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JALUR POTENSIAL PERPINDAHAN RADIONUKLIDA
Dl CALON LOKAGI PLTM SEMENANJUNG MURIA

Agus Gindo Simandjuntak, Syahrir*)

ABSTRAK
JALUR POTENSIAL PERPINDAHAN RADIONUKLIDA Dl CALON LOKAGI PLTN

SEMENANJUNG MURIA. Jalur potensial psrpindahan radionuklida di calon lokasi PLTN Semenanjung
Muria mempunyai tujuan untuK menjelaskan jaiur perpindahan radionuklida yang potensial didalam
ekosistem menuju manusia berdasarkan perhitungan dosis efektif tahunan setelah dilakukan eleminasi
dengan faktor > 1 dari balasan dosis yaitu 50 mSv pertahun. Perhitungan dosis efektif ekivalen dilakukan
dengan menggunakan paket program Genll. Oata masukan dalam perhitungan diambil dari Biro Pusat
Statistik (BPS) dan NEWJEC. Hasil penelitian ini sangat berguna dalam prakiraan dampak radiologi dan
penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan.

ABSTRACT
THE POTENTIAL PATHWAYS OFRADIONUCUDE TRANSFORMATIONS ON THE LOCATION

CANDIDATE OF NUCLEAR POWER PLANTS 1N MURIA PENINSULA. The potential pathways of
radionuclide transformations on the location candidate of nuclear power plants in Muria peninsula proposed
to explain the potential of radionuclide pathways in the ecosystem to human based on annual effective dose
calculations with elimination fador > 1 of dose limii 50 mSv per year. The effective dose equivalent
calculations used the program package Genll. Tbe datum fmded from Bureau of Statistic Centre and
NEWJEC was taken into calculations. The result of this study /s very useful for radiological impact and
environmental impact analysis.

PENDAHULUAN
Bahan radioaktif hasil fisi ataupun aktivasi yang terlepas ke lingkungan di udara akan menyebar

dan terbawa angin. Hal ini terjadi disebabkan olah beberapa faktor seperti iklim dan cuaca. Bahan radioaktif
yang terlepas ke lingkungan setelah melalui berbagai jalur perpindahan dengan rute yang sangat banyak
ragamnya akhirnya sampai kepada manusia.Pada pengoperasian normal pembangkit lislrik lenaga nuklir
(PLTN) sejumlah kecil bahan radioaktif yang teriepas ke iingkungan melalui cerobong akar. mengakibatkan
meningkatnya penerimaan dosis baik terhadap komponen lingkungan maupun penduduk di sekitarnya.
Besarnya dosis yang terdapat pada komponen lingkungan dan yang diterima oleh manusia atau anggota
masyarakat harus dapat di prakirakan.

Pada ponelitian ini akan dilakukan penentuan jalur lepasan atmosferik yang pot.ensial di calon
lokasi PLTN Semenanjung Muria. Penentuan jalur lepasan dari radionuklida dalam gas maupun debu
radioaktif dilakukan berdasarkan prakiraan dosis efektif pertahun untuk setiap organ tubuh. Jalur lepasan
atmosferik yang akan diperhatikan adalah jalur paparan eksterna! dan internal.

Penentuan dampak radiologi terhadap lingkungan, terutama didasarkan kepada analisis jalur
paparan terhadap penduduk oleh karena tidak semua jalur paparan mempunyai dampak radiologi yang
berarti, sehingga dalam meiakukan prakiraan dosis tidak semua jenis radionuklida yang teriepas ke
lingkungan diperhatikan secara berlebihan tetapi biasanya dibatasi pada jenis radionukhda yang akan
memberikan kontribusi dosis secara berarti.

METODOLOGI
Penentuan jalur perpindahan pada penelitian ini menggunakan paket program Genll yang

bertujuan untuk mensimulasi dan memprakirakan lepasan atmosferik dari radionuklida yang tersebar di
lingkungan akibat kegiatan suatu PLTN.

