3
cm

2.693
2.617
2.699
2.678
2.691

W
g

14.711
14.148
14.838
14.753
14.870

P .
g/cm3

5.464
5.533
5.498
5.510
5.526

HRF

35.256
34.433
31.611
34.933
40.222

V r
3

cm

2.007
1.982
1.994
1.990
1.984

Variabel waktu kompaks! (t), tekanan 2,91
ton/cm2, konsentrasi zeolit 1%berat, L/D=1

t
detik

2
3
4
5

cm

2.659
2.659
2.638
2.645

W
g

13.618
13.703
13.614
13.619

P 3
g/cm3

5.121
5.154
5.160
5.149

HRF

39.778
35.667
41.222
40.222

V 3
cm

2.141
2.128
2.125
2.130

Variabel rasio tinggi terhadap diameter (L/D),
tekanan 2,91 ton/cm
1%berat, waktu 4 detik

konsentrasi zeolit

L/D

0,6
0,8
1,0

V 3
cm

2.559
2.779
3.171

W

g
13.024
14.437
16.237

P 3
g/cm3

5.089
5.195
5.121

HRF

36.867
43.489
40.222

V r
3

cm

2.155
2.111
2.141

Pelumasan^ dimaksudkan untuk
mengurangi gaya friksi yang terjadi antar
partikel dan antara partikel dengan dinding
of/e. Cara pelumasan dapat langsung maupun
tidak langsung. Pelumasan langsung yaitu
langsung memberikan pelumas diantara dua
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permukaan yang bersinggungan. Pelumasan
tidak langsung yaitu mencampur bahan
pelumas dengan serbuk. Pada saat
pengepresan serbuk, paartikel mengalami
deformasi, yang menyebakan kekasaran
permukaan. Akibat friksi menyebabkan
keausan dinding die dan meningkatkan
tegangan sisa serbuk terkompaksi atau pelet
mentah.

Seng stearat adalah pelumas pqpuler
yang digunakan untuk pembuatan pelet
uranium dioksida. Dalam percobaan ini ada
aditif zeolit yang mengandung oksida alumina
dan silikat. Menurut diagram Rabinowicz(9) Al
dan Zn membentuk larutan padat lebih dari
satu persen. Silikon dan uranium tidak
termasuk dalam diagram tersebut tetapi
silikon terikat dalam mineral zeolit. Karena
zeolir kristalinitasnya rendah cenderung
berstruktur planar yang berarti tegangan
irisnya rendah dan mudah tergeser, sehingga
membantu pelumasan atau sedapat mungkin
tidak meningkatkan friksi.

IS
IT

A
S

.g
/C

tn
Q

-5,55 _-

5.5.

5.45 J

5.4.

0

/
1

1

y = -O.OO?^^4 + 0.1038x3 -
0.4764x2 + 0.8892x + 4.9557

0.3 0.5

%2EOLIT

0.8 1

I

Gambar 3 Densitas Vs %zeolit pelet mentah
UO2 ditambah aditif zeolit

y = -0.1118jf + 2.0302x3 - 11.784x2 +
25.643x +17.035

R? = 0.9661

50

^ 2 0 . .
S i o . .

q
©

co in eq
0 0 0

% B B W ZEOLIT

Gambar4. Kekerasan Vs %zeolit pelet
mentah UO2 ditambah aditif
zeolit

5.1 . -
0.0946x + 4.9834

R a =1

co
g 5.04 4.
Q

2 3 4 5

WAKTU PENGOMPAKAN, detik

Gambar5. Densitas Vs waktu
pengompakan pelet mentah UO2

ditambahaditifzeolit

os
tn

I
60 .

2 0 .

y=-2.7037x3 + 21.056x2

48.352x + 69.778

1
2 3 4 5

WAKTU PENGOMPAKAN.S

Gambar6. Kekerasan Vs waktu
pengompakan pelet mentah UO2

ditambah aditif zeolit

Adanya pengaruh aditif terhadap
pelumasan dapat dilihat dari densitas dan
kekerasan pelet mentah. Densitas pelet
mentah uranium dioksida sedikit cenderung
naik setelah ditambah zeolit dari 5,464 g/cm
pada 0,1% zeolit dan 5,526 g/cm3 pada 1%
zeolit ( Tabel-1dan Gambar-3). Kekerasan
meningkat dari 35,256 HRFpada 0,1% zelit
dibandingkan dengan 40,222 HRF pada 1%
zeolit dan nampak fluktuasi. Volume relatif
turun dari 2,007 menjadi 1,984. Jika zeolit
menyebabkan friksi maka gaya punch
tereduksi oleh gaya friksi sehingga densitas
dan kekerasan pelet mentah menurun dan
volume relatif naik. Jadi zeolit juga berfungsi
sebagai pelumas.
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Waktu kompaksi yaitu berkaitan
dengan waktu tinggal punch yang dapat
memberikan sumbangan meningkatnya
tegangan sisa. Pada saat punch berhenti dan
belum kembali ke arah posisi semula,
molekul gas cenderung ke luar pelet dan
terjadi pelepasan tegangan sisa. Proses ini
menyebabkan ekspansi volume peiet pada
saat pelepasan punch, atau dikenal dengan
isiilah spring back (gaya pegas balik). Gaya
ini secara praktis terlihat bahwa pada saat
berlangsung proses pengepresan serbuk,
punch terpental menuju arah semula. Jika
ekspansi volume terlalu besar dapat
mengakibatkan pelet mentah mengalami
keretakan atau cacat retak.

Terlihat pada Gambar-5, densitas
maksimum dicapai pada waktu kompaksi 3 -
4 detik. Tetapi pada waktu kompaksi 3 detik
kekerasan turun. Jadi waktu kompaksi yang
cocok ialah 4 detik. Waktu kompaksi yang
terlalu singkat tidak memberi kesempatan
molekul gas ke luar pelet dan waktu
kompaksi terlalu lama menyebabkan
redistribusi tegangan tidak merata.

RASIO TINGGI TERHADAP DIAMETER
(L/D)

Parameter L/D berkaitan dengan
distribusi tegangan dalam pelet mentah.
Distribusi tegangan yang ideal mengikuti
lingkaran Mohr, tetapi secara praktis
mengikuti kriteria Von Mises yang berbentuk
elips. Distribusi tegangan tersebut didasarkan
pada hukum kekekalan volume.

y = -0.0875xJ + 0.3725x + 4.736

5.15

4.95
0.6 0.8 1

RASIO TINGGI/CHAMErS? L/D

Gambar 7. Densitas Vs rasio tinggi
terhadap diameter pelet mentah
UO2 ditambah aditif zeolit

Korelasi distribusi tegangan dan
geometri menghasilkan persamaan-4,

dengan syarat faktor kesebandingan
geometri sama dengan satu, maka diperoleh

Loptimum = 3,545 Ax/Ay (8)

Keterangan: tinggi pelet optimum (LOptimum)
luas tampang lintang (Ax) dan luas
perimeter(radial) (Ay).

Tampang lintang berkaitan dengan
gaya tekan dan perimeter berkaitan dengan
gaya gesek dinding (wall friction). Parameter
ini dipilih mengingat secara praktis mudah
dikarakterisasi melalui dimensi tinggi (L) dan
diameter (D).

Dari Tabe!-1, Gambar-7, dan
Gambar-8, terlihat bahwa yang berubah
secara signifikan adalah harga kekerasan.
Pada UD maksimum sama dengan 0,8,
kekerasannya adalah 43,489 HRF. Jadi jelas
bahwa L/D erat hubungannya dengan
dengan distribusi tegangan dan geometri.
Besarnya harga kekerasan disebabkan oleh
tegangan sisa dari interlocking antar partikel

y = 2.5741 x3 •20.389x2+49.771 x-
4.911

44.

0.8 1

TINGGI/DIAM ETBR(L/D)

1.2

Gambar 8. Kekerasan Vs rasio tinggi
terhadap diameter pelet mentah
UO2 ditambah aditif zeolit

SIMPULAN

1. Aditif zeolit dapat mengurangi ekspansi
volume akibat pegas balik.

2. Zeolit dapat menyebabkan penurunan
volume relatif pelet mentah.

3. Rasio tinggi terhadap diameter (L/D)
memberi pengaruh pada kekerasan pelet
mentah.

4. Kondisi optimum kompaksi uniaksial
pelet mentah uranium dioksida dengan
aditif zeolit ialah sebagai berikut: tekanan
2.91 ton/cm2, konsentrasi zeolit 1%,
waktu kompaksi 4 detik, dan L/D 0.8
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• Mengapa terjadi anomali antara densitas

dan kekerasan pada pelet mentah yang
ditambah zeolit?

Sugondo
• Densitas didasarkan pada kerapatan

atom persatuan volume, sedangkan
kekerasan berdasarkan distribusi
tegangan (stress) jadi distribusi
kerapatan atom dan distribusi tegangan
pada hakekatnya independen.

Siti Amini
• Dalam pengujian kwalitas pelet mentah,

mengapa distribusi zeolit dianalisis?

Sugondo
• Densitas adalah salah satu karakteristik

kwalitas pelet mentah, distribusi zeolit
berkaitan dengan kerapatan atom dalam
pelet dan kerapatan atom berkaitan erat
dengan densitas.
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EFEK REKRISTALISASI PADA BAHAN BAKAR U02 DERAJAT BAKAR TINGGITERHADAP

PELEPASAN GAS HASIL FISI

Bambang Herutomo
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar dan Daur Ulang-BATAN

ABSTRAK

EFEK REKRISTALISASI PADA BAHAN BAKAR UO2 DERAJAT BAKAR TINGGI TERHADAP
PELEPASAN GAS HASIL FISI. Rekristalisasi atau pemecahan butiran asli membentuk staiktur
berbutir halus telah diamati di dalam bahan bakar UO2 derajat bakar tinggi. Bahan bakar berbutir
halus berpotensi untuk mempertinggi pelepasan gas hasil fisi. Kenaikan tekanan gas di dalam
batang bahan bakar sebagai akibat pelepasan gas hasil fisi adalah satu kondisi yang dapat
membatasi tingkat derajat bakar. Makalah ini membahas hasil studi tentang efek ijekristalisasi
pada bahan bakar UO2 derajat bakar tinggi terhadap pelepasan gas hasil fisi. Dalam studi ini,
program komputer FASTGRASS telah digunakan untuk memprediksi perilaku gas hasil fisi di
dalam bahan bakar. Hasil studi secara umum menunjukkan bahwa rekristalisasi menyebabkan
pelepasan gas hasil fisi meningkat secara tajam terutama untuk skenario kecelakaan berat seperti
transien tipe RIA. Simulasi dalam reaktor pada pelet bahan bakar UO2 tipe PWR (laju fisi« 2,03 x
1019 fisi/m3-s dan derajat bakar« 70 MWD/kgU) menunjukkan bahwa rekristalisasi, yang telah
terjadi di bagian tepi luar pelet pada fraksional jari-jari antara 0,9 -1 ,0 dan mulai terjadi pada saat
derajat bakar mencapai 45 MWD/kgU, telah memberikan tambahan prosentasi pelepasan gas
hasil fisi sekitar 3 - 5% untuk keadaan mantap (steady state) dan sekitar 15 - 20% untuk transien
tipe RIA.

ABSTRACT

EFFECT OF RECRYSTALLIZATION IN HIGH-BURNUP UO2 FUEL ON FISSiON GAS
RELEASE. Recrystallization or subdivision of the original grains into ftne-grained structure has
been observed in high-bumup UO2 fuels. Fuel with fme grains has potency to enhance fission gas
release. Increasing of gas pressure inside the fuet rod due to fission gas release is one condition
that can limit the attainable bumup level. This paper discusses the results ofthe study ofthe effect
of recrystallization in hlgh bumup UO2 fuel on fission gas release. In this study the FASTGRASS
computer code was used to predict the fission gas behavior in the fuel. In general, the results
show that recystallization causes a sharp increase of fission gas release, mainly in severe
accident scenarios such as the RIA type transient. The in-reactor simulation of the PWR type -
UO2 fuel pellet (fission rate » 2.03 x101s fissions/m3s and bumup « 70 MWD/kgU) shows that
recystallization, which happened in the peripheral region of fuel pellet at fractional radius of0.9-
1.0 and started at bumup of 45 MWD/kgl), gives an additional percentage of fission gas release
upto3- 5% forsteady state and up to 20-25% forRIA type-transient.

PENDAHULUAN

Penggunaan bahan bakar berderajat
bakar tinggi pada PLTN jenis LWR {Light
Water Reactor) merupakan solusi terbaik
saat ini untuk menekan ongkos bahan bakar
terutama bagi utiliti yang menerapkan strategi
daur bahan bakar terbuka (ope/i fuel cycle).
Hal ini dikarenakan pemanfaatan uranium
menjadi lebih baik dan jumlah bahan bakar
bekas yang disimpan akan berkurang apabila
derajat bakar yang dicapai bahan bakar
semakin tinggi. Dewasa ini rata-rata derajat
bakar bahan bakar LWR telah berhasil
ditingkatkan dari 28 MWD/kgU (BWR) dan 33
MWD/kgU (PWR) menjadi sekitar 40 - 50
MWD/kgU. Sasaran derajat bakar {average
discharge burnup) yang ingin dicapai dimasa
mendatang (th. 2010-an) adalah sekitar 65
MWD/kglT2'31.

Agar tujuan kinerja dan keandalan
yang diinginkan tercapai, salah satu
problema yang perlu mendapat perhatian
serius dalam penggunaan bahan bakar
berderajat bakar tinggi adalah kenaikan
tekanan gas di dalam batang bahan bakar
{fuel rod) yang disebabkan oleh gas-gas hasil
fisi, terutama xenon dan kripton, yang
terlepas dari matrik bahan bakar. Selain itu,
tekanan kontak pelet-kelongsong juga akan
meningkat sebagai akibat kenaikan ekspansi
volume bahan bakar (swelling) yang terutama
disebabkan oleh akumulasi gelembung-
gelembung gas hasil fisi tersebut di dalam
matrik bahan bakar. Untuk tingkat derajat
bakar yang telah dicapai saat ini, problema
tersebut telah dapat diatasi antara lain
melalui perbaikan desain seperti menambah
volume ruang kosong di dalam batang bahan
bakar [31. Akan tetapi, untuk tingkat derajat
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bakar yang lebih tinggi lagi, desain batang
bahan bakar tersebut masih perlu dikaji ulang
karena hasil penelitian t4>51 mengungkapkan
bahwa laju swelling dan laju pelepasan gas
hasil fisi meningkat tajam setelah iradiasi
melewati derajat bakar tertentu.

Rekristalisasi atau pemecahan
butiran (grain) hasil fabrikasi menjadi butiran-
butiran halus (subgrain) telah diamati di
dalam bahan bakar U02 berderajat bakar
tinggi. Proses rekristalisasi mulai terjadi
apabila energi per inti cukup untuk
membentuk permukaan-permukaan batas
butir dengan membuat suatu volume yang
bebas regangan dengan hasil akhir berupa
penurunan energi bebas material.
Restrukturisasi ini menyebabkan terbentuk-
nya suatu jaringan yang rapat menyerupai
batas butir baru. Dosis iradiasi yang
menyebabkan rekristalisasi ditentukan oleh
kondisi operasi bahan bakar seperti
temperatur dan laju fisit4|5>61.

Peristiwa rekristalisasi di dalam
bahan bakar UO? mula pertama diamati oleh
Bleiberg et.al. , yaitu butiran asli yang
berukuran 20 - 30 jim telah pecah menjadi
butiran-butiran halus dengan ukuran <1 \xm
setelah dosis iradiasi mencapai 2 x 1021

fisi/cm3. Penelitian lain I5) juga meng-
ungkapkan bahwa bagian tepi luar
(peripheral) pelet bahan bakar LWR
meningkat porositasnya dengan kenaikan
derajat bakar. Pada derajat bakar sekitar 45
MWD/kgU, cincin luar yang sangat berpori
dengan ketebalan sekitar 100 - 200 nm telah
terbentuk. Pengujian lebih lanjut dari rim
effect ini menunjukkan struktur butir yang
sangat halus apabila dibandingkan dengan
ukuran butir UO2 yang asli.

Rekristalisasi yang menghasilkan
struktur bahan bakar berbutir halus tersebut
diduga kuat akan mempertinggi laju
pelepasan gas hasil fisi dan swelling. Hal ini
mengingat panjang difusi gas-gas hasil fisi
(gelembung-gelembung gas) untuk mencapai
batas butir di dalam bahan bakar yang
mengalami rekristalisasi menjadi lebih

pendek sehingga gas-gas hasil fisi akan
mencapai bidang batas butir dalam waktu
yang lebih singkat. Untuk membuktikan
dugaan tersebut, studi (perhitungan) untuk
mengetahui efek rekristalisasi terhadap
pelepasan gas hasil fisi dan swelling dari
bahan bakar UO2 berderajat bakar tinggi tipe
LWR telah dilakukan dan hasil-hasil
perhitungan dibahas di dalam makalah ini.
Kondisi iradiasi yang ditinjau dalam
perhitungan adalah keadaan mantap (steady
state) dan transien singkat tipe - RIA
(Reactivity Initiated Accident). Dalam studi
ini, perilaku gas hasil fisi di dalam bahan
bakar UO2 sebagai fungsi sejarah iradiasi
diprediksi dengan program komputer
FASTGRASS m . Hasil-hasil perhitungan yang
diperoleh diharapkan berguna sebagai dasar
pertimbangan dalam mendesain elemen
bakar LWR eksperimental tipe PWR
berderajat bakar tinggi yang akan diuji-
iradiasi di RSG-GAS.

METODE

Untuk mengetahui efek rekristalisasi
terhadap pelepasan gas hasil fisi dan
swelling dari bahan bakar UO2 yang ditinjau,
perhitungan dengan program komputer
FASTGRASS dikerjakan dengan cara sbb.:

• sebelum dosis iradiasi mencapai dosis
rekristalisasi maka perhitungan dilakukan
dengan ukuran butir UO2 standar untuk
LWR, yaitu 15 nm, kemudian

• pada saat dosis iradiasi telah mencapai
dosis rekristalisasi dan seterusnya,
ukuran butir diubah menjadi 0,5 nm
sesuai rekomendasi pustaka [4i5'6].