*) PusatTeknologi Pengolahan Limbah Radioaktif • BATAN
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Penerimaan dosis oleh penduduk yang berasal dari lepasan atmosferik bergantung pada
penyebaran radionuklida di lingkungan. Lepasan tersebut biasanya dalam bentuk modei dispersi atmosfer.
Oleh karena lepasan kontinyu maka modol yang digunakan adalah model beluk gaussian.
Metoda perhitungan paparan eksternai dilakukan dengan sistem analisis dimana perhitungan dilakukan
untuk konsentrasi radioanuklida dalam beluk maupun pada permukaan tanah yang terkontaminasi. Untuk
menghitung deposisi radionuklida yang terdapat pada tanah sampai ke rantai makanan dilakukan dengan
metoda faktor pemekatan. Data masukan laju konsumsi makanan untuk tiap jenis makanan ditunjukkan pada
Tabel 1. Data jenis, jumlah radionuklida dan jenis organ digunakan datayang tersedia dalamprogram Genll.

Tabel 1. Data hasil laju konsumsi untuk tiap jenis makanan.
Jenis Makanan
Daun-daunan
Rumput-rumputan
Buah-buahan
Padi-padian
Daging sapi
Ayam
Tslur ayam
Susu
!kan

Laju Konsumsi (kg/tahun)

11,7
5,7
6,5
39,7
0,6
3,4
4,4
0,6
6,9

Perhitungan lepasan radionuklida di lingkungan melalui paparan internal dilakukan melalui persamaan
numerik dari Iaju pemafasan, konsentrasi beluk dan faktor konversi dosis.

Dosis efektif ekivalen dipefoleh dari perkalian dosis ekivalen dengan faktor bobot untuk liap organ
dan jalur paparan seperti persamaan sederhana berikut ini:

= ZW,.H,

Wi dan Hi masing-masing ialah faktor bobot dan dcsis organ selama waktu t (tahun).
Dengan membandingkan dosis efektif ekivalen dengan dosis total maka diperoleh persentase dosis yang
digunakan untuk menentukan jalur paparan.

HASIL DAN BAHASAN
Hasii prakiraan persentase dosis efektif dan ekivalen tahunan ditunjukkan dalam Tabel 1.

Persentase dosis efektif tahunan melalui jalur injesi tansman dan hewan darat masing-masing sebesar 58,2
% dan 5,3 % sedangkan dosis efektif tahunan melalui jalur pernafasan sebesar 6,6 %. Prakiraan dosis
ekivalen tahunan meialui jalur ekstemal beluk sebesar 28,6 %. Bila dilakukan eliminasi dengan faktor s 1
dari nilai batas dosis sebesar 50 mSv terhadap persentase dosis tahunan, maka jalur perpindahar, dapat
ditentukan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan dosis efektif oleh penduduk dari pengoperasian
normal PLTN bahwa jalur perpindahan yang perlu diperhatikan adalah ja'ur injesi dan eksiernal. Jalur
perpindahan dari lepasan normal atmosferik tahunan yang telah ditentukan ditunjukkan dalam Gambar 1.

Tabel 2. Prakiraan Dosis Tahunan Berdasarkan Jalur Perpindahan
Jalur
Perpindahan
Inhalasi
Sayuran
Singkong
Pisang
Padi-padian
Daging sapi

Dosis Udara
(Sv)
1.24E-07
7.12E-08
3.31E-0.8
3.84E-08
9 78E-07
9.13E-09

Persentase
(%)
6.6
3.8
1.8
2.0
51.7 '
0.5

Jalur Perpindahan

Ayam
Susu sapi
Telur ayam
Ikan
Beluk
Tanah permukaan

Dosis' Udara
(Sv)
4.38E-08
2.93E-09
4.38E-08
3.54E-08
E.40E-07
1.40E-09

Persentase

(%)
2.3
0.2
2.3
1.9
28.6
0.1



Hasil fenduian ISSN 08S2 - 2979
l'usat Teknologi l'engolohan Limbah Radioaktif
Tahun 1997/1998

SIMPULAN
Berdasarkan hasil prakiraan persentase dosis efektif dan ekivalen dapat ditentukan jalur potensial

perpindahan dari lepasar» normal atmosferik tahunan di daerah calon lokasi PLTM Semenanjung Muria.
Penentuan jalur ini dapat bermanfaat dalarn penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) dan juga berguna dalam prakiraan dampak radiologik.

DAFTAR ACUAN
1. SYAHRiR, LUBIS ERWANSYAH., "Dampak radiologis pengoperasian reaktor radioisotop 10 MW (RPI-

10)", Batan, 1996.
2. JAERI., "Meteorology Guide for Safety Analysis of Nuclear Power Plants", Japan, •
3. IAEA., "Generic Model and Parameters for Assessing the Environmental Transfer of Radionuclides from

Routine Releases", Safety Series No. 57, Vienna, 1982.
4. ICRP., Publication 26, "Recommendations of the International Commission on Radiological Protection,

Pergamon Press, NewYork, 1977.
5. NEWJEC, "Feasibility study of the first Nuclear Power Plants at Muria Peninsula Region, Central Java",

Data Report, INPB-Rep-4,1991.
6. NAPIER, B.A., R.A. PELOQU!N, D.L. STRENGE, and J.V. RAMSDELL, "Handford Environmental

Dosimetry Upgrade Project", GENII-The Hanford Environmental Radiation Dosimetry Software System,
PNL-6584, Pacific Northwest Laboratory, Richland, Washington, 1988.
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FAKTOR PENGENCERAN (C/Co) ZAT RADIOAKTIF D! PERAIRAN UJUNG LEMAHABANG
BERDASARKAN MODEL OPEN-COAST

Erwansyah Lubis *

ABSTRAK
FAKTOR PENGENCERAN (C/Co) ZAT RADIOAKTIF DIPERAIRAN UJUNG LEMAH ABANG

BERDASARKAN MODEL OPEN-COAST. Faktor pengenceran zat radioaktif (C/Co) di perairan Ujung
Lemahabang telah dihitung dengan model upen-coast. Tujuan dari pengkajian adalah untuk mendapatkan
nilai (C/Co) sebagai fungsi jarak yang dapat digunakarr untuk memprakirakan dampak radiologis
pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk operasi normal maupun bila terjadi kebocoran
pada sistem pep.dingin primer ke sistem pendingin sekunder. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa nilai
(C/Co) pada musim k'e'marau dan musim hujan untuk perairan laut Ujung Lemahabang untuk jarak 5 s/d. 20
krn mempunyai nilai antara 4,25 - 5,86 E-07.

ABSTRACT
THE DILUTION FACTOR (C/Co) OF RADIONUCLIDE IN THE SEA OF UJUNG LEMAHABANG BASED
ON OPEN-COASTMODEL The dilution factor(C/Co) of radionuclide in the sea ofUjuny Lemahabang was
carried out. The assessment of the (C/Co) was done with (he open-coast wodel. The objective of this
assessmenf /s to fmd the (C/Co) value as fur.ction ofthe distance ofthe release point. The (C/Coj value can
be use for calculation the radiological impact from Nuclear Power Plant during normal and abnormal release.
Tbe suivei data ofMuria Peninsula from New-Ject was used in the calculatioh. The results indicated that the
value of (C/Co) in 5.0 to 20 km distance were 4.25 - 5.86 E-07.

PENDAHULUAN
Kebutuhan akan energi listrik baik di negara maju maupun negara berkembang terus mengalami

peningkatan sejalan dengan upaya pembangunan da!am rangka peningkatan taraf hidup rakyatnya. Sumber
energi tradisional sepeiti minyak dan gas kemungkinan besar akan segera habis sttelah beberapa dekade
mendatang. Sumber energi nuklir dengan teknologi yang telah terbukti kehandalannya merupakan sumber
energi yang signifikan dalam memenuhi kelangkaan dan tujuan disversifikasi energi listrik di masa yang akan
datangi'i.