Dosis rekristalisasi atau dosis iradiasi
yang menyebabkan bahan bakar UO2 mulai
mengalami rekristalisasi, FDX (fisi/m3), dalam
perhitungan ini ditentukan berdasarkan
persamaan-persamaan dan data parameter
yang dikembangkan oleh J.Rest dan G.L.
Hofman [4l5>61, yaitu :

2,193 10"

m

7,8910~27 • T• e ~ 3 2 4 8 2 ' 6 / r + 2,73 1(T38 -T• F

..(1)

20F = lajufisi(xlQZIJfisi/detik)
T = Temperatur (K )
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HASIL DAN BAHASAN

Hasil perhitungan dosis rekristalisasi
bahan bakar UO2 sebagai fungsi laju fisi dan
temperatur iradiasi dapat dilihat pada gambar
1 dan hasil perhitungan dosis rekristalisasi
bahan bakar UO2 untuk PWR (laju fisi sekitar
2,03 x 1019 fisi/m3-s) sebagai fungsi
temperatur dapat dilihat pada gambar 2.
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan
bahwa untuk temperatur iradiasi yang sama
(gambar 1) maka kenaikan laju fisi
menyebabkan penurunan dosis rekristalisasi.
Dengan kata lain, apabila laju fisi naik maka
proses rekristalisasi akan terjadi lebih cepat
(pada dosis iradiasi atau derajat bakar yang
lebih rendah). Untuk laju fisi yang sama
(gambar 2), dosis rekristalisasi menurun
sedikit dengan kenaikan temperatur dan
mencapai titik terendah pada temperatur
sekitar 800 K. Dosis rekristalisasi kemudian
naik secara tajam untuk temperatur di atas
900 K. Perlu diketahui bahwa proses
rekristalisasi pada bahan bakar UO2 tidak
akan terjadi apabila temperatur lebih besar
dari 1000 K karena cacat-cacat yang
terbentuk akibat iradiasi telah mengalami
rekoveri termal[6].

Data hasil perhitungan menunjukkan
bahwa proses rekristalisasi pada bahan
bakar PWR mulai terjadi pada saat dosis
iradiasi mencapai sekitar 1,2 x 1027 fisi/m3

atau setara dengan derajat bakar sekitar 45
MWD/kgU dan rekristalisasi ini terjadi pada
bagian bahan bakar yang memiliki
temperatur sekitar 800 K. Apabila bahan
bakar tersebut diiradiasi sampai derajat bakar
80 MWD/kgU atau setara dengan dosis
iradiasi sekitar 2,1 x 1027 fisi/m3 maka proses
rekristalisasi hanya akan terjadi pada bagian
pelet bahan bakar yang memiliki temperatur
lebih kecil dari 950 K (lihat gambar 2). Oleh
karena itu, untuk mengurangi efek
rekristalisasi maka fraksi bahan bakar yang
memiliki temperatur lebih rendah dari 950 K
perlu dikurangi.

Hasil perhitungan FASTGRASS
tentang fraksi gas hasil fisi yang terlepas dari
matrik bahan bakar dan swelling yang terjadi
pada bahan bakar untuk kondisi steady state
dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4.
Dalam hal ini perhitungan dilakukan terhadap
spesimen uji bahan bakar UO2yanq diiradiasi
pada laju fisi sebesar 2,03 x 10 fisi/m3-s
dan temperatur konstan sekitar 900 K. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa laju
pelepasan gas hasil fisi dan laju swelling

bahan bakar naik tajam setelah dosis iradiasi
melewati dosis rekristalisasi, yaitu sekitar
1,54 x 1027 fisi/m3 atau sekitar 60 MWD/kgU.
Oleh karena rekristalisasi menghasilkan
butiran-butiran halus yang berukuran sekitar
0,5 |jm {sub-grain) maka difusi gas-gas hasil
fisi yang terbentuk, baik berupa atom
maupun gelembung gas, akan lebih cepat
mencapai batas butir apabila dibandingkan
pada butiran UO2 yang tidak mengalami
rekristalisasi. Gas-gas hasil fisi yang telah
mencapai batas butir akan tertahan yang
kemudian membentuk titil-titik node. Apabila
batas butir telah jenuh dengan titik-titik node
maka akan terjadi persambungan antar titik
node membentuk suatu terowongan halus
dan gas-gas hasil fisi yang telah mencapai
batas butir akan mengalir di dalam
terowongan tersebut yang kemudian akan
diendapkan di daerah batas butir yang
memiliki ikatan paling lemah, yaitu di daerah
pojok butir (grain edge), membentuk
gelembung gas yang semakin lama tumbuh
membesar sejalan dengan kenaikan dosis
iradiasi. Apabila terjadi persambungan antara
gelembung-gelembung gas pojok butir (tong-
range interconection) tersebut maka akan
terbentuk porositas baru di dalam bahan
bakar dan volume bahan bakar bertambah
besar {swelling). Selanjutnya, gas-gas hasil
fisi akan terbebas keluar dari bahan bakar
melalui porositas yang telah terbentuk
tersebut(4lfe-6].

Hasil perhitungan FASTGRASS
tentang fraksi gas hasil fisi yang terlepas dari
matrik bahan bakar UO2 pada keadaan
transien tipe RIA, baik untuk butiran bahan
bakar yang mengalami rekristalisasi maupun
yang tidak mengalami rekristalisasi dapat
dilihat pada gambar 5. Dalam perhitungan
diasumsikan bahwa transien terjadi tepat
pada saat dosis iradiasi mencapai dosis
rekristalisasi (sekitar 60 MWD/kgU) dan
skenario transien yang digunakan adalah
pemanasan secara cepat dalam orde 10 milli
detik dari temperatur semula (900 K) ke
temperatur maksimum (2600 K) yang
kemudian diikuti pendinginan selama 10 detik
untuk kembali ke temperatur sebelum
transien ( 900 K). Hasil perhitungan yang
diperoleh menunjukkan bahwa transien tidak
menyebabkan perubahan yang nyata
terhadap pelepasan gas hasil fisi dari butiran
yang tidak mengalami rekristalisasi. Akan
tetapi, untuk butiran bahan bakar yang
mengalami rekristalisasi, trasien
menyebabkan kenaikan yang sangat
signifikan terhadap pelepasan gas hasil fisi,
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yaitu mencapai sekitar 41 % (gambar 5) dan
akan mencapai sekitar 95% apabila transien
terjadi pada derajat bakar 70 MWD/kgU
(gambar 6). Perhitungan yang dilakukan
pada derajat bakar 60 MWD/kgU dengan
variasi temperatur transien menunjukkan
bahwa pelepasan gas hasil fisi tidak terjadi
apabila temperatur maksimum transien
kurang dari 2200 K dan pelepasan gas hasil
fisi mencapai fraksi 90 % apabila temperatur
maksimum transien sekitar 3000 K.

Hasil perhitungan pada gambar 5
menunjukkan bahwa pelepasan gas hasil fisi
mencapai maksimum setelah 3 detik dari
awal transien dan kemudian tidak ada gas
hasil fisi yang dilepaskan sampai batas waktu
transien berakhir (10 detik). Kondisi ini terjadi
karena pemanasan yang cepat dengan laju
tinggi menyebabkan batas butir seolah-olah
menjadi suatu permukaan yang bebas (batas
butir mengalami retak-mikro sebagai akibat
tegangan termal yang timbul) sehingga gas
hasil fisi yang telah mencapai batas butir
akan langsung terlepas dari matrik bahan
bakar. Setelah pendinginan berlangsung
beberapa saat maka batas butir akan kembali
ke keadaan semula dan gas-gas hasil fisi
yang telah mencapai batas butir akan
tertahan di batas butir tersebut sehingga
setelah pendinginan berlangsung sekitar 3
detik tidak terdapat gas hasil fisi yang
terlepas dari matrik bahan bakar. Oleh
karena transien tipe RIA berlangsung dalam
selang waktu yang sangat singkat (orde 10
detik) dan gas-gas hasil fisi yang telah
mencapai batas butir akan langsung
dibebaskan sehingga gelembung-gelembung
gas yang tertahan di pojok butir (grain edge)
tidak sempat mengalami pertumbuhan maka
transien tipe ini ini tidak akan menyebabkan
kenaikan swelling pada bahan bakar.

Hasil perhitungan untuk pelet bahan
bakar UO2 tipe PWR yang diiradiasi pada
rapat daya konstan sekitar 650 W/cm3 atau
laju fisi sekitar 2,03 x 1019 fisi/m3-s dan
temperatur permukaan pelet sekitar 830 K
menunjukkan bahwa proses rekristalisasi
akan terjadi pada saat derajat bakar
mencapai sekitar 45 MWD/kgU. Apabila pelet
tersebut diiradiasi sampai derajat bakar 70
MWD/kgU maka fraksi jari-jari pelet yang
mengalami rekristalisasi (rim efect) adalah
antara 0,9- 1,0 atau sekitar 20% dari luas
penampang pelet bahan bakar.
Rekristalisasi pada bagian pelet tersebut
menyebabkan prosentasi gas hasil fisi yang
terlepas dari matrik bahan bakar bertambah

sekitar 3 - 5 % dari prosentasi gas hasil fisi
yang terlepas dari pelet bahan bakar yang
dihitung tanpa memperhatikan efek
rekristalisasi (gambar 7). Apabila terjadi
transien tipe RIA pada akhir iradiasi maka
prosentasi gas hasil fisi yang terlepas akan
bertambah sekitar 20 - 25% dan
penambahan ini dapat berdampak besar
terhadap kenaikan tekanan gas di dalam
batang bahan bakar. Di sisi lain, meskipun
rekristalisasi juga menyebabkan kenaikan
laju swelling akan tetapi kenaikan swelling
yang terjadi pada daerah pelet yang
mengalami rekristalisasi tersebut hampir
tidak berbengaruh terhadap total swelling
yang terjadi pada pelet bahan bakar (gambar
8). Hal ini dikarenakan relatif kecilnya orde
swelling dan fraksi volume pelet bahan bakar
yang mengalami rekristalisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan bahasan di
atas terlihat bahwa rekristalisasi yang terjadi
pada bahan bakar UO2 berderajat tinggi
memiliki efek yang cukup signifikan terhadap
pelepasan gas hasil fisi terutama apabila
terjadi transien singkat seperti RIA. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa rekris-
talisasi yang terjadi pada bagian luar pelet
bahan bakar UO2 derajat bakar tinggi (70
MWD/kgU) untuk PWR telah menambah
prosentasi total gas hasil fisi yang terlepas
dari pelet bahan bakar sekitar 3 - 5% pada
kondisi steady state dan sekitar 15 - 20%
apabila terjadi transien tipe RIA.

Meskipun rekristalisasi juga
menyebabkan kenaikan swelling akan tetapi
pengaruhnya terhadap total swelling yang
terjadi pada pelet bahan bakar hampir tidak
ada (dapat diabaikan). Efek lain yang perlu
mendapatkan perhatian adalah peningkatan
porositas pada bagian pelet yang telah
mengalami rekristalisasi. Kenaikan porositas
menyebabkan daya hantar panas bahan
bakar turun dan temperatur operasi bahan
bakar akan naik yang berarti laju pelepasan
gas hasil fisi juga akan naik.

Untuk menjaga agar batang bahan
bakar tetap memiliki kinerja dan tingkat
keandalan yang tinggi maka proses
rekristalisasi yang terjadi pada bahan bakar
UO2 berderajat bakar tinggi perlu dihindari,
yaitu dengan mendesain bahan bakar yang
memiliki laju fisi dan temperatur operasi
sedemikian hingga bahan bakar tidak
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mengalami rekristalisasi sampai
bakar yang direncanakan tercapai.
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TANYA JAWAB

Sungkono
• Parameter apa yang digunakan untuk

mendesain elemen bakar agar tidak
terjadi rekristalisasi?

• Pada temperatur berapa rekristalisasi
UO2 terjadi?

• Menurut pendapat Saudara, sampai
derajad bakar berapa UO2 aman?

Bambang Herutomo
• Laju fisi (rapat daya) dan temperatur

operasi bahan bakar haais diatur
sedemikian hingga dosis rekristalisasi-
FDX (Persamaan 1) lebih besar dari
tingkat derajat bakar yang dicapai oleh
bahan bakar.

• Tergantung pada laju fisi (rapat daya) di
dalam bahan bakar UO2 (lihat Gambar 1
dan Gambar 2). Efek rekoveri termal
menyebabkan bahan bakar UO2 tidak
mengalami rekristalisasi apabila
dioperasikan pada temperatur lebih
besardari1000°K.

• Untuk menghindari ketidak tentuan,
sebaiknya bahan bakar UO2 dioperasikan
dengan derajat bakar tidak melebihi
dosis rekristalisasi.

Nusin Samosir
• Parameter mana, laju fisi atau temperatur

operasi yang lebih berpengaruh terhadap
dosis rekristalisasi?

Bambang Herutomo
• Hasil perhitungan (Gambar 1 dan

Gambar 2) menunjukkan bahwa
temperatur operasi lebih berpengaruh
terhadap besar dosis rekristalisasi
dibandingkan laju fisi.

Futichah
• Pelepasan hasil fisi apakah jumlahnya

dipengaruhi oleh luas permukaan butir
(ukuran butir) atau jumlah massa
uraniumnya?

Bambang Herutomo
• Pelepasan hasil fisi dari matriks bahan

bakar sangat dipengaruhi oleh luas
permukaan butir (ukuran butir) yaitu
semakin kecil luas permukaan butir maka
semakin besar laju pelepasan gas hasil
fisi. Selain itu, laju pelepasan gas hasil
fisi juga dipengaruhi oleh temperatur
operasi bahan bakar (laju pelepasan
akan meningkat apabila temperatur naik).
Sedangkan jumlah massa Uranium
(235U) tidak berpengaruh terhadap
pelepasan gas hasil fisi. Akan tetapi,
tingkat derajat bakar yang dicapai bahan
bakar akan menentukan jumlah (total)
gas hasil fisi yang terlepas.
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Gambar 1 : Dosis rekristalisasi bahan bakar
UO2 sebagai fungsi laju fisi dan temperatur

Gambar 3: Efek rekristalisasi terhadap
pelepasan gas hasil fisi dari bahan bakar
UO2 (900 K, 2,03 x 1019 fisi/m3-s)

1

700 800 900

Temperatur (K)

Gambar 2: Dosis rekristalisasi di dalam
bahan bakar UO2 tipe PWR (laju fisi 2,03 x
1019 fisi/m3-s) sebagai fungsi temperatur

20 40 60

Derajat Bakar (MWD/kgU)

Gambar 4: Efek rekristalisasi terhadap
swelling bahan bakar UO2 (900 K, 2,03 x

1 9 31019fisi/m3-s)
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Gambar 5: Efek transien tipe RIA terhadap
pelepasan gas hasil fisi dari bahan bakar
UO2 pada derajat bakar 60 MWD/kgU

Gambar 7: Pelepasan gas hasil fisi dari
pelet bahan bakar UO2tipe PWR (650
W/cm3, 2,03x1019 fisi/m-s)
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Gambar 6: Efek transien tipe RIA terhadap
pelepasan gas hasil fisi dari bahan bakar
U02 yang mengalami rekristalisasi pada
derajat bakar yang berbeda

Gambar 8: Swelling dari pelet bahan bakar
U02tipe PWR (650 W/cm3, 2,03x 1019 fisi/m3-
s)
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PENGARUH SUHU PEMANASAN TERHADAP PEMUAIAN DAN MIKROSTRUKTUR PELAT

ELEMEN BAKAR MINI U3Si2-AI DENGAN TINGKAT MUAT URANIUM 3,6 g/cm3

Aslina Br.Ginting, Nusin Samosir, Suparjo.Hasbullah Nasution
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar dan Daur Ulang

ABSTRAK

PENGARUH SUHU PEMANASAN TERHADAP PEMUAIAN DAN MIKROSTRUKTUR PELAT
ELEMEN BAKAR MINI U3Si2-AI DENGAN TINGKAT MUAT URANIUM 3,6 g/cm3. PEB mini
U3SJ2-AI dengan TMU 3,6 g/cm3 dengan ukuran 50x20 mm telah dianalisis besar pemuaiannya
dengan menggunakan dilatometer. Analisis dilakukan pada variasi suhu pemanasan 170°C,
350°C dan 550°C dengan waktu tunda (delay time) selama 4 hari dalam media gas Argon. Hasil
analisis menunjukkan bahwa PEB mini U3SJ2-AI dengan TMU 3,6 g/cm3 mempunyai koefisien
muai yang relatif stabil dengan waktu pemanasan tetapi mengalami pemuaian yang cukup besar
dengan naiknya suhu pemanasan. Pada suhu 170°C PEB U3SJ2-AI mengalami pemuaian sebesar
83 hingga 212 nm dengan koefisien muai panas 24,2x10"6/°C hingga 24,3x10'6/oC, sedangkan
pada suhu pemanasan 350°C mengalami pemuaian 333 hingga 475 nm dengan koefisien muai
panas ^S.S^IOVC hingga 26,2x10"6/°C. Pemanasan hingga 550°C, PEB mini U3S12-AI
mengalami pemuaian sebesar 433 hingga 724 ^m dengan koefisien muai panas 26,6x10'V'C
hingga 28,6x10"Vc. PEB mini U3S12-AI dengan TMU 3,6 g/cm3 setelah dipanaskan di dalam
tungku dilatometer pada variasi suhu di atas kemudian dianalisis mikrostruktumya dengan
menggunakan SEM-EDS. Hasil analisis mikrostruktur menunjukkan bahwa pada pemanasan
170°C tidak terlihat perubahan mikrostruktur, tetapi pada pemanasan 350°C dan 550°C terlihat
interaksi kelongsong AIMg2 dengan daging elemen bakar yang cukup besar. Data pemuaian dan
perubahan mikrostruktur ini dapat digunakan sebagai asupan kepada fabrikator elemen bakar
reaktor riset dalam membuat elemen bakar jenis silisida dengan TMU yang lebih tinggi.

ABSTRACT

EFFECT OF TEMPERATURE ON THE EXPANSION AND MICROSTRUCTURE OF U3Sii-AI
MINIPLATE FUEL OF3,6 g/cm3 URANIUM LOADING. Expansion analysis has been conducted
to 50x20-mm I/3S/2-/V miniplate of3,6g/cm3 uranium loading using dilatometer. The analysis was
carried out at various temperatures of 17CPC, 35(fC and 55(fC in Argon medium with delay time
4 days. The result showed that the fuel plate was relatively stable with increasing of heating time
but underwent significant expansion. Heating at 170° C, 35<fC and 55(fC resulted in the
expansion of the U3S/2-A/ fuel plate up to 83 -212 fim, 333 - 475 pm, and 433 - 724 fjm with
coefficient expansion of 24.2 x1Cr/'C - 24.3x1(ffC, 25.5x10~e/pC - 26.2x10'e/3C and
26.6x10 fC - 28.2x1O*fC respectively. Microanalysis of the UsSiz-AI mini plate fuel with SEM-
EDS upon heating at those temperature variation showed that microstructure change didn't occur
at 17&C, mean while interaction between AIMg2 cladding and the fuel meat appeared to take
place at 35<fC and 550°C. Data on the expansion and microstructure change of U3S12-A! fuel
plate upon heating are ofgreat important forthe manufacture/fabrication of research fuel plate to
produce siliside fuel element for higher uranium loading.

PENDAHULUAN

Dalam peningkatan dan pemahaman
tentang elemen bakar reaktor riset dengan
menggunakan bahan bakar dispersi U3Si2-AI
tingkat muat uranium (TMU) tinggi,
diperlukan pengetahuan penunjang untuk
memahami sifat fisis dan metallografi dari
elemen bakar. Sifat fisis yang perlu dipahami
adalah konduktivitas panas, kapasitas panas
.entalpi dan pemuaian sedangkan sifat
metalografinya adalah perubahan

mikrostruktur pelat elemen bakar (PEB)
U3Si2-AI yang disebabkan oleh interaksi
kelongsong AIMg2 dengan daging (meat)
elemen bakar. PEB mini U3Si2-AI dengan
TMU 3,6 g/cm3 sebelum digunakan sebagai

elemen bakar di dalam reaktor harus
diketahui lebih dulu sifat fisis dan sifat
metalurginya karena diduga PEB U3Si2-AI
sesudah diradiasi di dalam reaktor akan
mengalami perubahan sifat fisis dan sifat
metalurginya. Tujuan diketahuinya sifat fisis
dan sifat metalurgi tersebut adalah untuk
membandingkan dan memahami perubahan
karakter yang dialami PEB U3Si2-AI sebelum
dan sesudah diradiasi.

Pada penelitian sebelumnya telah
dilakukan penentuan karakteristik termal
yang mencakup konduktivitas panas,
kapasitas panas dan entalpi dari PEB U3Si2-
Al dengan TMU 2,9; 3,6; 4,2; 4,8 dan 5,2
g/cm3. Untuk melengkapi data-data tersebut,
pada penelitian ini akan dilakukan analisis
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pemuaian (AL) yang dialami PEB U3Si2-AI
dengan TMU 3,6g/cm3. Penentuan
pemuaian PEB U3Si2-AI dilakukan dengan
menggunakan alat dilatometer pada simulasi
suhu operasi reaktor 170°C dan di atas suhu
operasi reaktor 350°C dan 550°C dengan
waktu tunda 4 hari. PEB U3Si2-AI 3,6 g/cm3

setelah dipanaskan di dalam tungku
dilatometer kemudian dilakukan analisis
mikrostruktur dengan menggunakan alat
SEM-EDS.

Pemilihan variasi suhu pemanasan di
atas berdasarkan kepada suhu operasi
reaktor pada 170°C sedangkan suhu 350°C
adalah suhu titik rekristalisasi dari AIMg2
dimana pada suhu tersebut kelongsong
AIMg2 akan mengalami perubahan fasa dan
pemanasan pada suhu 550°C adalah suhu
mulai terjadinya peristiwa peleburan
kelongsong AlMg2 dan matriks Al.
Perbedaan suhu pemanasan diduga PEB
mini U3Si2-AI dengan TMU 3,6g/cm3 akan
mengalami pemuaian dan perubahan
mikrosrtuktur yang berbeda karena
mengalami interaksi AIMg2 dengan daging
elemen bakar yang berbeda-beda, sehingga
dipandang perlu untuk melakukan suatu
penelitian pengukuran besamya pemuaian
dan perubahan mikrostruktur yang dialami
oleh PEB mini U3Si2-AI TMU 3,6 g/cm3 dan
sekaligus untuk membuktikan hipotesa di
atas.

Data sifat fisis dan data metalogafi
yang diperoleh dapat digunakan untuk
mempelajari fenomena yang dialami oleh
PEB U3Si2-AI yang disebabkan oleh
pemanasan serta dapat digunakan untuk
membandingkan dalam usaha mempelajari
fenomena yang disebabkan oleh radiasi[11.

TATA KERJA

Pengukuran pemuaian dan koefisien
muai panjang dilakukan di laboratorium
Bidang Teknologi Daur Ulang dan Pasca
Iradiasi BATAN dengan menggunakan alat
dilatometer. Dalam melakukan pengukuran
disiapkan data kalibrasi dari sampel standar
Saphir dengan kondisi pengukuran yang
sama dengan sampel uji. Sampel PEB
U3Si2-AI mini dengan TMU 3,6 g/cm3 dengan
ukuran 50x20 mm dimasukkan ke dalam
tungku dilatometer, kemudian chamber
tungku dilatometer divakumkan sampai
tekanan 10"2 bar. Setelah tekanan vakum
tercapai, chamber dilatometer dialiri gas
Argon secara terus menerus selama

pengukuran berlangsung. Pengukuran
pemuaian PEB U3Si2-AI mini dengan TMU
3,6 g/cm3 dilakukan dengan variasi
temperatur yaitu pada suhu operasi reaktor
170°C dan di atas suhu operasi reaktor yaitu
pada suhu 350cC dan 550°C dengan waktu
tunda selama 4 hari. Dari hasil pengukuran
diperoleh besarnya pemuaian yang dialamai
oleh PEB U3Si2-AI tersebut.

PEB U3Si2-AI yang telah dipanaskan
dengan DHatometer dipotong searah
horizontal, kemudian dilakukan preparasi
metalografi yang mencakup pemotongan,
mounting dengan resin, grinda, poles dan
etsa. Kemudian dilakukan analisis perubahan
mikrostruktur dengan menggunakan alat
SEM-EDS. Dari analisis mikrostruktur
tersebut diketahui interaksi kelongsong
dengan daging elemen bakar akibat
pemanasan .

HASIL DAN BAHASAN

PEB mini U3Si2-AI dengan TMU
3,6 g/cm3 telah dianalisis besar pemuaian
dan koefisien muai panasnya dengan
menggunakan dilatotneter. Pengukuran
pemuaian dilakukan dengan variasi suhu
yaitu pada 170°C, 350°C dan 550°C dengan
waktu tunda selama 4 hari dalam media gas
Argon. Hasil pengukuran yang disajikan pada
Tabel-1 dan Gambar-1 menunjukkan bahwa
pada suhu 170°C dengan waktu tunda 4 hari
PEB mini U3Si2-AI mengalami pemuaian
sebesar 83 \xm pada 0,1 hari hingga 212 \xm
pada hari ke 4 dengan koefisien muai panas
sebesar 24,2x10"Vc hingga 24,3x10"*/°C.
Sedangkan pemanasan pada 350°C yaitu
suhu rekristalisasi kelongsong AIMg2, PEB
U3Si2-AI mengalami peningkatan pemuaian
sebesar 333 jim hingga 475 nm dengan
koefisien muai panas sebesar 25,5x10 /°C
hingga 26,2x1 OTC. Pada pemanasan hingga
550°C mengalami pemuaian sebesar 433 nm
hingga 724 nm dengan koefisien muai panas
sebesar 26,6x1 o V c hingga 28,4x10"6/°C. Bila
ditinjau dari perubahan nilai koefisien muai
panas pada pemanasan 170°C, maka PEB
mini U3Si2-AI dapat dikatakan relatif stabil
terhadap pemanasan dan waktu pemanasan
karena tidak terjadi peningkatan nilai koefisien
muai panas (a) yang besar. Tetapi pada suhu
pemanasan 350°C dan 550°C terjadi
pemuaian yang lebih besar dengan
peningkatan koefisien muai panas yang besar.
Hal ini terjadi karena peningkatan suhu
pemanasan yang menyebabkan peningkatan
energi yang memungkinkan atom-atom
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bergetar pada jarak atom yang lebih besar121

sehingga terjadi proses pemuaian yang
menyebabkan pertambahan panjang (A|_) yang
lebih besar.

Terjadinya pemuaian yang dialami
oleh PEB mini U3Si2-AI dengan TMU 3,6
g/cm3 juga didukung oleh data mikrostruktur
seperti yang ditunjukkan pada gambar 2-9.
Analisis mikrostruktur terhadap PEB U3SJ2-AI
mini segar (tanpa perlakuan) terlihat dengan
jelas posisi bagian kelongsong AIMg2 dan
bagian daging elemen bakar U3SJ2-AI dan
dapat diamati juga besarnya butir dari
kelongsong AIMg2 seperti yang terlihat pada
gambar 2. Sedangkan mikrostruktur PEB
U3SJ2-AI pada pemanasan 170°C dengan
waktu tunda 4 hari tidak terlihat dengan jelas
interaksi kelongsong AIMg2 dengan daging
elemen bakar seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 3. Mikrostruktur PEB U3Si2-AI hasil
pemanasan pada suhu 350°C jelas terlihat
interaksi kelongsong AIMg2 dengan daging
elemen bakar. Analisis mikrostruktur PEB
U3SJ2-AI dilakukan dengan cara pemetaan
(mapping) terhadap unsur Al, Mg dan
Uranium. Pada gambar 4, 5 dan 8 jelas
terlihat unsur Al telah berinteraksi ke dalam
daging elemen bakar, sedangkan unsur Mg
berada pada batas bingkai (frame) dari
kelongsong AIMg2 dengan daging elemen
bakar dan unsur uranium sebagian telah
berinteraksi ke bagian kelongsong AIMg2

Tabel 1. Hubungan waktu dengan AL PEB
mini U3Si2-AI TMU 3,6 g/cm3 pada
suhu pemanasan 170°C, 350°C dan
550°

Waktu
Pemanasan

(Hari)
0.1
0.25
0.5
1.0
1.5
2.0
2,5
3.0
3.5
4.0

a= 24,2 - .

Pemuaian
170°C
(WTO

83
158
167
176
184
191
197
202
205
212

24,3x10
<x= 25,5 -

(Au Pada Suhu
350°C
(Wn)
333
370
416
423
432
441
455
463
471
475

/ ° c |
26,2x10"*

550°C
0*m)
433
625
678
683
691
697
704
711
717
725

/°C>

PwanasanP«jiSuhul7O3C

Penanas3iPa<JaSutxi35OoC

Penunasai Pada Suhu 5S0JC

1 1,5 2 2,5 3 3,5
Waktu Pemanasan (hari)

-1,5

GambarlPemuaian PEB mini L)3Si2-AI TMU
3,6 g/cm3 variasi suhu pemanasan

Gambar2. PEB LJ3SJ2-AI (tanpa pemanasan)

<x= 2 6 , 6 - 28,4 x10"6/°C Gambar3. PEB U3SJ2-AI hasil pemanasan
170°C
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Gambar 4. Mapping unsurAI hasil pemanasan Gambar 7. Mapping unsur Mg
pada suhu 350°C pemanasan pada 55Q°C

hasil

Gambar 5. Mapping unsur Mg
pemanasan pada 350°C

hasii Gambar 8. Mapping unsur U hasil pemanasan
pada suhu 350°C

Gambar 6. Mapping unsur Al hasil pemanasan
pada suhu 550°C

Mikrostruktur PEB mini U3Si2-AI hasil
pemanasan pada suhu 550°C dapat diamati
bahwa interaksi kelongsong AIMg dengan
daging elemen bakar terjadi lebih besar jika
dibandingkan dengan PEB mini U3Si2-AI
pada suhu pemanasan 350°C seperti yang
ditunjukkan pada gambar 4 dan 6. Analisis
ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu

Gambar 9. Mapping unsur U hasil
pemanasan pada suhu 550°C

pemanasan selain meningkatkan pemuaian
juga meningkatkan interaksi kelongsong
AIMg2 dengan daging elemen
bakar.Pemanasan PEB mini U3Si2-AI pada
suhu 550°C menunjukkan bahwa unsur Al
semakin banyak berinteraksi dengan daging
elemen bakar dan unsur uranium juga
semakin banyak berinteraksi ke bagian
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kelongsong AIMg2. Sedangkan unsur Mg
semakin banyak terdapat di batas bingkai
(frame) PEB. Hal ini menunjukkan bahwa
pemanasan dapat menyebabkan terjadinya
ikatan logam (intermetalik) antara unsur
uranium dengan Al sedangkan unsur Mg
tidak mengalami interaksi dengan unsur
uraniumI1 .

KESIMPULAN

Suhu pemanasan pada suhu 170°C
dengan waktu tunda 4 hari di dalam tungku
dilatometer tidak mengalami perubahan
koefisien muai panjang dan perubahan
mikrostruktur dari PEB mini U3Si2-AI dengan
TMU 3,6 g/cm3. Sedangkan pada
pemanasan 350°C dan 550°C PEB mini
U3Si2-AI tersebut mengalami perubahan
koefisien muai panjang dan pemuaian yang
cukup besar. Disamping terjadi pemuaian
yang besar PEB mini U3Si2-AI juga
mengalami interaksi kelongsong AIMg2
dengan daging elemen bakar.

SARAN

Data termal dari PEB U3Si2-AI ini
dapat digunakan sebagai masukan kepada
fabrikator bahan bakar reaktor riset jenis
silisida dalam merancang bahan bakar
dengan tingkat muat uranium yang lebih
tinggi untuk menunjang keselamatan operasi
reaktor.
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TANYA JAWAB

Soedardjo
• Mengapa yang diteliti hanya muai

panjang? Bagaimana dengan muai
volume?

• Mengapa dipilih suhu 170, 350 dan
550°C? Bagaimana dengan suhu di atas
550°C?

• Apa ada pertambahan butir
(pembesaran) pada paduan U3Si2 Al,
kalau ada pada unsur apa?

Aslina
Pada penelitian ini yang dianalisis hanya
muai panjangnya saja karena alat
Dilatometer yang ada di laboratoriurm DUPI
hanya dapat menganalisis AL (pertambahan
panjang) dan a (koefisien muai panjang).
Dari nilai tersebut dapat ditentukan AV
(pertambahan volume) dan y (koefisien muai
volume) dengan cara mencari korelasi antara
AL dan AV. Hal ini akan dilakukan pada
penelitian selanjutnya.
• Pemilihan penentuan pertambahan

panjang pada suhu 170, 350 dan 550°C
didasarkan pada:
a. Suhu 170°C adalah suhu operasi

reaktor, berapa besar pemuaian
yang terjadi pada PEB U3Si2-AI mini,
jika dipanaskan pada suhu 170°C
sebelum bahan bakar diiradiasi.

b. Suhu 350°C adalah suhu titik
rekristalisasi matrik Al, diduga pada
suhu ini mulai terjadi interaksi
kelongsong AIMg2 dengan meat
U3Si2.

c. Suhu 550°C adalah suhu titik
mendekati titik cair matrik Al dan
kelongsong AIMg2. Suhu >550°C
tidak dianalisis karena pada suhu
tersebut kelongsong AIMg2 dan
matrik Al sudah mencair dan nilai
pemuaian tidak dapat dianalisa lagi.

• Pertambahan butir atau pembesaran
butir tidak terjadi pada paduan U3Si2-AI
akibat pemanasan tetapi pengaruh
pemanasan tersebut akan menyebabkan
interaksi kelongsong AIMg2 atau matrik Al
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dengan meat elemen bakar U3Si2
membentuk senyawa baru Ualx (UAI2,
UAI3 dan UAU). Pembentukan senyawa
ini telah dianalisis dengan alat XRD pada
penelitian sebelumnya.
Jika pemanasan hanya dilakukan
terhadap kelongsong AIMg2 maka terjadi
pembesaran butir, karena akibat proses
perolan dalam fabrikasi masih ada
tegangan sisa di dalam kelongsong
AIMg2. Adanya tegangan sisa tersebut
akan menyebabkan pengintian dan
akhirnya tumbuh menjadi butir baru dan
menjadi bertambah besar akibat
pemanasan.

Nudia Barenzani
• Dalam analisis pemuaian dengan

Dilatometer mengapa dilakukan dalam
media gas Argon?

Aslina
• Analisis pemuaian harus dilakukan dalam

media gas Argon, karena gas Argon
adalah gas inert yang tidak akan
memberi pengaruh reaksi terhadap
pemuaian PEB mini U3Si2-AI sehingga
yang terukur adalah nilai pemuaian yang
sebenarnya tanpa pengaruh dari media
sekitamya.

282



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir V
P2TBDU dan P2BGN -BATAN Jakarta, 22 Pebruari 2000

MAKALAH BIASA

KELOMPOK C:
TEKNOLOGI KELOLA LJMBAH,

KESELAMATAN DAN MANAJEMEN DAUR
BAHAN BAKAR NUKLIR



Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan BakarNukiir V
P2TBDU&""""*' »*-™»' '«i~rf= oic^. -ooOO

ISSN 1410-1998

ID0200133

ANALISIS SUMBER RADIASIINTERNA DAN RADIOTOKSISITAS ATAS
DASAR DISTRIBUSI AEROSOL Dl IRM

Indro Yuwono
Pusat Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS SUMBER RADIASI INTERNA DAN RADIOTOKSISITAS ATAS DASAR DISTRIBUSI
AEROSOL Dl IRM. Hasil fisi bahan bakar nuklir pasca iradiasi dalam pengujian merusak di
instalasi radiometalurgi dapat menyebabkan kontaminasi udara daerah kerja berupa aerosol
radioaktif. Penghisapan aerosol radioaktif oleh para pekerja akan menjadi sumber radiasi interna.
Potensi bahaya partikel radioaktif dalam tubuh tergantung juga pada klasifikasi radiotoksisitasnya.
Prosentase pengendapan partikel radioaktif dalam tubuh ditentukan oleh ukuran partkel. Analisis
sumber radiasi intema dan radiotoksisitas menunjukan bahwa sumber radiasi interna pada
operasi normal berupa radioaktif alam dengan radiotoksisitas tinggi yaitu Pb-212 dan Ac-228.
Pengendapan tertinggi terdapat pada daerah aveolar instersial (Ai) sebesar 95% dan terendah
pada daerah bronchial (BB) sebesar 1 %, keduanya untuk ukuran partikel 11,7 nm dan 350 nm.