Dalam pengoperasian pembangkitlistrik tenaga nulir (PLTN), panas yang dihasilkan dari reaksi inti
dalam teras reaktor diambil oleh sistem pendingin primer. Uap air yang terbentuk selanjGtnya dialirkan ke
tuibin untuk menghasilkan listrik. Air dalam fasa uap setelah menggerakkan turbin seianjutnya didinginlan
oleh sistem pendingin sekunder dan dikembalikan ke teras reaktor dalam bentuk fasa air. Sistem pendingin
primer adalaii sistem yang tertutup, sedanykan sistem pendingin sekunder dspat merupakan sistem yang
tertutup ataupun sistem yang tertouka. Pendingin sekunder bila merupakan sistem yang tertutup panas, yang
terdapat dalam air pendingin akan dilepaskan ke udara melalui menara pendingin. Bila pendingin sekun'der,
merupakan sistem yang terbuka , panas akan dilepaskan ke badan-air (laut, sungai, danau). Daerah ujung
lemahabang merupakan calon lokasi PLTN di Indonesia, maka air laut yang terdapat cii perairan laut Ujung
Lemahabang dapat digunakan sebagai sumber air sistem pendingin sekunder.

Air sistem pendingin primer dalam bentuk uap yang panas dan jenuh bersiikulasi melewati kisi-kisi
Dahan bakar, sehingga sejumlah kecil zat radioaktif hasil fisi maupun hasil aktivasi yang terdapat di
permukaan bahan bakar dapat terdifusi ke dala.m sistem ini. Air sistem pendingin sekunder dimurnikan oleh
sistem pernurnian air, sehingga radionuklida yang terkandung didaiamnya selalu berada dalam batas
konssntrasi yang diizinkani2'.

Pengambilan panas dari sistern primer oleh sistem sekunder dilakukan meialui sistem penukar
panas (heat-exchanger). Uap air jenuh yang bersirkulasi dalam sistem primer dan didinginkan oleh sislem
pendingin sekunder mempuyai laju aliran dan tekanan yang tinggi, bila terjadi kebocoran pada sistem
pendingin primer dapat terjadi perpindahan sebahagian kecii uap jenuh dari sistem primer ke sistem
sekunder. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kontaminasi radionukllda ke dalam sistem pendingin

* Pusat Teknologi Pengolahan Limbab radioaktif • BATAN
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sekunder dalam jumlah yang relatif kecil. Radionukiida yang terbawa dalam air sistem pendingin sekunder
selanjutnya akan dibawa dan disebarkan ke badan-air yang pada gilirannya dapat sampai pada manusia
melalui berbagai jalur perantara yang ada di iingkungan. Prakiraan besarnya dosis radiasi yang dapat
diterima oleh anggcta rnasyarakat yang ada di sekitar PLTN haruslah dapa! dilakukan baik untuk operasi
normal maupun bila terjadi kebocoran sistem primer. Prakiraan dapat dilakukan dengan berbagai model
yang tersedia yang direkomendasikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (iAEA). Prakiraan dengan
model faktor pemokatan diperlukan besaran faktor pemekatan/ pengenceran radionuklida dalam berbagai
kompomnen lingkungan daerah calon PLTN. Pada pengkajian ini akan dilakukan prakiraan faktor
pengenceran (C/Co) radionuklida Sr-90 dan Cs-137 di perariran Ujung lemahabang berdasarkan model
open-coasPl Nilai C/Co yang diperoleh selain dapat digunakan untuk prakiraan penerimdan dosis pada
penduduk juga dapat digunakan untuk menstapkan batas.konsentrasi tertinggi radionuklida yang diizinkan
terdifusi ke dalam sistem pendingin sekunder atau terlepaskan ke badan-air.

TATA KERJA
Bahan

Dalam pengkajian ini digunakan data hasil penelilian Batan-Newject yang termual dalam dokumen
!NPB-Rep.4Hi. Kecepatan arus air iaut (U) tertinggi pada musim hujan dan kemarau masing-masing adalah
0,19 m/ detik dan 0,36 m/ detik. Koefisien difusi lateral (Ky) di laut, berdasarkan hasil penelitian, nilainya
berada dalam kisaran 0,5 - 5,0 m2/ detiki5'. Radionuklida yang digunakan dalam pengkajian adalah Cs-137
dan Sr-90 yang masing-masing mempunyai waktu-paro (Tw) 30 dan 28,7 tahun.

Metode
Model penyebarsn dalam air laut yang relatif dekat ke arah pantai, diasumsikan pencampuran

kontaminan ke arah sumbu vertikal adalah homogen (—r=0). Daerah penyebaran yang diperhatikan adalah
dz

ke arah sumbu x dan y. Persamaan penyebaran yang harus diselesaikan adalah :

C (1) .

U = kecepalan arus air laut, m. detik1; Ky = koefisien difusi iateral, m'. detik-'.

Persamaan (1) diselesaikan dengan menggunakan parameter difusi berdasarkan hukum pangkat
empat per tiga oleh Brooki6',

Ky = A.L3 (2)

A = parameter disipasi, mempunyai nilai dalam interval 0,01 - 0,02 Cm^.detik-'; U = lebar beluk, mempunyai

nilai, 2/38y atau48y.

Persamaan (1) teiah diselesaikan oleh Brooki6!,

»2(x)-~riVc(x,y>iy ' . (3)

l. dan fi dihubungkan oleh,

x (4)
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Dengan memasukan persamaan (3) dan persamaan (4) ke persamaan (1) diperoleh konsentrasi
maksimal radionuklida pada pusat beluk,

(5)

X = tetapan peluruhan radicnuklida, detik1; X = jarak dari titik pelepasan, m.; b = diameter Jitik pelepasan, m.

3Mb
(6)

(7)

HASIL DAN BAHASAN
Faktor pengenceran (C/Co) di perair&n Ujung Lemahabang di hitung berdasarkan model open-

coast dengan menggunakan radionuklida Sr-90 dan Cs-137. Hasil perhitungan yang diperoleh ditunjukkan
dalam Gambar 1, 2, 3, dan 4. Kedua jenis radionuklida yang digunakan dalam prakiraan ini mempunyai
waktu paruh (Tm) yang panjang, yaitu 28,7 tahun untuk Sr-90 dan 30,7 tahun untuk Cs-137, sehingga faktor
peluruhan fisis memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap pengurangan aktivites dalam air laut
dibandingkan dengan jarak tempuh penyebarannya.

Nilai C/Co sangat dipengaruhi oleh parameter arus (U), koefisien difusi lateral (Ky) dan diameter
saluran pembuangan air pendingin (b) ke badan air. dalam perhitungan, nilai U dan b adalah tetap, sehingga
nilai C/Co hanya dipengaaii oleh Ky. Pada Gambar 1 s/d 4 terlihat bahwa nilai C/Co menurun secara
eksponensial terhadap jarak dari titik pembuangan. Pada jarak > 10000 m dari titik pembuangan, nilai Ky
yang berbeda tidak menunjukan perbedaan yang nyata terhadap nilai C/Co. Namun pada jarak < 10000 m
dari titik pembuangan, nilai Ky terhadap nilai C/Co memberil?an perbedaan yang nyata. tambah kecil nilai Ky
tambah besar nilai C/Co.
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Gambar 1. Faktor Pengenceran (C/Co) Sr-90 Di Laut Ujung Lemahabang Pada Musim Panas
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Faktor penyebaran Sr-90 pada musim panas dan musim hujan masing-masing ditunjukan dalam
Gambar 1 dan Gambar 2, nilai (C/Co) maksimal masing-masing adalah 5,86 E-07 dan 4,25 E-07. Nilai
(C/Co) pada musim panas dan musim hujan ini tidak menunjukan suatu perbedaan yang nyata.
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Gambar 2. Faktor Pengenceran (C/Co} Sr-90 Di Laut Ujung Lemahabang Pada Musim Hujan

Faktor penyebaran Cs-137 pada musim panas dan musim hujan masing-masing ditunjukkan
dalam Gambar 3 dan Gambar 4. Nilai (C/Co) maksimal masing-masing adalah 5,86 E-07 dan 4,26 E-07.
Nilai C/Co pada musim panas dan musim hujan tidak memberikan perbedaan yang nyata.

Berdasarkan hasil pehitungan di atas diperoleh nilai (C/Co) untuk perairan Lemahabang pada
musim panas dan musim hujan masing-masing sebesar 5,86 E-07 dan 4,25 E-07.

Hasil prakiraan ini masih perlu dikembangkan untuk model lainya dan hasil yang diperoleh
selanjutnya diuji di lapangan untuk mendapatkan nilai yang mendekati kenyataan.

5000 1 0 0 0 0 15C00

JaraK dar i t i t i k p e l e p a s a n , m.