ABSTRACT

ANALYSIS OF INTERNAL RADIATION AND RADIOTOXICITY SOURCE BASE ON AEROSOL
DISTRIBUTION IN RMI. Destructive testing of nuclear fuel element during post irradiation
examination in radiometallurgy installation may cause air contamination in the working area in the
form of radioactive aerosol. Inhalation ofthe radioactive aerosol by worker will to become intemal
radiation source. Potential hazard of radioactive particle in the body also depends on the level of
radiotoxicity. Deposit of radioactive particle in the body depends on the particle size. Analysis of
intemal radiation source and radiotoxicity showed that in the normal operation only natural
radioactive materials are found with high radiotoxicity,i.e. Pb-212 andAc-228. High depositin the
aveolarinstersial (Ai) is 95% and lowerin the bronchial area (BB) is 1% forparticle size 11.7 nm
and 350 nm respectively.

PENDAHULUAN

Instalasi Radiometalurgi (IRM) adalah
instakasi di Bidang Teknologi Daur Ulang dan
Pasca Iradiasi (BTDUPI) dalam Pusat
Pengembangan Teknologi Bahan Bakar
nuklir dan Daur Ulang (P2TBDU) merupakan
sarana untuk melakukan pengujian bahan
bakar bekas / pasca iradiasi. Pengujian
dilakukan secara merusak atau destructive
testing (DT) dan non destructive testing
(NDT) yang semuanya dilaksanakan di dalam
hot cell. Pada proses penyiapan cuplikan
untuk pengujian merusak, bahan bakar
bekas dibongkar dan dipotong dalam ukuran
sesuai kebutuhan. Dalam proses
pemotongan tersebut dimungkinkan adanya
serbuk/debu radioaktif yang tersebar diudara
dalam bentuk aerosol. Aerosol radioaktif hasil
proses pemotongan bahan bakar bekas
melalui saluran udara atau ducting" pada
sistem Ventilation and Air Conditioning (VAC)
memungkinkan tersebar ke daerah kerja.
Penghisapan aerosol ini memberikan resiko
adanya sumber radiasi interna bagi pekerja
radiasi. Mengingat lokasi instalasi yang
berdekatan dengan instalasi lain yang juga

berpotensi melepaskan debu radiaoaktif
melalui cerobong lepasan udara buang
instalasi yang terkait maka ada kemungkinan
udara yang telah terkontaminasi tersebut
masuk sebagai udara segar melalui prefilter
dalam sistem. Walaupun udara buang dari
instalsi nuklir telah dilewatkan HEPA filter,
namun karena efisiensinya maksimum hanya
99,97% maka masih ada kemungkinan yang
0,03% lolos, kemungkinan adanya kebocoran
sistem aliran udara negatif dari luar gedung
serta turnnya efisiensi filter. Dengan demikian
maka udara yang telah terkontaminasi
tersebut dapat merupakan sumber radiasi
interna bagi para pekerja radiasi bila terhirup
melalui pemapasan. Dalam operasi normal
atau tak ada kecelakaan sumber radiasi
interna bagi para pekerja radiasi cenderung
tetap.

Adanya berbagai radionuklida produk
fisi serta masuknya udara segar / udara luar
melalui saluran hisap akan memberikan
variasi tingkat radiotoksisitas radionuklida
yang terhirup oleh pekerja. Kondisi tersebut
akan tergantung pula pada pola distribusi
aerosol dalam instalasi. Ukuran butir dan
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pola aliran udara yang berpengaruh pada
pola distribusi aerosol dapat menyebabkan
jenis radionuklida yang berbeda di setiap
zona daerah kerja BTDUPI, meliputi zona I,
II, III dan IV. Semakin tinggi zona kerjanya
semakin pula tekanan negatif udaranya
terhadap udara luar. Dari hasil penelitian ini
diharapkan dapat diketahui jenis radionuklida
yang berpotensi terhirup melalui pernapasan
oleh pekerja radiasi dan kemungkinan
tertinggal dalam tubuh sebagai sumber
radiasi interna.

TEORI
Sesuai dengan fungsi utamanya

instalasi radiometalurgi melakukan pengujian
bahan bakar pasca iradiasi dan yang banyak
dilakukan pengujian dalam instalasi ini
adalah bahan bakar pasca iradiasi dari
RSG.GA.Siwabessy yaitu bahan bakar tipe
MTR-30. Berbagai jenis produk fisi
kemungkinan terlepas keluar dari
kungkunganya dalam proses pemotongan
persiapan cuplikan. Menurut hasil
perhitungan dalam disain dasar yang
tertuang di preliminary safety analysis report
(PSAR) (1) dari pemasok utama yaitu
Interatom GCNF Jernnan, produk hasil fisi
yang terkandung dalam bahan bakar pasca
iradiasi RSG-GAS jenis MTR-30 yang
kemungkinannya terlepas dari hot cell dan
keluar serta hasil fisi dengan origen II
disampaikan dalam tabel 1. Dalam
perjalanan udara ke cerobong yang
kemungkinan terkontaminasi dengan
berbagai radionuklida, ada kemungkinan
terlepas ke dalam daerah kerja khususnya
bila ada arus balik karena kegagalan sistem
VAC. Apabila hal tersebut terjadi maka
radionuklida yang terhirup akan menjadi
sumber radiasi interna bagi para pekerja
radiasi.

Pengertian radiotoksisitas adalah
ukuran kemampuan radionuklida apabila
masuk dalam tubuh menyebabkan kerusakan
jaringan dan organ tubuh. Tingkatan dari
radiotoksisitas didasarkan pada derived air
concentration (DAC) dari masing-masing
radionuklida. Menurut Council of the
European Communities (CEC)l2) dan
ketentuan BATAN(3) .radiotoksisitas
dibedakan dalam 4 kelas yaitu, kelas I
Radiotoksisitas sangat tinggi, kelas II
Radiotoksisitas tinggi, kelas III
Radiotoksisitas sedang dan kelas IV
Radiotoksisitas rendah. Menurut perhitungan
origen II oleh Pusat Pengembangan

Teknologi Reaktor Riset (P2TRR) dan
perkiraan dari PSAR radionuklida yang ada
dalam bahan bakar pasca iradiasi dan
berpotensi terlepas ke lingkungan atau
daerah kerja adalah:
1. Kelas I Am(241, 243), Cm(242, 243,

244), Pu(238, 239, 240, 242fm

2. Kelas II: Sr 90 Ru 106,1131, Cs 134, Ce
144, Eu 154(P&AR), Sr, Y, Zr, Nb, Ru, Sb, I,
Ce, Cs.

3. Kelas III: Y 90, Zr 95, Nb 95, Te (125 m,
127 m), Cs 137, Eu 155 (PSAR), As, Rb,

4.

Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Sn, Sb, Te,
I, Xe, Cs, Ba, La, Ce, Pr.
Kelas IV: H 3, Kr 85, Xe 131 m, U
238(nat)(PSAR), Cs, Nb, Kr, I

Dari kondisi tersebut diatas terlihat bahwa
kemungkinan sumber radiasL intefna bagi
para pekerja radiasi dalam pengujian bahan
bakar pasca iradiasi meliputi berbagai jenis
radionuklida dengan ragam tingkat
radiotoksisitas yang berbeda-beda.
Tabel 1. Hasil fisi eb RSG-GAS dari Origen II
dan PSAR
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
g

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Origen II
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb

Mo
Tc
Ru
Rh
Sn
Sb
Te
1
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm

PSAR
H 3
Kr85
Sr90
Y90
Zr95
Nb95
Ru106
Rh106
Ag 11 OM

Sb125
Te 125M, 127, 127M
1131

J<e131 M
Cs 134, Cs 137
Ba137M
Ce144
PM44
Eu 154, 155
U238
Pu 238, 239, 240,242
Am 241, 243
Cm 242, 243, 244

Keterangan
Hasil fisi
perhitungan
dengan
Orugen II
didasarkan
atas bahan
bakar U235
-19,75%.
Burn-Up
48%

Sumber radiasi intema yang perlu
diperhatikan atas dasar sifat radiasinya
adalah radionuklida dengan pemancar alfa
(a) karena daya rusaknya yang tinggi.
Paparan radiasi interna melalui jalur
pernapasan disebabkan karena menghirup
aerosol radioaktif dan terjadi pengendapan.
Jalur pengendapan partikel yang terhirup
disampaikan dalam gambar 1.
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Gambar 1. Sistem alur pernapasan dan
daerah penegndapan partikel

Dalam gambar 1 terlihat ada tiga bagian
utama pengendapan yaitu diluar thorax dan
dalam thorax serta daerah bronchiolar
Kemungkinan pengendapan partikel
radioaktif dalam tubuh utamanya sesuai
dengan alur pernapasan yaitu daerah hidung
(ET1), daerah dari ujung saluran hidung
hingga tenggorakan (ET2), saluran
tenggorokan sampai ke saluran masuk paru-
paru (BB), saluran anak cabang ke paru-paru
(bb) dan ujung saluran (Al) seperti
digambarkan dalam gambar 1

Aerosol merupakan kumpulan partikel
yang terdispersi dan mengapung dalam gas /
udara Khusus untuk partikel alfa («) masih
merupakan masalah yang pelik karena tak
dapat dilakukan pengukuran secara langsung
pada para pekerja tetapi hanya
menggunakan model teoritik. Jumlah partikel
terhirup dan fraksi pengendapan dalam tubuh
dipengauruhi oleh ukuran butiran partikel
aktif. Ukuran partikel aktif menururt
International Commission Radiation
Protection (ICRP) publikasi 68 dinyatakan
dalam satuan AMAD (Activity Median
Aerodynamic Diameter) untuk partikel > 0,5
Mm dan dalam satuam AMTD (Activity
Median Thermodynamic Diameter) untuk
partikel < 0,5 pm ' Satuan tersebut adalah
satuan yang diharapkan telah mewakili sifat
karakteristik partikel radioaktif yaitu
hamburan, radiasi, kelembaban, difusi
elektrostatik, pengendapan termal dan jejak

partikel di udara yang masuk melalui sistem
pernapasan.

TATA KERJA

Setefah persiapan secara lengkap
mulai dari peralatan pengambil cuplikan dan
analisis selesai kemudian dilakukan
penelitian dengan tahapan sebagai berikut.
1. Pengukuran efisiensi HEPA fiiter untuk

daerah hot cell dan daerah kerja dengan
portacount plus bekerjasama dengan
P3KRBiN.

2. Dilakukan pengambilan cuplikan udara di
daerah operasi, daerah perawatan dan
daerah luar gedung sebagi pembanding
dengan alfa («)- beta (P)aerosol,
kapasitas hisap 40 m3/jam dan lama
penghisapan 30 menit.

3. Filter berisi cuplikan udara dicacah
dengan MCA Ortec detektor PGT-HPGe
selama 600 detik.

4. Dari hasil cacahan tersebut diidentifikasi
jenis radionuklidanya.

HASIL DAN BAHASAN

Mendukung asumsi adanya
radionuklida yang terlepas ke daerah kerja
disamping disebabkan kemungkinan adanya
arus balik juga turunnya tingkat efisiensi filter
dilakukan penelitian berkenaan dengan
efisiensi filter. Dari hasil penelitian /pengujian
efisiensi dengan Portacount plus diperoleh
hasil ada beberapa filter di daerah hot cell
yang efisiensinya relatif rendah dibawah 90%
yaitu untuk:
• Filter6A = 86,31% Filter6B= 88,75%
" Filter I = 86,97% Filterll =78,14%
• Filter ff! = 85,44%
Dari data tersebut diatas terlihat bahwa
kemungkinan adanya radionuklida yang
terlepas ke dalam daerah kerja relatif besar
untuk partikel berukuran < 0,3 Hm karena
efisiensi filter dirancang sebesar 99,97%
untuk partikel dengan ukuran > 0,3Mm .

Jenis radionuklida yang terdapat di
daerah operasi dan daerah perawatan
disampaikan dalam tabel 2. Dari data dalam
tabel 2 dan atas dasar tabel 1 terlihat bahwa
dalam proses pengujian bahan bakar bekas
di instalasi radiometalurgi selama ini tidak
ada radionuklida hasil fisi yang terlepas ke
daerah kerja/operasi. Kondisi ini menunjukan
bahwa selama operasi pengujian bahan
bakar bekas yang telah dilakukan di BTDUPI
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udara daerah kerja bebas dari radionuklida
hasil fisi walaupun ada beberapa filter yang
efisiensinya telah menurun. Dengan demikian
maka potensi bahaya sumber radiasi interna
bagi para pekerja radiasi dalam keadaan
normal tanpa ada kegagalan operasi system
misalnya VAC maka hanya berupa
radionuklida alam yang merupakan turunan
dari deret U-238 dan deret Th-232.

Tabel 2. Radionuklida yang terdapat di
daerah operasi dan daerah perawatan
BTDUPI.

No

1
2
3
4
5
6

Radionuklida

Pb-212
Pb-214
Ti-208
Bi-214
Ac-228
K-40

Umur paruh

10,64 jam
26,8 menit
3 menit
19,7 menit
6jam
1,28.10" tahun

lnduk
radionuklida
Th-232
U-238
Th-232
U-238
Th-232
Alam

Umur paruh terpanjang adalah K-40 disusul
Pb-212 dan Ac-228. Kondisi udara tersebut
dapat berubah sewaktu-waktu khususnya bila
ada kegagalan operasi, oleh sebab itu
pengecekan jenis radionuklida dalam daerah
kerja harus secara rutin dilakukan dan
khususnya bila sedang dalam proses
pemotongan bahan bakar bekas. Sementara
ini dapat dikatakan bahwa sebagai sumber
radiasi interna dalam pengujian bahan bakar
bekas utamanya berasal dari alam. Tetapi
radionuklida lain non hasil fisi bahan bakar
kemungkinan dapat juga masuk melalui
prefilter dari udara luar, mengingat lokasi
fasilitas ini berdekatan dengan fasilitas lain
yang kemungkinan dapat melepaskan
radionuklida hasil fisi non bahan bakarm

Tinjauan dari sisi radiotoksisitas dalam
kondisi operasi normal selama ini yaitu hanya
ada radionuklida alam termasuk tingkat
radiotoksisitas tinggi untuk Pb-212 dan Ac-
228 sedangkan untukyang lain yaitu Pb-214,
Ti-208 dan Bj-214 tidak termasuk dalam
kategori beracun'(3) Tetapi bila terjadi
kegagalan operasi maka ada kemungkinan
beberapa radionuklida yang mempunyai
tingkat toksisitas beragam, dari tingkat
sangat tinggi sampai dengan tingkat rendah
masuk dalam daerah kerja dan berpotensi
sebagai sumber radiasi interna bila terhirup.

Hasil penelitian tentang distribusi
aerosol di lingkungan BTDUPI untuk daerah
kerja yang memiliki potensi cukup tinggi
tingkat kontaminasi udaranya diperoleh hasil
[8] sebagai berikut:

1. Semua partikel dalam daerah kerja
maupun di luar daerah kerja/instalasi
berdiameter < 0,5 ^m, oleh sebab itu
satuan yang digunakan adalah AMTD.

2. Diameter partikel di daerah perawatan
{service area) sebesar 11,7 nanometer
AMTD.

3. Diameter partikel di daerah operasi dan
sebesar 350 nanometer AMTD

Atas dasar tinjauan distribusi aerosol
diatas maka daerah yang mempunyai resiko
tingkat kontaminasi paling tinggi adalah
daerah perawatan, daerah ini merupakan
bagian zona III dengan tekanan negatif lebih
rendah terhadap zona I. Dengan demikian
maka resiko pekerja menghirup debu
radioaktif paling tinggi di daerah perawatan.
Menurut prosentase pengendapan partikel
dalam sistem pernapasan dalam setiap
bagian untuk diameter partikel antara 0,001
^m sampai dengan 100 ^m <4>5) dan atas
dasar ukuran aerosol yang semuanya < 0,5
^m kemungkinan pengendapan tertinggi di
daerah Al sekitar 95% untuk ukuran partikel
11,7 nm dan sekitar 12% untuk ukuran 350
nm. Pengendapan terendah dalam daerah
BB antara 1% s/d 3%. Untuk daerah bb, ET1
dan ET2 berkisar antara 3% s/d 10%.
Menurut pustaka (5), sebagai pembanding
untuk orang dewasa dengan kecepatan
bernapas 1,2 m3/jam total fraksi terdeposisi
dalam tubuh untuk partikel ukuran 0,01 hn
dan 0,35 hn masing-masing sebesar 8,8 x
10"1dan2,9x10"1

Dengan demikian maka perlu
diwaspadai adanya radionuklida Pb-212 dan
Ac-228, walaupun tingkat radioaktivitasnya
dalam daerah kerja rendah (8) namun tingkat
toksisitasnya cukup tinggi. Daerah kerja
dengan ukuran aerosol terkecil yaitu 11,7 nm
hanya di daerah kerja yang jarang digunakan
karena daerah perawatan yang berarti
kemungkinan adanya penghisapan aerosol
radioaktif oleh pekerja juga relatif rendah.

SIMPULAN

Dari hasil analisis tersebut maka dapat
disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Dalam kondisi normal tanpa ada
kegagalan salah satu sistem
khususnya VAC, sumber radiasi
intema bagi para pekerja di IRM
selama ini utamanya berasal dari
radionuklida alam.
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2. Dalam hal ada kegagalan operasi
maka perlu dilakukan pengecekan
segera mungkin mengingat ada
berbagai radionuklida hasil fisi dari
bahan bakar pasca iradiasi dengan
tingkat radiotoksisitas beragam.

3. Dalam operasi normal radionuklida
yang perlu diwaspadai adalah sifat
racunnya khususnya untuk Pb-212 dan
Ac-228 yang toksisitasnya tergolong
tinggi.

4. Pengendapan tertinggi untuk ukuran
partikel 11,7 nm dan 350 nm di daerah
Al yaitu daerah ujung saluran
pemapasan ke paru-paru.
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TANYA JAWAB

Riau Amarino
• Berapa batasan efisiensi HEPA FILTER

yang diizinkan ?

• Apakah HEPA Filter dapat diregenerasi
lagi?

Indra Yuwono
• Secara umum bila penyimpangan + 5 -

10% harus diganti.
• Filter yang telah jenuh tidak dapat di

regenerasi, tetapi harus dibuang/ diganti.

Eric Johneri
• Daerah kerja mana yang potensial

sebagai sumber dari terjadinya
kebocoran, kontaminasi yang akan
berdampak kepada pekerja ?

• Apa indikator agar pekerja segera
mengetahui adanya kebocoran
kontaminasi dan lain lain sebelum alarm,
sehingga radiasi tidak sampai terhirup
oleh pekerja ?

• Mohon disosialisasikan.

Indro Yuwono
• Di IRM urutan daerah paling potensial

adanya sumber radiasi interna sesuai
urutan zona, yaitu tertinggi zona IV, Zona
III, Zona II dan Zona I. Daerah zona III
daerah perawatan.

• Indikator langsung tidak ada, jadi bila ada
alarm untuk gas buang/ stack monitor,
maka pekerja harus diberitahu oleh
petugas (BKK).

Siti Amini
• Mengapa dianalisis sumber radiasi intema

saja, apakah sumber-sumber radiasi lain
yang merupakan eksterna juga tidak perlu
dianalisis untuk keselamatan pekerja ?

• Apa yang dapat dideteksi oleh alat
aerosol di IRM/ BTDUPI ?

• Bagaimana partikel yang berukuran <0,5
nm itu dapat ditahan oleh HEPA Filter ?
Jadi bagaimana dengan hasil
pengamatan yang menunjukkan ukuran
11,7 nm « 0,011 }xm bisa didapat ?

Indro Yuwono
• Sumber radiasi lain (eksterna) perlu,

tetapi untuk sumber radiasi interna yang
paling berbahaya adalah a karena daya
rusaknya tinggi.

• Ketelitian cukup tinggi untuk a, sedangkan
dengan alat survey meter yang ada
radiasi lain dapat terdeteksi cukup teliti (y).

• Efisiensi HEPA Filter adalah 99,97%
untuk partikel 70,3 \xm, jadi dibawah
0,3pm yaitu 0,011 ̂ m tetap lolos.
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ANALISIS PENGUJIAN ELEMEN BAKAR DUMMY UJl SILISIDA: ASPEK
KESELAMATAN RSG-GAS

Endiah Puji Hastuti, M.D. Isnaini, Asnul Sufmawan
Pusat Pengembangan Teknologi Reaktor Riset - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS PENGUJIAN ELEMEN BAKAR DUMMY UJI SILISIDA: ASPEK KESELAMATAN RSG-
GAS. PT Batan Teknologi (BANTEK) telah membuat 2 buah dummy elemen bakar uji terbuat dari
aluminium (DEBU= Dummy Elemen Bakar Uji), masing-masing berisi 3 buah pelat. Kedua DEBU
ini telah disisipkan serta diuji laju alir pendinginnya di teras reaktor RSG-GAS. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa laju pendingin yang melalui DEBU pertama (RI-UXBT1) di posisi D-9, dan
DEBU kedua (RI-UXBT2) di posisi E-4, masing-masing sebesar 5,11 kg/det. dan 5,43 kg/det.
Hasil pengukuran laju alir digunakan sebagai salah satu masukan dalam analisis perhitungan
menggunakan program COOLOD-N. Ditinjau dari besamya laju alir melalui DEBU, disarankan
agar RI-UXBT1 digunakan untuk pelat silisida dengan tingkat muat 4,8g U/cm3 dan RI-UXBT2
untuk pelat silisida dengan tingkat muat 5,2g U/cm3dengan posisi penyisipan yang sama.
Penutupan kanal masukan dengan pelat berlubang menyebabkan hilang tekan di sepanjang
DEBU relatif lebih besar daripada di dalam elemen bakar normal. Hasil analisis menunjukkan
bahwa daya maksimum yang diijinkan adalah sebesar 23 MW. Pengoperasian reaktor pada
tingkat daya tersebut tidak melampaui batas keselarhatan terhadap instabilitas aliran yang
ditetapkan dalam Laporan Analisis Keselamatan RSG-GAS, yang besarnya adalah 3,38 pada
daya nominal.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EXPERIMENTAL SILICIDE DUMMY FUEL ELEMENT: THE RSG-GAS
SAFETY ASPECTS. The Batan Technology private company (BANTEK) has made two dummies
of experimental fuel elements (DEBU), each consisting of 3 plates. These DEBU has been
inserted in the RSG-GAS core and the coolant flow rate has been measured. The measurement
result shows that the flow rate passed RI-UXBT1 in position D-9 and RI-UXBT2 in position E-4,
respectively are 5.11 kg/sec and 5.43 kg/sec. These results are applied for analysis using
COOLOD-N code. From point ofthe view offlow rate passing along DEBU, it's suggested that the
RI-UXBT1 is used forsilicide fuel with loading of4.8g U/cm and RI-UXBT2 for5.2g U/cm3, in the
position of the measurement, respectively. Channel inlet closing with the perforated plate induces
the pressure drop along DEBU relatively higherthan that ofthe normal fuel element. Based on the
safety margin against flow instability of 3.38 at the nominal power, the maximum permissible
power is found to be 23 MW.

PENDAHULUAN

Mendukung rencana PT Batan
Teknologi (BANTEK) dalam
mengembangkan elemen bakar (EB=elemen
bakar) silisida serta rencana untuk
mengiradiasinya di teras RSG-GAS, telah
dilakukan analisis perhitungan neutronik dan
termohidrolika. Dalam analisis tersebut telah
direkomendasikan empat tipe EB silisida,
masing masing dengan tingkat muat 4,8
gU/cm dan 5,2 gU/cm3. Dalam simpulan
tersebut elemen bakar uji (EBU=elemen
bakar uji) tipe A yang berisi 3 pelat elemen
bakar uji dan 18 pelat dummy aluminium
dipilih sebagai kandidat yang akan diiradiasi
di teras reaktor RSG-GAS [Ul. Pemilihan
kandidat EBU tipe A ini mempunyai beberapa
keuntungan yaitu penghematan jumlah
bahan bakar silisida yang digunakan,
sedangkan dari perhitungan manajemen
siklus bahan bakar tidak mengganggu karena

letaknya di posisi iradiasi (lP=irradiation
position). Akan tetapi pemilihan kandidat
EBU tipe A di posisi IP ini mengakibatkan
keterbatasan pengoperasian daya reaktor,
sehingga akan mengakibatkan 'ketidak-
leluasaan' bagi pengguna reaktor lainnya.
Agar reaktor dapat dioperasikan dengan
daya yang lebih tinggi, maka dilakukan
modifikasi pada sisi masukan luasan kanal
pendingin (channel inlet), sedemikian rupa
sehingga pengurangan laju alir (LA=laju alir)
di posisi kisi elemen bakar dapat
diminimalkan tanpa mengurangi batasan
faktor keselamatan, baik di dalam EBU
maupun teras RSG-GAS secara
keseluruhan.

Hipotesa yang digunakan di sini
adalah apabila sebuah posisi iradiasi akan
disisipi oleh sebuah target maka aliran
pendingin yang melalui posisi tersebut harus
mampu mengambil panas yang dibangkitkan
oleh target. Kemampuan tersebut dibuktikan
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dari nilai batas keselamatan terhadap
instabilitas aliran, baik yang terjadi di dalam
target (dalam hal ini target adalah EBU),
maupun di seluruh teras reaktor RSG-GAS.

Analisis. perhitungan pada EBU tipe
A yang telah dimodifikasi telah dilakukan.
Dalam modifikasi tersebut LA di dalam EBU
diminimalkan dengan cara menutup sebagian
luasan kanal pendingin dan diberi lubang
kecil (lihat Gambar 1). Pada modifikasi ini
kemampuan pendingin untuk pengambilan
panas yang dibangkitkan oleh pelat-pelat
EBU telah diperhitungkan. Hasil analisis
perhitungan menyarankan agar EBU
menggunakan diameter dalam nozel
{\D=inside diameter) 47,8mm, seperti yang
digunakan pada elemen bakar normal Pl.

Untuk menguji hasil perhitungan
yang telah dilakukan, maka desain modifikasi
EBU tipe A ini perlu diuji. BANTEK telah
membuat dua buah EBU berbahan
aluminium dalam ukuran yang sebenarnya,
sehingga disebut dummy elemen b'akar uji
(DEBU=dummy elemen bakar uji). Tiga buah
pelat aluminium yang berada di bagian
tengah DEBU dapat diganti dengan pelat
silisida. Selanjutnya kedua buah DEBU ini
dipasangi turbine flow meter (TFM=turbine
flow meter) dan masing-masing disisipkan di
teras RSG-GAS pada posisi iradiasi D-9 dan
E-4. Laju alir pendingin yang mengalir melalui
DEBU dan beberapa posisi elemen bakar
dekat posisi iradiasi pusat (CIP=central
irradiation position), diukur pada LA teras
dengan mengoperasikan kombinasi dua buah
pompa primer.

Adanya rencana iradiasi EBU di teras
RSG-GAS akan berpengaruh pada
keselamatan teras RSG-GAS. Di satu sisi,
pendingin yang melalui EBU dipersyaratkan
mampu mengambil panas yang dibangkitkan
oleh silisida dengan tingkat muat yang relatif
tinggi (4,8 gU/cm3 dan 5,2 gU/cm3)
dibandingkan dengan pembangkitan panas
elemen bakar RSG-GAS. Di sisi lain
pendingin yang melalui teras harus mampu
mendinginkan pembangkitan panas di dalam
elemen bakar. Untuk menjamin
pengoperasian reaktor yang aman, maka
keduanya dibatasi dengan batas
keselamatan yang berlaku di RSG-GAS yaitu
batas keselamatan terhadap instabilitas
aliran (S).

Analisis keselamatan dilakukan
dengan menggunakan metoda
pengukuran/eksperimental dan metoda

perhitungan. Dalam metoda pengukuran LA
yang melalui DEBU diukur dengan
menggunakan TFM. Untuk memenuhi batas
keselamatan baik di dalam EBU yang telah
dimodifikasi maupun di seluruh teras maka
hasil pengukuran laju alir perlu dianalisis.
Metoda perhitungan yang dilakukan untuk
menganalisis daya maksimum reaktor yang
diijinkan dilakukan dengan menggunakan
program perhitungan termohidroiika
COOLOD-N.

TATA KERJA

Tata kerja terbagi dua yaitu:
pengukuran dan perhitungan.

1. Pengukuran

Pengukuran laju alir (LA) melalui
DEBU yang disisipkan pada posisi iradiasi D-
9 dan E-4 dilakukan dengan cara mengukur
besarnya perubahan laju alir elemen bakar di
sekitar posisi penyisipan DEBU, dan di
sekitar posisi iradiasi pusat yaitu di posisi
D-8, E-8, D-5 dan E-5. Posisi pengukuran
yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.

Pengukuran LA di dalam DEBU
maupun EB dilakukan dengan cara
mengukur banyaknya putaran permenit
(RPM=rotation perminute) dari turbine flow
meter (TFM ) yang masing-masing telah
dipasang di bagian bawah DEBU dan EB.
Selanjutnya dengan menggunakan tabel
konversi akan diperoleh besarnya LA yang
melalui DEBU dan EB.

Pengukufan pertama dilakukan
dengan mengukur LA beberapa posisi EB
tanpa adanya penyisipan DEBU.
Pengukuran kedua dilakukan untuk
mengukur LA di beberapa posisi EB dengan
adanya penyisipan DEBU.

Langkah pengukuran dilakukan
dengan cara mengganti EB di posisi yang
akan diukur dengan dummy elemen bakar
yang telah dilengkapi dengan TFM.
Kemudian dialirkan pendingin yang dipasok
oleh kombinasi dua buah pompa pendingin
primer. Pengukuran LA melalui EB dilakukan
secara bergantian.

2. Metode Perhitungan

Perhitungan dilakukan dengan
menggunakan program perhitungan yang
sama dengan program untuk memodifikasi
EBU 3-pelat, yaitu COOLOD-N. Simulasi
dilakukan pada proses pendinginan konveksi
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paksa di dalam EBU dengan asumsi kondisi
terparah. Dalam asumsi perhitungan
digunakan faktor radial dan faktor aksial
maksimum di posisi IP yang diperoleh dari
hasil perhitungan neutronik teras silisida.
Kanal pendingin di bagian masukan di
sebelah kiri dan kanan pelat elemen bakar
ditutup, sehingga tersisa 4 kanal pendingin di
bagian tengah yang digunakan untuk
pendinginan 3 buah pelat elemen bakar (lihat
Gambar 1). Diameter nozel di sisi luaran
menggunakan ukuran normal 47,8 mm.

Pengaruh adanya lubang-lubang
kecil pada pelat penutup kanal masukan
akan berpengaruh pada hilang tekan di
dalam elemen bakar. Perhitungan pressure
(total head loss). Laju alir pendingin melalui
DEBU yang diperoleh dari hasil pengukuran
digunakan - sebagai data masukan
perhitungan. Selanjutnya daya reaktor
maksimum ditentukan dengan cara memilih
batas keselamatan terhadap instabilitas
aliran yang besamya = 3,38. Nilai ini
merupakan batas keselamatan minimum
pada tingkat daya 30 MW (nominal power)
yang diijinkan oleh SAR-RSG w . Analisis
penyisipan kandidat EBU 3-pelat di posisi IP
RSG-GAS dilakukan dengan cara yang sama
untuk tingkat muat 4,8 gU/cm dan 5,2
gU/cm3.

HASIL DAN BAHASAN

Dalam bab hasil dan bahasan ada
dua hal yang perlu disampaikan, yang
pertama yaitu hasil pengukuran laju alir
sistem pendingin primer teras RSG-GAS
yang melalui DEBU dan yang kedua adalah
validasi dari perhitungan modifikasi desain
EBU 3-pelat.

Pembangkitan panas di dalam teras
reaktor didinginkan oleh aliran air pendingin

2. Hasil Pengukuran l5)

yang dipasok oleh kombinasi dua buah
pompa primer.

Seperti yang telah dijelaskan di atas
bahwa pengukuran distribusi LA di dalam EB
dilakukan mula-mula tanpa adanya
penyisipan DEBU dan kemudian dengan
adanya DEBU. Posisi elemen bakar yang
diukur laju alirnya ada empat buah, posisi
pengukuran ini sama pada langkah kedua
dan ditambah dengan pengukuran laju alir
pendingin yang masing-masing melalui
DEBU-1 dan DEBU-2. Adanya penyisipan
DEBU di dalam posisi iradiasi menyebabkan
terjadi perubahan LA di dalam elermen bakar
pada posisi D-8, E-8, E-5 dan D-5, besarnya
perubahan LA masing-masing adalah -0,16,
-0,17, -0,05, dan +0,06 kg/det. Perubahan ini
terjadi karena sebagian aliran pendingin yang
mendinginkan EB, mengalir melalui posisi IP
yang berisi DEBU. . . '

Perhitungan modifikasi dilakukan
dengan menggunakan harga laju alir
pendingin tebakan. Untuk menguji analisis
perhitungan modifikasi EBU 3-pelat, maka
hasil pengukuran laju alir minimum yang
diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya
digunakan sebagai data masukan.
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan
program perpindahan panas yang sama
(COOLOD-N).

1. Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan karakteristik
termohidrolika pada EBU menggunakan data
hasil pengukuran, dirangkum dalam Tabel 2
dan Tabel 3. Perhitungan karakteristik
termohidrolika pada EBU dehgan tingkat
muat 4,8 gU/cm3 dan 5,2 g U/cm3 dilakukan
pada kondisi terparah dengan suhu masukan
kanal pendingin 44,5°C dan tekanan masuk
ke teras sebesar 2,036 kg/cm2.

POSISI
PENGUKURAN

6^8,
E-8)
E-£f
D-5\
D-9\
E-4 \

Tabel 1. Hasil pengukuran distnbusi laju alir
Laju Alir

Tanpa Penyisipan DEBU
Teras

mi/jam
3055
3055
3055
3055
3055
3055

kg/detik
842
842
842
842
842
842

DEB dan DEBU
rn /̂jam
46,61
46,48
46,49
46,28

-
-

kg/detik
12,84
12,81
12,81
12,75

Dengan penyisipan DEBU
Teras

rr^/jam
3055
3055
3055
3055
3055
3055

kg/detik
842
842
842
842
842
842

DEB dan DEBU
m^jam
46,03
45,86
46,31
46,49
18,56
19,72

kg/detik
12,68
12,64
12,76
12,81
5,11
5,43

Keterangan:
DEB : dun\my elemen bakar, DEBU : c/wwnyelemen bakar uji,
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Faktor nuklir aksial menggunakan
data perhitungan distribusi fluks aksial,
sedangkan faktor radial sebesar 2,43 [6l
Faktor teknis terdiri dari faktor kenaikan suhu
pendingin (Fb) 1,167, faktor kenaikan fluks
panas (Fh) 1,200, faktor kenaikan suhu film
(Ff) 1,260. Faktor ketidak pastian (Fu) 1,200.
Pengamatan dilakukan pada kanal terpanas
(hot channel) Dari hasil perhitungan pada
modifikasi EBU, laju alir yang terukur pada
nozel berdiameter normal dengan pengecilan
luas tampang lintang atas adalah sebesar
3,776 kg/detik. Hasil pengukuran LA yang
melalui DEBU dengan nomer identifikasi Rl-
UXBT1 di posisi D-9 adalah sebesar 5,11
kg/detik dan DEBU dengan nomer identifikasi
RI-UXBT2 di posisi E-4 adalah sebesar 5,434
kg/detik. Mengingat laju alir minimum di IP
tanpa adanya penyisipan DEBU adalah
sebesar 3,459 kg/detik Pfi\ maka jelas LA
yang melalui DEBU ini telah mengurangi LA
di posisi EB lainnya. Perbedaan antara hasil
perhitungan modifikasi dan pengukuran ini
terjadi karena pada modifikasi LA diperoleh
dari tebakan dengan asumsi AP sepanjang
EBU sama dengan AP elemen bakar. Pada
kenyataannya AP sepanjang EBU lebih besar
daripada AP elemen bakar. Hal ini
disebabkan karena sisi masukan kanal yang
ditutup dan diberi lubang kecil-kecil
memberikan tahanan aliran yang besar,
sehingga kehilangan tekanan total di dalam
EBU lebih besar daripada di dalam elemen
bakar normal. Pembuatan kedua belas buah
lubang kecil dengan diameter + 0,5mm,

bertujuan agar aliran di bawah sisi masukan
elemen bakar tidak mengalami stagnasi.