2 0 0 0 0

Gambar 3. Faktor pengenceran (C/Co) Cs-137 di laut Ujung Lemahabang Pada Musim Panas
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Gambar 4. Faktor Pengenceran (C/Co) Cs-137 Di Laut Ujung Lemahabang Pada Musim Hujan

SIMPULAN
Faktof pengenceran (C/Co) perairan ujung Lemahabang telah dihitung dengan model open-coast

dengan menggunakan radionulida Sr-90 dan Cs-137. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mlai (C/Co)
pada musim panas dan musim hujan tidak menunjukan perbedaan yang nyata. Nilai (C/Co) menurun secara
eksponensial terhadap jarak dari titik pembuangan. Pada jarak 5, 10 dan 20 Km dari titik pembuangan
masing-masing mempunyai nilai antara 4,25 - 5,86 E-07.
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DOSIMETER NEUTRON CEPAT CR-39.BERDASARKAN KONVERTER (n,<x)

Sn Widayat*), Tuty Budiantari**)

ABSTRAK
.DOSIMETER NEUTRON CEPAT CR-39 BERDASARKAN KONVERTER (n,a). Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui tanggapan CR-39 sebagai dosimeter neutron cepat berdasarkan konverter
(n,a). Telah dilakukan iradiasi CR-39 terhadap fluks neutron cepat AmBe pada dosis 0,10 mSv s/d 2,5 mSv.
CR-39 diproses melalui etsa kimia dengan larutan NaOH 20 % pada suhu 60 °C selama 6 jam. Hasi!
penelitian menunjukkan bahwa tanggapan CR-39 terhadap neutron cepat dengan menggunakan konverter
(R.U) jauh lebih besar yaitu sekitar 6 kali lebih besar dari pada tanggapan CR-39 tanpa menggunakan
konverter (n,a).

ABSTRACT
CR-39 FAST NEUTRON DOSEMETER BASED ON A (n,a) CONVERTER. The aim of this

experiment is to obtained the response of CR-39 as fast neutron dosemeter based on an (n.cc) converter.
CR-39 was irradiated to AmBe fast neutron (lux from 0.10 mSv to 2.5 mSv. CR-39 proccesed by chemical
etching with NaOH 20 % at temperature of 60 °C in six hours. The results of experiment showed that the
response of CR-39 based on an (n, a) converter is 6 times bigger than tbe response of CR-39 without (n,ct)
converter. -

PENDAHULUAN
Dewasa ini telah banyak digunakan berbagai jenis dosimeter neutron antara lain film, dosimeter

termolurninesensi dan dosimeter jejak nukiir zat padat. Dosimeterjejak lebih menjadi perhatian para ilrnuwan
dibandingkan dengan dosimeter lainnya pada saat ini, karena dosimeter jejak mempunyai fungsi yang lebih
luas merambah ke berbagai disiplin ilmu seperti Astrofisika, Geologi, Biologi, Arkeologi dan Proteksi Radiasi.

Ada beberapa jenis dosimeter jejak nuklir yang beredar di pasaran seperti Lexan, Kimtol, Tastrack,
makrofol-E, Kodak LR-115, CR-39, lupion dan Baryotrak. Dosimeter jejak nuklir sangat peka terhadap
radiasi pengion, maka dosimeter tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dosimeter baik untuk memonitor
radiasi alph.a maupun neu(ron.

Dalam penelitian ini akan dilihat tanggapan CR-39 dengan menggunakan konverter (n,a) yang
digunakan sebagai dosimeter neutron cepat.

TEORI
Poly Allyl Diglicol Carbonate (CR-39) merupakan dosimeter jejak yang dapat digunakan sebagai

dosimeter perosil karena mempunyai kepekaan yang tinggi tarhadap jejak proton (I). Pemakaian radiator
yang banyak mengandung hidrogen (H) memperbesar tanggapan deteksi terhadap neutron cepat. Neutron
lambat biasanya tsrdeteksi melalui konvertar fLi atau 10B dengan reaksi (n,a) yang kontak dengan
dosimeter. Pemakaian konverter (n,a) dapat mempertoesar tanggapan neutron cepat berdasarkan fraksi
spektrum neutron yang dirubah ke dalam energi pertengahan dengan menggunakan moderator di depan
dosimeteri1].

Apabila dosimeter jejak nuklir CR-39 dikenai radiasi pengion partikei alpha, akan terjadi tumbukan
antara partikel alpha dengan atom dosimeter CR-39 yang mengakibatkan hilangnya enorgi partikel alpha di
sepanjang lintasannya. Hal ini akan mengha.silkan kerusakan pada dosimeter CR-39 dengan terbentuknya
jejak laten. Jejak laten ini baru dapat dilihat di bawah mikroskop setelah dilakukan etsa kirr.ia atau etsa
elektrokimia.

Kecepatan penghancuran atau pangurasan dari bahan dosimeter CR-39 oleh proses etsa disebut
kecepatan etsa. Kecepatan etsa masih dapat dibedakan yaitu kecepatan etsa bahan (Vb) dan kecepatan

*) Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
**) Pusat Standardisasi dan penelitian Keselamatah Radiasi - BATAN
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etsa jejak (Vt). Jejak partikel pada dosimeter CR-39 akan nyata ciiperbesar oleh proses etsa jika Vt >
Diameter jejak (D) dan panjang lintasan jejak bergantung pada efek kompetisi Vt dan Vb. Panjang lintasan
jejak dapat diperoleh melaiui persamaan:

L = (Vt-Vb)xt (1)

t adalah lamanya waktu etsa.

Diameter jejak (D) dapat diperoleh melalui persamaan,

^ V (2)
Vt + Vb w

TATAKERJA
Bahan

Dosimeter jejak nuklir yang dgunakan adalah CR-39 dengan ukuran 3 cm x 3 cm tebal 500 \xm
buatan Pershore Moulding Ltd Inggris. Konvorter (n,a) yang digunakan adalah U2B4O7 berdiameter 0,9 cm
dan (ebal 0,13 mm dan menggunakan moderator polietilen (PE) dengan u'̂ uran 3 cm x 3 cm, tebal 0,5 cm
dan 1 cm. Sumber neutron yang dgunakan adalah AmBe PSPKR-BATAN.

Metoda
CR-39 dikelompokan menjadi 5 sistem deteksi sebagai berikut:

Sistem dateksi I : CR-39 tanpa konverter dan moderator
Sistem deteksi li : CR-39 + Moderator PE 0,5 cm
Sistem deteksi III : CR-39 + Moderator PE 1cm
Sistem deteksi IV : CR-39 + U2B4O7 + PE 0,5 cm
Sistem deteksi V : CR-39 + U2 B4O7 + PE 1 cm.

Semua sistem diiradiasi pada dosis 0,1 mSv s/d 2,5 mSv terhadap sumber neutron cepat AmBe.

Setelah diiradiasi, CR-39 dilakukan etsa kirnia dalam oven dengan menggunakan larutan NaOH 20
% pada suhu 60 °C selama 6 jam. Setelah proses etsa kimia selesai, CR-39 dicuci dengan air mengalir
hingga bebas dari larutan NaOH dan dikeringkan.

Jejak -jejak yang terjadi pad CR-39 dihitung menggunakan mikroskop merk Microstar IV dengan
petbesaran 40 kali yang dilengkapi dengan monitor berukuran 18,5 cm x 13,5 cm.

HASIL DAN BAHASAN
Pada Tabel 1 memuat besarnya tanggapan dari variasisistem deteksi neutron. Tanggapan sistem

adalah jumlah jejak bersih persatuan dosis persatuan luas area CR-39 yang dihitung. Jumlah jejak bersih
diperoleh dari jumlah jejak CR-39 yang diiradiasi dikurangi dengan jumlah jejak CR-39 yang tidak diiradiasi
(CR-39 blanko). Sistem deteksi I (CR-39) mempunyai tanggapan yang paling kecil yaitu 238,56 ± 45,13 jejak
cnv2 mSv1 dan sistem deteksi V (CR-39 + U2B4O7 + PE 1 cm) mempunyai tanggapan yang terfoesar yaitu
1486,61 ±134,60 jejakcm-2mSv1.