Kecepatan pendingin yang akan
mendinginkan EBU-1 dan EBU-2 pada
berbagai variasi daya, berkisar antara 7,63
m/detik (Tabel 2), hingga 8,13 m/detik (Tabel
3). Harga parameter pelepasan gelembung
(buble detachment parameter = TJC) kritis
pada kecepatan pendingin sebesar ini adalah
28,2 W/cm3 °K [4] {lihat Gambar 3).
Parameter ini digunakan untuk menentukan
batas keselamatan terhadap instabilitas
aliran, dimana nilai batas keselamatan
terhadap instabilitas aliran merupakan
perbandingan antara parameter pelepasan
gelembung pada suatu titik dan harga
kritisnya.

Karena kecepatan pendingin yang
melalui EB tidak sama dengan yang melalui
EBU sehingga r\c nya tidak sama maka batas
keselamatan teras yang mewakili EB lainnya
perlu diperhitungkan tersendiri. Batas
keselamatan operasi reaktor diperhitungkan
dengan memvariasi pembangkitan daya
reaktor. Hasil perhitungan tersebut dapat
dilihat pada Tabel 4. Perhitungan dilakukan
dengan memvariasi daya dari 22 MW s/d 30
MW. Dengan batasan keselamatan terhadap
instabilitas aliran pada pembangkitan daya
nominal sebesar = 3,38, maka terlihat bahwa
dengan laju alir minimum melalui elemen
bakar, reaktor dapat dioperasikan hingga
30 MW.

Tabel 2: Hasil perhitungan termohidrolika EBU dengan tingkat muat 4,8 g U/cm3

PARAMETER

Pembangkitan daya
Daya reaktor (MW)
Suhu,°C

Touffef

Tkelongsong

' meat

Kecepatan air pendingin
Kecepatan (velocity), m/det
Laju alir (flow rate), Kg/det.
Tekanan air pendingin, Kg/cm"
Pih/ef

Pouffef

APTotal EBU
Batas keselamatan
Tlminimum

S = r\lr\c

PEMBANGKITAN DAYA EBU (MW)
0,142

22

44,5
71,2
133,1
141,8

7,63
5,11

2,036
1,037
1,0831

110,0
3,90

0,149

23

44,5
72,5
135,7
144,9

7,63
5,11

2,036
1,039
1,0823

102,7
3,64

0,156

24

44,5
73,8
138,1
147,8

7,64
5,11

2,036
1,040
1,0815

96,1
3,41

0,163

25

44,5
75,2
140,4
150,6

7,65
5,11

2,036
1,041
1,0807

90,1
3,19

0,170

26

44,5
76,5
142,7
153,2

7,65
5,11

2,036
1,042
1,0801

84,5
3,0
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Tabel 3: Hasil perhitungan termohidrolika EBU dengan tingkat muat 5,2 g U/cm3

PARAMETER

Pembangkitan daya
Daya reaktor (MW)
Suhu,"C

'outlet

• kelongsong

' meal

Kecepatan air pendingin
Kecepatan (velocity), m/det
Laju alir (flowrate), Kg/det.
Tekanan air pendingin, Kg/cmz

P/n/ef

'outlet

APTotal EBU
Batas keselamatan
flrminimum

S = r\lr\c

PEMBANGKITAN DAYA EBU (MW)
0,150

22

44,5
71,0
133,1
142,4

8,10
5,43

2,036
0,909
1,2122

104,6
3,71 -

0,157

23

44,5
72,4
135,8
145,5

8,11
5,43

2,036
0,910
1,2114

97,6
3,46

0,165

24

44,5
73,7
138,3
148,5

8,12
5,43

2,036
0,912
1,2105

91,3
3,24

0,172

25

44,5
75,0
140,6
151,3

8,12
5,43

2,036
0,913
1,2096

85,4
3,03

0,180

26

44,5
76,3
142,9
154,1

8,13
5,43

2,036
0,914
1,2088

79,4
2,82

Ditinjau dari sisi batasan
keselamatan sesuai dengan SAR RSG-GAS,
rencana penyisipan EBU dengan tingkat
muat 4,8 g.U/cm3 akan menyebabkan daya
maksimum yang boleh dioperasikan adalah
sebesar 24 MW. Batas pengoperasian daya
ini lebih besar dibandingkan dengan hasil
perhitungan modifikasi EBU dengan ukuran
diameter nozel yang sama, dimana daya
maksimum yang boleh dioperasikan sebesar
23 MW. Hal ini disebabkan karena laju alir
pendimngin yang melalui EBU hampir dua
kali lipat dibandingkan dengan hasil yang
diperoleh dari hasil perhitungan modifikasi.

Modifikasi yang dilakukan dengan
menutup sebagian sisi masukan dengan
pelat berlubang, terbukti berpengaruh besar
pada kecepatan pendingin dan hilang tekan
sepanjang kanal pendingin. Hal yang sama
terjadi pula pada penyisipan EBU dengan
tingkat muat 5,2 g U/cm3. Tingkat muat yang
lebih tinggi menyebabkan batas
pengoperasian daya maksimum hanya
mencapai 23 MW.

Perbandingan antara hasil modifikasi
dan hasil pengujian ditunjukkan dalam Tabel
5. Dengan batasan keselamatan terhadap
instabilitas aliran yang telah ditentukan, hasil
pengujian menunjukkan daya maksimum
yang lebih tinggi daripada hasil modifikasi.
Agar batas keselamatan memenuhi untuk
setiap bahan bakar, maka daya maksimum

yang diijinkan dengan adanya penyisipan
elemen bakar uji adalah 23 MW.

SIMPULAN

Analisis perhitungan termohidrolika
dan keselamatan teras menggunakan hasil
pengukuran distribusi laju alir memberikan
simpulan bahwa:

• Akibat modifikasi yang dilakukan pada
desain elemen bakar uji pada sisi
masukan, memberikan hasil pengukuran
laju alir pendingin melalui RI-UXBT1 di
posisi D-9 dan RI-UXBT2 di posisi E-4
teras RSG-GAS masing-masing sebesar
5,11 dan 5,43 kg/detik, hasil ini lebih
besar daripada hasil modifikasi.
Disarankan agar RI-UXBT1 digunakan
untuk pelat silisida dengan tingkat muat
4,8g U/cm3, sedangkan RI-UXBT2
digunakan untuk pelat silisida dengan
tingkat muat 5,2g U/cm3. Posisi
penyisipan hendaknya sama dengan
pada saat pengukuran distribusi laju alir.

• Kecepatan pendingin di dalam kanal
pendingin elemen bakar uji yang lebih
tinggi daripada hasil modifikasi
memberikan batas pengoperasian daya
yang lebih tinggi.. Batas maksimum
operasi daya dengan adanya penyisipan
EBU adalah sebesar 23 MW.
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Tabel 4: Hasil perhitungan termohidrolika batas keselamatar
PARAMETER

Suhu, °C

Toulfel

' kelongsong

' tneat

Kecepatan air
pendingin

Kecepatan (velocity),

m/det

Laju alir (flow rate),

Kg/det.

Tekanan air

pendingin, Kg/cm2

Pinlet

Poutlel

AP Total elemen bakar

Batas keselamatan

nmintmum

S = T|/r|C

teras RSG-GAS
PEMBANGKITAN DAYA REAKTOR (MW)

22

44,5

71,9

128,6

134,5

3,85

12,786

2,036

1,550

0,5658

125,2

5,67

23

44,5

73,1

130,6

136,8

3,86

12,786

2,036

1,550

0,5659

117,9

5,33

24

44,5

74,4

132,5

139,0

3,86

12,786

2,036

1,550

0,5659

111,2

5,03

25

44,5

75,6

134,3

141,0

3,86

12,786

2,036

1,550

0,5660

105,0

4,75

26

44,5

76,8

136,1

143,0

3,86

12,786

2,036

1,550

0,5661

99,3

4,49

27

44,5

78,1

137,5

144,8

3,87

12,786

2,036 '<•

1,550

0,5663

94,1

4,26

28

44,5

79,3

139,0

146,5

3,87

12,786

2,036

1,550

0,5663

89,2

4,04

29

44,5

80,6

140,4

148,2

3,87

12,786

2,036

1,550

0,5664

84,6

3,83

30

44,5

81,8

141,7

149,8

3,88

12,786

2,036

1,549

0,5665

80,4

3,64

Tabel 5. Batas keselamatan S dan daya reaktor max. yang

PARAMETER

Nama perhitungan

ID Nozel (mm)

Tk. muat, g U/cm3

Laju alir, kg/det.

Kecepatan pendingin, m/det.

Batas keselamatan minimum

Daya reaktor maksimum, MW

HASIL MODIFIKASI

NOZEL-
6.OUT

47,8

4,8

3,78

5,67

3,38

23

NOZEL-
11.OUT

47,8

5,2

3,77

5,66

3,57

21

dnjinkan

HASIL PENGUJIAN

DEBU-
1.OUT

47,8

4,8

5,11

7,63

3,41

24

DEBU-
2.OUT

47,8

5,2

5,43

8,11

3,46

23

RSG3P.
OUT

47,8

2,96

12,79

3,88

3,64

30

293



Pmsiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir V

P2TBDU & P2BGN - BATAN Jakarta, 22 Februari 2000
ISSN 1410-1998

" '..'' :•'• ; • , ' ; - • ; ' :- ' P . ' -

' , • • : . - . : • • • • . . ; 0 :

• ; ' tv - . ' . - vV:'o:

2.3 ! — 6275

70.75

76.1

77.1

nr1

Gambar 1. Tampang lintang atas

K

j

H

G

F

E

D

C

B

A

BS+S9

B-28

B-26

B-18

RI-SS9

RI-26?

RI-242

Rt-260 6

BS+54
NS

B-10

10

B-29

BS+58

R1-2S2
12

Rl-256

RI-51

RI-2SH .'

AL-2

Rl-232

Ri-237

RI-253 2

9

elemen bakar UJI sihsida 3

B-30

B-22

Rl-224
11

Rl-227
10

''>"*$-'*&•;.

RI-247

RI-228

R%1 •' '

RI-233

RI-234

8

PRTF

PRTF

RI-243

AL-4

Rl-239

AL-6

AL-5

RI-223

'W-183.-V

RI-254

7

B-20

B-21

RI-246

Rt-230

AL-3

AL-7

RI-240

AL-1

Ri-24S

6

B-13

B-23

RI-244

Rl-231

RI-238

R!-2S1

Rl-2233

Rt-255

5

pelat.

B-8

B-24

RI-226

RI-236

RS-235

AL-8

^

RI-2S8S

Rf-250

Ri-2251

4

BS+10

B-4

B-19

B-40

Ri-2648

Rl-259

Rl-241 7

RI-2634

B-06

B-03

3

B-5

BS+52

B-17

BS+57

B-32

B-34

B-36

B-37

B-11

BS+56

2

B-2

B-15

BS+51

B-14

PNRA

HYRA

HYRA

HYRA

HYRA

B-1

1

Keterangan :
B = Beryllium, BS+ = Beryllium Stopper dengan sumbat, Al = Alumminium Stopper tanpa sumbat, Rl

Elemen Bakar, NS = Sumber Neutron 1,2,3, dst = Langkah Pemuatan Elemen Bakar

Gambar 2. Konfigurasi teras ke 37 RSG-GAS.
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Gambar 3. Parameter stabilitas TI sebagai fungsi kecepatan pendingin.
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TANYA JAWAB

Supardjo
• Berapa daya minimum dan maksimum

uji bahan bakar U3Si2-AI muatan 4,8 &
5,2 gU/cm3 yang dapat dioperasikan ?

• Apakah hasil penelitian ini merupakan
rekomendasi untuk dilakukan uji bahan
bakar kedua tingkat muat tersebut ?

Endiah Pudji Hastuti
• Dari hasil analisis terhadap pengujian

laju alir yang melalui dummy elemen
bakar uji, daya maksimum RSG-GAS
yang boleh dioperasikan dengan

295



Prosiding Presentasi tlmiah Daur Bahan Bakar Nuklir V ISSN 1410-1998
P2TBDU& P2BGN- BATAN Jakarta, 22 Februari2000

adanya penyisipan/ iradiasi elemen bakar Langkah selanjutnya (penyisipan EBU
silisida dengan tingkat muat tinggi adalah berisi pelat silisida di RSG-GAS)
23 MW. sebaiknya menunggu persetujuan
Hasil penelitian ini merupakan salah satu BAPETEN terhadap LAK yang akan
data dukung teknis dalam pembuatan diajukan.
LAK silisida dengan tingkat muat tinggi.
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IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN MUTU UNTUK KESELAMATAN DAN

KEAMANAN OPERASIONAL INSTALASI P2TBDU

N.T.Harjanto, Purwadi K.P. Farida, Boru DS
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang - BATAN

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN MUTU UNTUK KESELAMATAN DAN KEAMANAN
OPERASIONAL INSTALASI P2TBDU. Sesuai dengan Keputusan Ka BAPETEN No: 07/Ka-
BAPETEN/V-99 yang menetapkan kewajiban untuk melaksanakan fungsi jaminan kualitas bagi
setiap instalasi nuklir maka Ka. P2TBDU menetapkan melaksanakan dan mempertahankan
program jaminan mutu yang mengendalikan setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi
keamanan dan keselamatan. Program Jaminan Kualitas P2TBDU telah disusun dan diberlakukan
sejak tahun 1993 namun implementasi dari program tersebut belum efektif sesuai dengan yang
diharapkan. Perubahan struktur organisasi akan menyebabkan perubahan fungsi dan tugas
pokok organisasi sehingga mengharuskan adanya perubahan/revisi terhadap kebijakan program
jaminan mutu yang baru. Program Jaminan Mutu Revisi 1 telah disusun dan mulai diberlakukan
19 November 1999 yang disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi tersebut. Efektivitas
dari pelaksanaan program tersebut sangat ditentukan oleh komitmen dari manajemen P2TBDU
dan juga kesadaran dari setiap personil organisasi atas pentingnya Program Jaminan Mutu bagi
keamanan dan keselamatan operasional instalasi.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF QUALITY ASSURANCE PROGRAM FOR OPERATIONAL SAFETY OF
P2TBDUINSTALLATION. According to Decree of Head ofBAPETEN No: 07/Ka-BAPETENA/-99
which determines the duties to perform the quality assurance function for each nuclear
installation, the Head of P2TBDU has decided to perform and maintain the quality assurance
program controlling each activity which may influence the safety. The P2TBDU Quatity Assurance
Program has been arranged and put into force since 1993, however the implementation of the
program has not been effective as expected. The change of organizational structure shail cause
the changes of organization's function and main duty, therefore it requires that the change/
revision be made to accomodate the new policy on the quality assurance program. The Quality
Assurance Program revision 1 has been arranged and put into force since Nov. 19, 1999 which
incorporated the change of the organizational structure. The effectiveness of imptementation of
the program shall extremely be determined by commitment ofthe P2TBDU management as well
as awareness of each personel of the organization on the necessity of Quality Assurance
Program for operational safety of the installation.

PENDAHULUAN

Pusat Pengembangan Teknologi
Bahan Bakar Nuklir & Daur Ulang (P2TBDU)
berdasarkan SK Ka.BATAN No:
73/KA/N/1999 memiliki tugas melaksanakan
pengembangan teknologi bahan bakar Nuklir
& daur ulang. Selain itu, P2TBDU juga
mempunyai fungsi mempersiapkan program
penelitian pengembangan teknologi produksi
bahan bakar reaktor riset dan reaktor daya,
pelaksanaan pengembangan teknologi daur
ulang bahan bakar nuklir dan teknik uji pasca
iradiasi, pelaksanaan kegiatan operasi
sarana penunjang, pelaksanaan pengawasan
keselamatan kerja, pelaksanaan urusan tata
usaha, pelaksanaan program jaminan mutu
dan pengamanan nuklir. Untuk
melaksanakan tugas-tugas tersebut P2TBDU

diserahi kewenangan untuk mengelola
instalasi nuklir yang berada di dalam
lingkungannya.

Untuk menjamin bahwa
pengoperasian instalasi nuklir di lingkungan
P2TBDU berjalan dengan aman dan selamat
serta sesuai dengan maksud desain dan
ketentuan batas operasinya, maka P2TBDU
menetapkan, melaksanakan dan
mempertahankan Program Jaminan Mutu
secara terdokumentasi. Program Jaminan
Mutu ini berisi ketetapan-ketetapan dasar
tentang kegiatan-kegiatan yang
mempengaruhi mutu alat dan barang yang
dipergunakan untuk pengoperasian instalasi
nuklir dilingkungan P2TBDU agar
pengoperasian instalasi nuklir tersebut
berjalan dengan aman dan selamat serta
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sesuai dengan maksud desain dan ketentuan
batas operasinya.

Agar pelaksanaan program tersebut
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
maka perlu dilakukan kegiatan
pengendalian, yaitu pengendalian dokumen,
pengendalian desain, pengendalian
pengadaan, pengendaiian alat dan barang,
pengendalian operasi dan atau proses,
inspeksi dan pengendalian pengujian,
pengendalian ketidak-sesuaian, tindakan
korektif. Kegiatan pengendalian tersebut
dilakukan menurut prosedur pengendalian
yang merupakan turunan level II dari
dokumen sistem mutu. Prosedur tersebut
kemudian dijabarkan lebih rinci dan praktis di
dalam instruksi kerja (level III). Untuk
penelusuran suatu kegiatan dan hasilnya
maka dibutuhkan suatu rekaman yang
merupakan dokumen level IV dari dokumen
sistem mutu. Secara hirarki dokumen sistem
mutu dapat digambarkan sebagai berikut:

II

III

IV

Keterangan:
I. Panduan Mutu/ Program Jaminan Mutu
II. Prosedur
III. Instruksi Kerja
IV. Rekaman

Panduan mutu/ program jaminan mutu
merupakan pedoman umum yang berisi
kebijakan mutu dan pedoman
pengorganisasian kegiatan yang berkaitan
dengan jaminan mutu/ jaminan keamanan
dan keselamatan.

Prosedur merupakan alur kerja yang
menerangkan bagaimana caranya agar
Program Jaminan Mutu dapat
diimplementasikan. Siapa pelaksananya,
bagaimana dan kapan dilaksanakan.

Instruksi kerja merupakan dokumen
level III yang menjadi tuntunan langsung
untuk melaksanakan suatu kegiatan
sehingga substansinya sangat spesifik,
uraianya lebih rinci namun ringkas, dan
disajikan dalam bahasa yang mudah
dipahami. Rekaman merupakan format
untuk merekam data/hasil pekerjaan, selain
itu juga merupakan catatan aktifitas suatu
kegiatan.

LATAR BELAKANG MASALAH

P2TBDU/ PEBN telah memiliki Program
Jaminan Kualitas sejak tahun 1993. Program
Jaminan Kualitas tersebut disusun
berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Jendral Badan Tenaga Atom Nasional No:
PS 05 11757/DJ/1990 tentang Jaminan
Kualitas. Selain itu Program Jaminan Kualitas
tersebut disusun sebagian besar mengacu
pada pedoman yang dikeluarkan oleh Badan
Tenaga Atom Intemasional (IAEA) yang
dituangkan dalam Safety Series No. 50-C-QA
rev.1 Code on the Safety of Nuclear Power
Plants: Quality Assurance.

Berkenaan dengan perubahan nama
dan struktur organisasi serta perubahan
tugas pokok sesuai SK Kepala BATAN No.
73/KA/IV/1999, maka dipandang perlu untuk
meninjau ulang sistem jaminan mutu di
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan
Bakar Nuklir dan Daur Ulang (P2TBDU).
Peninjauan ulang ini akan mengubah pola
kebijaksanaan dan beberapa tugas pokok
dan fungsi dari beberapa unit organisasi di
dalamnya.

Di samping itu juga dengan adanya
Surat Keputusan Ka. BAPETEN No. 07/Ka-
BAPETEN/ V-99 tentang Jaminan Kualitas
Instalasi Nuklir yang menetapkan bahwa
Program Jaminan Kualitas harus diterapkan
pada seluruh rangkaian kegiatan yang
mempengaruhi fungsi keselamatan
komponen, struktur, dan sistem instalasi
nuklir. Rangkaian kegiatan tersebut
mencakup tahap perancangan, pengadaan,
fabrikasi, perakitan, penanganan,
pengiriman, penyimpanan, pembersihan,
pemasangan, penginstalasian, inspeksi,
pengujian, komisioning, pengoperasian,
pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, dan
dekomisioning. Oleh karena itu dipandang
perlu untuk meningkatkan efektifitas
pelaksanaan program jaminan mutu tersebut.
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Dalam Keputusan tersebut juga
ditetapkan bahwa program jaminan kualitas
harus sudah selesai disusun sebelum
pengajuan izin operasi dan dimasukkan
dalam Laporan Analisis Keselamatan.

PROGRAM JAMINAN MUTU P2TBDU
REVISI: 1

Peninjauan kembali Program
Jaminan Kualitas PEBN Revisi 0 disesuaikan
dengan adanya perubahan dan
pengembangan tugas baru dari Badan
Tenaga Nuklir Nasional saat ini menjadi
Program Jaminan Mutu Pusat
Pongembangan Teknologi Bahan Bakar
Nuklir dan Daur Ulang (P2TBDU) Revisi 1.

P2TBDU mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan Teknologi
Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang. Untuk
melaksanakan tugas-tugas tersebut P2TBDU
diserahi kewenangan untuk mengelola
instalasi nuklir yang berada di dalam
lingkungannya. Untuk menjamin bahwa
pengoperasian instalasi nuklir di lingkungan
P2TBDU berjalan dengan aman dan selamat
serta sesuai dengan maksud desain dan
ketentuan batas operasinya, maka P2TBDU
menetapkan, melaksanakan dan
mempertahankan Program Jaminan Mutu
secara terdokumentasi. Program tersebut
berisi ketetapan-ketetapan dasar yang
mengendalikan seluruh kegiatan.

Program menjelaskan kegiatan
jaminan mutu yang dilakukan dan secara
jelas menetapkan wewenang dan tanggung-
jawab setiap unit organisasi dan personil
yang melaksanakan program jaminan mutu.

Program mengidentifikasi, mengen-
dalikan dan memverifikasi alat dan barang,
serta kegiatan yang mempengaruhi
keamanan dan keselamatan operasi instalasi
nuklir di lingkungan P2TBDU.

Program menetapkan indoktrinasi
dan pelatihan bagi personil pelaksana
kegiatan yang mempengaruhi keamanan dan
keselamatan operasi instalasi nuklir sehingga
keahlian yang dipersyaratkan dapat dicapai
dan dipelihara.

Pengendalian Kegiatan dalam Program
Jaminan Mutu yang mempengaruhi
keamanan dan keselamatan operasi tersebut
adalah :

1. PENGENDALIAN DOKUMEN

Pengendalian dokumen
dimaksudkan untuk menjamin
distribusi dokumen yang
mempengaruhi mutu sampai kepada
personil atau unit kerja yang terkait
dengan dokumen tersebut dan hanya
dokumen revisi terakhir yang
digunakan. Pengendalian dokumen
tersebut meliputi : pembuatan
dokumen, distribusi dokumen,
perubahan pada dokumen dan
penyimpanan serta pemusnahan
dokumen.

Dokumen mutu yang harus
dikendalikan berupa : gambar,
spesifikasi, prosedur, instruksi kerja,
quality plan, data-data proses dan
dokumen lain yang berhubungan
dengan mutu.

2. PENGENDALIAN DESAIN

Apabila peralatan operasi
instalasi nuklir di lingkungan
P2TBDU mengalami modifikasi dan
revitalisasi maka desain terhadap
modifikasi dan revitalisasi peralatan
tersebut perlu dikendalikan.
Pengendalian tersebut dilakukan
untuk menjamin agar persyaratan
desain yang berlaku dicantumkan
dalam spesifikasi, gambar, prosedur
atau instruksi. Tindakan pengen-
dalian mencakup pengendalian atas
masukan desain, proses, analisis,
verifikasi, perubahan dan keterkaitan
antar desain.

3. PENGENDALIAN PENGADAAN
Pengendalian pengadaan

dimaksudkan untuk menjamin
kesesuaian antara barang atau jasa
yang diadakan dengan ketentuan,
spesifikasi dan persyaratan lain yang
ditetapkan.

Tindakan pengendalian
meliputi pengendalian dokumen
pengadaan, evaluasi dan pemilihan
pemasok serta pengendalian barang
dan jasa yang diadakan. Seluruh
aktivitas pengendalian dilakukan
mengikuti prosedur dan instruksi
yang telah ditetapkan dan hasil-hasil
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dari semua aktivitas tersebut
didokumentasikan.

4. PENGENDALIAN BARANG

Pengendalian barang
dimaksudkan untuk menjamin bahwa
hanya barang yang benar dan
diterima yang dipakai atau dipasang.
Tindakan pengendalian mencakup
identifikasi, penanganan, penyim-
panan, pengangkutan, status operasi
alat dan perawatan.

5. PENGENDALIAN
ATAU PROSES

OPERASI DAN

Pelaksanaan operasi dan
atau proses yang mempengaruhi
mutu barang atau. jasa yang
digunakan dalam instalasi nuklir di
P2TBDU dikendalikan sesuai
persyaratan yang telah ditetapkan.
Pengendalian dilakukan terhadap
peralatan operasi dan atau proses,
analisis, prosedur, metoda maupun
personil yang menjalankan peralatan
proses.

6. INSPEKSI DAN PENGENDALIAN
PENGUJIAN

Untuk memverifikasi kese-
suaian barang, jasa atau kegiatan
terhadap persyaratan yang telah
ditetapkan maka program inspeksi
dan pengujian ditetapkan dan
dilaksanakan.

Program inspeksi dan
pengujian diberlakukan terhadap
barang, jasa atau kegiatan yang
mempengaruhi keselamatan instalasi
nuklir.

7. PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

Barang-barang yang tak
sesuai dengan persyaratan yang
telah ditetapkan dikendalikan untuk
mencegah kesalahan pemakaian,
pemasangan dan penyimpanan.

Tindakan pengendalian
meliputi identifikasi, pelaporan,
penilaian, keputusan dan
dokumentasi terhadap barang-

barang yang tidak sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan.

8. TINDAKAN KOREKTIF

Tindakan korektif dilakukan
apabila ditemui kondisi-kondisi yang
merugikan mutu barang dan jasa
yang mempengaruhi keselamatan
operasi.

Kondisi-kondisi yang
merugikan dapat berupa
pelanggaran prosedur, ketidak-
sesuaian barang, kegagalan
peralatan, ketidak-cukupan prosedur
dan dokumen lainnya yang
ditemukan selama audit,
pelanggaran batas paparan radiasi,
serta kejadian abnormai lainnya.

Identifikasi kondisi-kondisi
yang merugikan mutu tersebut
didokumentasi dan dilaporkan
kepada personil yang berwenang
untuk ditentukan penyebabnya dan
diambil tindakan korektif. Semua
tindakan korektif dilakukan
berdasarkan prosedur dan instruksi
tertulis yang telah ditetapkan.

9. CATATAN MUTU

Catatan mutu yang
mempengaruhi mutu barang dan jasa
yang digunakan untuk operasi
instalasi nuklir di lingkungan
P2TBDU disiapkan, ditetapkan dan
dipertahankan. Catatan „ tersebut
dapat berupa laporan hasil inspeksi,
pengujian, audit, pemantauan
pelaksanaan kerja, analisis bahan
dan log operasi, serta data yang
berhubungan dengan kualifikasi
personil, alat, perawatan dan
perbaikan.

Semua catatan mutu harus
mudah dibaca dan diidentifikasi,
disimpan dan dipelihara agar mudah
ditelusuri.

10. AUDIT

Untuk menjamin efektifitas
dan membuktikan bahwa
pelaksanaan program jaminan mutu
telah sesuai dengan peryaratan
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yang telah ditetapkan maka
dilakukan audit internal.

Pelaksanarian audit
ditetapkan secara terencana, dimulai
seawal mungkin terhadap kegiatan
yang mempengaruhi mutu yang
meliputi : penjadualan, perencanaan,
pelaksanaan pra audit, audit dan
pasca audit.

Audit dilaksanakan oleh
personil atau organisasi yang tidak
mempunyai tanggung-jawab
langsung terhadap kegiatan yang
diaudit. Pelaksanaan audit sesuai
dengan prosedur audit atau daftar
cek dari semua kegiatan yang
diaudit.

Semua hasil audit
didokumentasikan dan dijadikan
bahan kepada auditor untuk diambil
tindakan koreksi.

Pelaksanaan audit
dijadualkan dan direncanakan
berdasarkan status dan pentingnya
kegiatan. Jika diperlukan audit
tambahan dapat dilakukan.

Rencana audit mencakup
lingkup audit, persyaratan-
persyaratan, tim auditor, aktivitas
yang akan diaudit, organisasi yang
diberitahu, dokumen yang
digunakan, jadwal, prosedur-
prosedur atau daftar cek.

HASIL DAN BAHASAN

Di dalam implementasi Program
Jaminan Mutu perlu dibuat suatu pedoman
kerja yang dituangkan dalam suatu prosedur,
instruksi kerja dan lembaran kerja/rekaman.
Pedoman Prosedur merupakan prosedur alur
kerja yang menerangkan bagaimana caranya
agar Program Jaminan Mutu dapat
diimplementasikan. siapa pelaksananya,
bagaimana dan kapan suatu kegiatan
dilaksanakan. Instruksi Kerja merupakan
tuntunan langsung bagi teknisi/operator
dalam menjalankan tugas/kegiatannya,
sehingga substansinya sangat spesifik,
uraiannya lebih rinci namun ringkas dan
disajikan daiam bahasa yang mudah
dipahami. Formulir/Rekaman merupakan
format untuk merekam data/ hasil pekerjaan,

dan juga merupakan catatan aktivitas
kegiatan mulai dari awal sampai selesainya
suatu kegiatan sehingga memudahkan untuk
penelusuran jika diperlukan.

Dalam implementasinya, secara
berkala akan dilakukan Audit baik internal
maupun eksternal terhadap efektifitas dari
Program Jaminan Mutu. Internal audit
dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu
bersama managemen P2TBDU sedangkan
ekstemal audit dilakukan oleh lembaga yang
berwewenang melaksanakan audit instalasi
nuklir yaitu BAPETEN. Dari hasil audit yang
dilaksanakan pada akhir tahun 1999
ditemukan ketidaksesuaian dalam
implementasi program jaminan mutu antara
lain :
1. Pada pengendalian dokumen

Belum tersedianya masterlist prosedur
dan instruksi operasi/ perawatan yang
harus di-rev/ew secara berkala.

2. Operasi peraiatan.
Bagi peralatan yang sedang dalam
perbaikan seharusnya diberi label/tag
ataupun gembok sehingga memudahkan
untuk identifikasi hal ini belum dilakukan.
Penjadwalan program perawatan belum
dibuat dan belum pernah direview.

3. Inspeksi, audit dan pengujian.
Jadwal inspeksi, audit dan pengujian
belum disusun.

4. Pengendalian Pengadaan Barang.
Belum dilibatkannya UJM dalam
pengadaan barang yang berkaitan
dengan keselamatan.

5. Pengendalian ketidaksesuaian dan
tindakan koreksi.
Belum dilakukan dokumentasi terhadap
ketidaksesuaian, belum dilakukan review
terhadap ketidaksesuaian barang. Belum
dilibatkannya UJM dalam tindakan
koreksi. ini menunjukkan bahwa program
pengendalian ketidak sesuaian dan
tindakan koreksi belum dilaksanakan.
Bagian perlengkapan bersama UJM
harus segera menyusun prosedur
pengendalian ketidaksesuaian. Prosedur
tersebut meliputi identifikasi, pelaporan,
penilaian, keputusan dan dokumentasi
terhadap barang-barang yang tidak
sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan. Untuk mencegah terulangnya
kembali ketidak sesuaian, setiap bidang
harus membuat prosedur untuk
melakukan tindakan koreksi, dan dalam
prosedur tersebut harus melibatkan UJM
untuk verifikasi.
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6. Sistem pencatatan.
Belum ada persyaratan sistem
penyimpanan pencatatan, catatan belum
disimpan berdasarkan indeks,
penyimpanan catatan dilakukan terpisah-
pisah belum terintegrasi.

7. Juklak dan protap kedaruratan nuklir di
PEBN tahu 1989 masih belum direvisi,
dan belum lengkap.

8. Pengkajian, Review, dan Audit.
Belum ada evaluasi efektifitas
pelaksanaan audit internal, belum ada
review terhadap kegiatan jaminan
kualitas, belum dilibatkannya UJM dalam
review efektifitas operasi instalasi.
Belum ada sertifikasi bagi staf auditor,
belum ada penentuan persyaratan
kualifikasi personil audit.

Dari hasil temuan audit tersebut perlu
ditindak lanjuti guna perbaikan baik oleh
manajemen P2TBDU maupun seluruh
komponen yang terlibat di dalamnya
sehingga dapat dijamin keamanan dan
keselamatan operasi instalasi dilingkungan
P2TBDU. Tindak lanjut yang harus dilakukan
antara lain :
1. Unit Jaminan Mutu harus segera

melakukan pengumpulan dan pendataan
seluruh dokumen, prosedur, dan instruksi
dari setiap bidang yang ada di
lingkungan P2TBDU dan melakukan
review secara berkala terhadap
masterlist dokumen untuk mengendalikan
dokumen tersebut.

2. Tugas perawatan ada di bidang Operasi
Sarana Penunjang , dengan demikian
bidang ini harus segera membuat
program perawatan yang diserahkan
kepada unit terkait dan UJM untuk
kemudian melakukan review terhadap
penjadwalan program perawatan
tersebut.

3. Unit Jaminan Mutu saat ini sedang
menyusun prosedur Audit yang
menetapkan adanya penjadwalan untuk
audit internal. Sesuai dengan prosedur
tersebut Unit Jaminan Mutu harus segera
membuat dan menetapkan jadwal untuk
audit dan inspeksi untuk tahun 2000.

4. Bidang perlengkapan harus segera
melakukan revisi terhadap prosedur
pengadaan barang terutama yang
berkaitan dengan keamanan dan
keselamatan. Dalam prosedur tersebut
harus melibatkan unit jaminan mutu
sehingga barang yang dibeli sesuai
dengan spesifikasi mutu. Dalam

penerimaan, penyimpanan, dan
penanganan barang harus diverifikasi
dan disaksikan oleh pihak unit jaminan
mutu.

5. Bagian perlengkapan bersama UJM
harus segera menyusun prosedur
pengendalian ketidaksesuaian. Prosedur
tersebut meliputi identifikasi, pelaporan,
penilaian, keputusan dan dokumentasi
terhadap barang-barang yang tidak
sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan. Untuk mencegah terulangnya
kembali ketidak sesuaian, setiap bidang
haru membuat prosedur untuk
melakukan tindakan koreksi, dan dalam
prosedur tersebut harus melibatkan UJM
untuk verifikasi.

6. Setiap bidang harus segera menerapkan
program pengendalian rekaman. Semua
rekaman harus mudah dibaca dan
diidentifikasi, disimpan dan dipelihara
agar mudah ditelusuri.

7. Bidang Keselamatan Kerja harus segera
melengkapi dan merevisi Juklak dan
Protap Kedaruratan Nuklir dan
memasyrakatkan kepada setiap personil
P2TBDU, beserta informasi lainnya.

8. Unit Jaminan Mutu harus membuat
laporan evaluasi efektifitas pelaksanaan
program dan melaporkannya kepada Ka.
P2TBDU pada akhir tahun.

9. Manajemen P2TBDU harus segera
meningkatkan kualifikasi personilnya
dalam bidang jaminan mutu melalui
pendidikan dan pelatihan baik yang
diadakan oleh PUSDIKLAT maupun
pihak luar BATAN.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil audit jaminan mutu
P2TBDU yang dilakukan BAPETEN masih
banyak kekurangan-kekurangan dalam
implementasi program jaminan mutu yang
harus segera dilakukan tindakan perbaikan.
Kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan
karena:
1. Adanya perubahan struktur organisasi

yang menyebabkan perubahan fungsi
dan tugas pokok organisasi sehingga
mengharuskan adanya perubahan
kebijakan program jaminan mutu yang
baru.

2. Personil dan organisasi yang diberi
wewenang untuk melaksanakan fungsi
jaminan mutu (Unit Jaminan Mutu) baru
dibentuk pertengahan 1999 sehingga
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perlu waktu untuk melakukan
pembenahan/ revisi terhadap program
Jaminan Mutu.

3. Kesadaran terhadap perlunya
implementasi program jaminan mutu
pada setiap personil masih dirasakan
sangat kurang sehingga harus selalu
dilakukan indoktrinasi kepada semua
personil yang ada di lingkungan
P2TBDU.

4. Keterbatasan kemampuan dan
ketrampilan personil yang melaksanakan
fungsi jaminan kualitas (auditor/inspektor)
sehingga perlu adanya pelatihan
mengenai Jaminan Mutu.

Selain itu yang lebih penting adalah perlunya
komitmen dari manajemen untuk
melaksanakan program jaminan mutu
tersebut, mulai dari manajer yang paling atas
(Ka. Pusat) sampai dengan manajer yang
paling bawah (Ka. Kelompok/Ka. Sub Bid.)
sehingga program jaminan mutu dapat
terlaksanana secara efektif.
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TANYA JAWAB

Suzie Darniawati
• Jaminan mutu di P2TBDU sudah sejak

tahun 1993, tapi dari temuan BAPETEN
dinyatakan bahwa PJM di P2TBDU
belum terimplementasi dengan baik, apa
kendala-kendalanya ?

• Apakah P2TBDU menerima semua
temuan BAPETEN ?

NurTri Hardjanto
• Kendala yang dihadapi dalam

implementasi PJM waktu itu adalah :
1. Kewenangan Tim Jaminan Kualitas

melaksanakan fungsi jaminan mutu
sangat lemah karena di luar
struktural sehingga menemui banyak
hambatan antara lain akses tidak
dapat luas, dalam audit tidak dapat
independen, dll.

2. Personil Tim Jaminan Kualitas
disamping melaksanakan tugas
fungsi jaminan mutu juga memiliki
tugas pokok lain sehingga tidak
dapat sepenuhnya mencurahkan
waktu dan pemikiran untuk tim.

3. Kesadaran personil dan komitmen
manajemen masih dirasakan sangat
kurang.

303



Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan BakarNuklir V
P2TBDUdan P2BGN-BATAN Jakarta, 22 Pebruan'2000

141C}-1QQR

ID0200136

ANALISIS URANIUM DALAM LIMBAH CAIR SECARA
SPEKTROFLUORIMETRI

Noviarty, Yusuf Nampira
Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang

ABSTRAK

ANALISIS URANIUM DALAM LIMBAH CAIR SECARA FLUORIMETRI. Uranium dalam limbah
cair harus ditentukan untuk kegiatan akunting/dokumentasi bahan nuklir. Kandungan uranium
dalam limbah tersebut ditentukan dengan metode perbandingan deret standar pada cuplikan yang
disiapkan melalui ekstraksi pelarut menggunakan ekstraktan TBP-kerosen. Disamping itu
dilakukan pula penentuan uranium menggunakan metode standar addisi. Batas pengukuran
uranium dengan metode fluorimetri antara 0,01 sampai 5 ppm. Hasil analisis uranium dalam
limbah cair dengan kedua metode tersebut memberikan hasil yang mendekati sama yaitu
berturut-turut 0,66 ppm dan 0,64 ppm untuk tangki 2752 serta 1,03 dan 0,93 untuk tangki 2753.

ABSTRACT

URANIUM ANALYSIS IN LIQUID WASTE BY FLUORIMETRY METHOD. Uranium contained in
liquid waste has to be detenvined for nuclear materiai accounting purpose . The uranium content
in the waste was detenvined by comparing it with standard samples which were prepared through
extraction with TBP-Kerosene. Uranium detenvination was also done by addition standard
method. The detection limit of fluorimetric method is in the interval of 0.01 to 5 ppm. Results of
the two methods are close in accuracy i.e. 0,66 ppm and 0.64 ppm for tank-2752 and, 1.03 and
0.93 fortank-2753, respectively.

PENDAHULUAN:

Limbah cair uranium di laboratorium
Instalasi Radiometallurgi ditampung dalam 2
buah tangki yaitu tangki 2752 dan tangki
2753 yang berkapasitas 10.000 l. Dalam
l.imbah tersebut dianalisis kandungan
uraniumnya guna tnelakukan pemonitoran
uranium dalam rangka melaksanakan
accounting bahan nuklir dan pengelolaan
limbah lebih lanjut. Uranium yang terkandung
dalam limbah cair ini relatif sangat rendah
oleh karena itu untuk menganalisisnya
dibutuhkan suatu metoda analisis yang
mempunyai batas pengukuran yang rendah
dan ketepatan pengukuran yang tinggi.

Analisis secara fluorimetri sering
digunakan untuk penentuan uranium
berkadar rendah. Metoda ini didasarkan
kepada pengukuran fluoresen (fluoresence)
yang dihasilkan dari proses kembalinya
elektron ikatan dalam senyawa uranium pada
keadaan dasar. Pada pengukuran
menggunakan metoda fluorimetri ini uranium
dikomplekskan dengan suatu pengompleks
yang dapat menaikan intensitas dari uranium,
dalam pekerjaan ini sebagai pengompleks
digunakan fosfat(U(2).

Sampel yang akan dianalisis terlebih
dahulu diekstraksi dengan TBP-Kerosin 30%,
kemudian diekstraksi kembali menggunakan
asam fosfat 5%, untuk menghindari pengaruh
dari unsur-unsur lain yang terdapat dalam

limbah cair uranium yang mengganggu
pengukuran intensitas dari uranium, dapat
juga dilakukan dengan menambahkan
beberapa larutan standar uranium ke dalam
larutan sampel yang akan dianalisis (standar
adisi). Penentuan konsentrasi uranium
terkandung dalam sampel dapat dihitung
menggunakan persamaan linier dibawah ini.
(3)(4) a S

y= ax + b

dimana : y = intensitas larutan
a = slope y/x
b =intersep
x = konsentrasi

BAHAN:

Sebagai bahan standar
menggunakan larutan uranium spex., TBP
kerosin 30% sebagai ekstraktan dalam
pengambilan uranium dalam limbah, asam
fosfat merupakan bahan pengompleks
uranium dan sebagai pelarut digunakan air
bebas mineral

PERALATAN

Dalam penyiapan cuplikan digunakan
peralatan gelas labu ukur, pipet gondok,
corong pemisah dan pemanas listrik, dan
untuk pengukuran digunakan
spektrofluorimeter merk: Perkin Elmer.

'o
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CARA KERJA:

A. Penentuan panjang gelombang fluoresen
dari uranium fosfat

• Larutan standar uranium 5 ppm dibuat
dalam labu ukur 5ml, dengan
menggunakan menambahkan asam
fosfat 5% sebagai pelarut.

• Intensitas fluoresensi larutan standar
uranium tersebut diukur dengan
menyapu panjang gelombang emisi dari
400 nm sampai dengan 600 nm pada
panjang gelombang eksitasi 258 nm,
sehingga didapat panjang gelombang
maksimum.

B. Penentuan batas pengukuran alat
luminesen

• Larutan standar uranium dibuat dalam
labu ukur 5 ml dengan kosentrasi
masing-masing 0 ppb; 100 ppb; 300 ppb;
500 ppb; 1 ppm; 3 ppm; 5 ppm; 7ppm;
10 ppm dan sebagai pelarutnya masing-
masing larutan ditambahi dengan asam
fosfat 5 % hingga tanda batas.

• Intensitas fluorisensi dari masing-masing
larutan diukur pada panjang gelombang
maksimum yaitu 494 nm.

C. Penentuan intensitas larutan sampel
dengan cara ekstraksi

1. Persiapan larutan sampel
• 25 ml larutan sampel dimasukan dalam

corong pemisah, kemudian ditambahkan
5 ml TBP - kerosin 30% kocok selama +
2 menit, didiamkan, kemudian dipisahkan
antara fasa organik (larutan A) dan fasa
air. Ke dalam larutan fasa air
ditambahkan 5 ml larutan TBP-kerosin
30% kocok selama + 2 menit didiamkan,

i kemudian dipisahkan fasa organik
' (larutan B). Larutan A dan larutan B

disatukan, ditambahkan 5 ml larutan
asam fosfat 5% kocok ±2 menit
didiamkan, dipisahkan kembali larutan
tersebut fase air ditampung dalam gelas
piala. Ke daiam fase organik
ditambahkan 5 ml asam fosfat 5 %,
kocok selama +_2 menit didiamkan,
dipisahkan larutan tersebut fasa air
disatukan ke dalam gelas piala. Larutan
fasa air di dalam gelas piala dipanaskan
hingga larutan organik yang terikut di
dalam fasa air menguap, kemudian
larutan fasa air tersebut dimasukan ke
dalam labu ukur 10 ml dan ditepatkan
dengan asam fosfat hingga tanda batas .

• Larutan siap untuk di ukur intensitasnya

2. Persiapan larutan standar
• Larutan standar uranium dibuat dalam

labu ukur 5 ml, dengan konsentrasi
masing-masing 1 ppm; 3 ppm; 5 ppm,
sebagai pelarut digunakan dengan asam
fosfat 5% tanda batas

• Intensitas fluoresen dari masing-masing
standar dan larutan diukur pada panjang
gelombang 494 nm.

D. Penentuan intensitas larutan sampel
dengan cara adisi

• 5 ml larutan sampel ke dalam 5 buah
labu ukur 10 ml, ditambahkan ke dalam
labu ukur masing-masing larutan uranium
standar dengan konsentrasi 0 ppm;
0,3 ppm; 0,5 ppm; 1 ppm; 3 ppm,
diencerkan dengan asam fosfat 5 %
hingga tanda batas.

• Intensitas fluoresen dari masing-masing
larutan diukur pada panjang gelombang
494 nm

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran kandungan uranium dalam
larutan dengan cara fluoresensi

Sinar fluoresen dari uranium fosfat
mempunyai puncak fluoresen pada panjang
gelombang 494 nm, 520 nm, 538 nm,
565 nm, berdasarkan puncak fluoresen yang
diperoleh seperti yang ditunjukan dalam
gambar 1, maka pengukuran selanjutnya
didasarkan pada penentuan intensitas pada
panjang gelombang 494 nm

Pada pengukuran uranium dengan
konsentrasi uranium dalam larutan lebih
besar dari 5 ppm, memberikan penurunan
emisi dari eksitasi elektron uranil fosfat, hal
ini disebabkan terjadinya penyerapan sinar
tereksitasi oleh molekul-molekul dalam
larutan cuplikan. Sedangkan batas bawah
pengukuran larutan uranium ini terjadi pada
konsentrasi uranium 0,01 ppm. Adapun
hubungan antara konsentrasi terhadap
intensitas sinar yang diukur dari larutan
cuplikan konsentrasi uranium antara 0,01
ppm hingga 5 ppm menunjukan linier, Tabel
1. Maka untuk pengukuran uranium dengan
metode ini akan memberikan hasil yang
akurat bila konsentrasi uranium dalam
cuplikan antara 0,01 ppm - 5 ppm seperti
terlihat pada gambar 2.
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Tabel 1. Data hasil batas pengukuran alat
Luminesen.
Konsentrasi

standar U (ppm)
0

0,1
0,3
0,5
1
3
5
7
10

Intensitas

-0,023
0,156
0,410
0,580
0,975
3,129
6,180
7,674
7,674

2 0 -

Gambar "\.Scanning panjang gelombang
fluoresen dari uranium fosfat

y - -0,0171x» + 0,175x2 + 0.7158x + 0,0904
F?= 0,998

4 6 8

Konsentrasi U (ppm)

10 12

Pengukuran uranium dengan metode
standar eksternal dan metode standar
internal

Intensitas fluorsen uranium fosfat
sangat dipengaruhi adanya unsur-unsur
pengotor dalam cuplikan [3). Oleh sebab itu
pengaruh-pengaruh keadaan cuplikan
tersebut dapat dikurangi dengan
menggunakan metode ekstraksi
menggunakan ekstraktan TBP 30% dalam
kerosin l4 l Pada pengukuran antara cuplikan
larutan standar uranium secara langsung dan
pengukuran cuplikan larutan standar uranium
hasil ekstraksi menunjukan bahwa hasil
pengukuran cuplikan larutan standar hasil
ekstraksi lebih rendah dari pengukuran
cuplikan larutan standar uranium secara
langsung. Perbedaan inj disebabkan oleh
faktor efisiensi ekstraksi uranium seperti
ditunjukan pada tabel 2 dan gambar 3.

Tabel 2. Data hasil pengukuran intensitas
larutan standar sebelum ekstraksi
dan setelah ekstraksi

Konsentrasi
standar
(ppm)

0
1
3
5

Intensitas
standar
sebelum
ekstraksi
-0,023
0,975
3,129
6,180

Intensitas
standar
setelah
ekstraksi
0,000
0,927
2,606
4,881

selisih

0,02
0,05
0,523
1,29

7
6-

g 5r-
« 4 -
£ "3 -

'1 2 -
£ ' '

0 -
-1 - 1 3

Konsentrasi U standar (ppm)

Gambar 2.Pengaruh konsentrasi uranium
fosfat terhadap intensitas standar

Gambar3. Perbandingan pengaruh
konsentrasi uranium standar
sebelum ektraksi dan uranium
standar setelah ekstraksi
terhadap intensitas sinar

Untuk selanjutnya pengukuran
uranium dalam limbah menggunakan metoda
standar eksternal perlu dimasukkan faktor
efisiensi tersebut atau menghilangkan faktor
di atas dengan melakukan perlakuan yang
sama terhadap standar dan cuplikan.

Disamping metoda di atas,
pengukuran dilakukan dengan cara
penambahan larutan standar uranium ke
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dalam larutan cuplikan (standar adisi).
Metoda standar tersebut bertujuan untuk
menyamakan pengaruh-pengaruh dalam
sampel terhadap larutan standar. Pada
pengujian bahan standar (larutan 0,75 ppm,
1,25 ppm, 0,35 ppm uranium) dengan
metoda ini menunjukkan bahwa pengukuran
dengan metoda tersebut cukup teliti (tabel 3,
gambar 4). Pengukuran di atas memberikan
hasil + 0,76 ppm, 1,26 ppm, 0,36 ppm derajat
kesalahan 1,32%, 0,79%, 1,96%.

Tabel 3. Pengukuran intensitas larutan
standar dengan metode adisi.

Tabel 5. Data
limbah

hasil pengukuran sampel
uranium dengan cara adisi

Konsentrasi
standar
(ppm)

0
0,25
0,5
1,0
3,0
HASIL
Koefisien
korelatif

Intensitas
standar
sampel
0,75 ppm

0,72
10,3
12,8
16,8
37,1
0,76

0,98

Intensitas
standar
sampel
1,25 ppm
1,23
1,50
1,76
2,24
4,20
1,26

0,99

Intensitas
standar
sampel
0,35 ppm
0,37
0,58
0,85
1,33
3,31
0,357

0,99

1 1.5 2 2.5

Konsentrasi U adisi (ppm)

3,5

Gambar 4. Pengukuran intensitas larutan
standar dengan metode adisi

Dari pengukuran dengan kedua
metode di atas memberikan hasil kandungan
uranium dalam limbah relatif sama seperti
terlihat pada tabel 4 dan tabel 5. .

Tabel 4. Data hasil pengukuran sampel
limbah uranium dengan cara
ekstraksi

Konsentrasi U

Standard 0 ppm (blank)
Standard 1 ppm
Standard 3 ppm
Standard 5 ppm
Sampel tangki 2752
Sampel tangki 2753
Persamaan garis : Y = 2

Intensitas

0,000
0,927
2,606
4,881
1,230
2,162

,8124 X-1,1664

Sampel +
Larutan

standar (ppm)
Blank

0
0,3
0,5
1
3

Persamaaan
garis:

Intensitas
tangki 2752

0,001
0,39
0,58
0,93
1,56
3,68

Y = 0,359X
+ 1,114

Intensitas
tangki 2753

0,001
0,76
1,51
2,37
3,54
7,482

Y = 1,024X
+ 2,196

Kandungan uranium pada limbah cair
dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan linear (y = a x + b) yang didapat
dari pengukuran deret standar proses
ektraksi, dengan TBP kerosin 30%. Dari
pengukuran tersebut diperoleh kandungan'
uranium dalam limbah untuk tangki 2752
sekitar 0,66 ppm sedangkan untuk tangki
2753 sekitar 1,03 ppm. Sedangkan pada
pengukuran limbah cair dengan metoda adisi
diperoleh hasil untuk kandungan uranium
limbah tangki 2752 sekitar 0,64 ppm dan
tangki 2753 sekitar 0,93 ppm (tabel 6)

Tabel 6. Kandungan uranium dalam limbah
cair

Tangki

2752
2753

Kandungan U (ppm)

Ekstraksi

0,66
1,03

Adisi

0,64
0,93

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari percobaan diatas menunjukan
bahwa penentuan uranium menggunakan
fluorimeter mempunyai batas pengukuran
0,01-5 ppm. Pengukuran dengan metode
standar eksternal yang didahului dengan
ekstraksi akan memberikan hasil yang
mendekati sama dengan menggunakan
metoda standar internal, yaitu 0,66 ppm dan
0,64 ppm untuk uranium yang terdapat dalam
tangki 2752 sedangkan untuk uranium yang
terkandung dalam tangki 2753 yaitu
1,03 ppm dan 0,93 ppm.
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TANYA JAWAB

Asminar
• Pada abstrak dijelaskan bahwa pada

analisis Uranium dalam limbah cair
menggunakan dua metode yaitu
ekstraksi dengan TBP-kerosen dan
penambahan standar, dari kedua cara

tersebut mana yang lebih ekonomis dan
praktis.

Noviarty
• Jika ditinjau dari segi praktis dan

ekonomis, tentu dengan cara
penambahan standar adisi karena kita
tidak perlu mengekstraksi sampel terlebih
dahulu. Akan tetapi jika kita dapat
menghitung faktor efisiensi ekstraksi
tentu akan lebih ekonomis menggunakan
cara ekstraksi.

Suzie D.
• Pada gambar 2 terlihat batas pengukuran

kandungan U lebih besar dari 5 ppm
mengalami penurunan intensitas,
mengapa hal ini bisa terjadi?

Noviarty
• Karena terjadinya penyerapan siriar

tereksitasi oleh molekul-molekul dalam
larutan cuplikan, sehingga kompleks dari
Uranium fosfat mengalami kejenuhan.
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