Pada sistem II (CR-39 + PE 0,5 cm) mempunyai tanggapan sebesar 412,39 ± 63,06 jejak cnv2

mSv', tanggapan sistem II ini lebih besar sekitar 73. % dari pada tangpan sistem deteksi I. Hal ini
diperkirakan adanya proton yang dihasilkan intoraksi antara neutron cepat dengan polietilen sehingga
proton ini memberikan kontribusi dalatn pembentukan jejak di CR-39.

Sistem deteksi II dan sistem deteksi III yang hanya berbeda dalam hal ketebalan moderator yaitu
0,5 cm dan 1 cm mempunyai tanggapan yang tidak jauh berbeda, hal ini disebabkan karena ketebalan
moderator aniara 0,5 cm dan 1 cm telah mencapai kesetimbangan protonik yang tetapi1).

Sistem deteksi IV (CR-39 + U2B4O7 + PE 0,5 cm) dan sistem deteksi V (CR-39 + U2B4O7+PE 1
cm) mempunyai tanggapan yang tidak jauh berbeda. Tanggapan kedua sistem deteksi ini jauh lebih besar
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dibandingkan dengan tanggapan sistem deteksi I yaitu sekitar 6 kali lebih besar. Hal ini dapat dimengerti
karena terjadinya jejak pada kedua sistem deteksi ini ini tidak hanya berasal dari proton saja tetapi tetapi
juga berasal dari partikel a!pha yang dihasilkan dari konverter IJ2B4O7 ssteba'l 500 (j.m. Reaksi neutron
lambat oleh moderator polietilen terhadap konverter U2B4O7 menghasilkan partikel alpha yang memberiakan
kontribusi yang besar pada pembentukan jejak di CR-39. Pnampang lintang untuk 6Li dan 10B terhadap
neutron lambat masing-masing sebesar 980 dan 3800 barn.

SIMPULAN
Dosimeter neutron cepat CR-39 mempunyai tanggapan yang jauh lebih besar jik'a menggunakan

konverter (n.a) dibandingkanjika hanya menggunakan moderator polietilen.
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Tabel 1. Tanggapan dari variasi sistem deteksi neutron cepat

No.

1.
2.
3.
4.
5.

Sistem deteksi

CR-39
CR-39 + PE 0,5 cm
CR-39 + PE 1 cm
CR-39 + U2B4O7 + PE 0,5 cm
CR-39 + U2B4O7 + PE 1 cm

Tanggapan sistem deteksi
(Jumlah jejak crrr2 mSv1)
238,56 +45,13
412,39 ±63,06
489,68 ±59,07
1431,89 ±295,68
1486,61 ±134,60
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METODE PENGENDAPAN SELEKTIF UNTUK PEMISAHAN UNSUR AKTINIDA DAN LANTANIDA
SEBAGAI PEMANCAR RADIASIALFA DARI LIMBAH RADIOAKTIF

M. Fimnan Rustam*)

ABSTRAK
METODE PENGENDAPAN SELEKTIF UNTUK PEMISAHAN UNSUR AKTINIDA DAN LANTANIDA
SEBAGAI PEMANCAR RADIASI ALFA DARI LIMBAH RADIOAKTIF. Telah ditetapkan kondisi
pengendapan unsur aktinida dan lantanida sebagai pemancar radiasi oc dengan beberapa bahan
pengompleks yang terpilih dengan memanfaatkan karakter unsur tersebut dalam larutan asam. Aktinida dan
lantanida yang menduduki otbital subsel fdan dpada tabel periodik pada kondisi asam berada pada tingkat
oksidasi tinggi, membentuk senyawa okso yang anionik. Bahan pengompleks yang dipakai dalam penelitian
ini adalah NaHCCb, NH^OH, H2C2O4 dan cetylpyridium dengan optimum pada pH 6,8; 3,8; 0,5 dan > 1,
secara berturut turut dengan hasil pemisahan antara 92 - 99 % untuk aktinida dan 86 - 95 % untuk lantanida.
Endapan dipisahkan setelah dipusingkan selarna 10 menit pada kecepatan 2500 rpm dengan waktu
kesetimbangan 24 jam. Kandungan unsur yang .terendapkan dan yang tersisa dalam filtrat dihitung secara
terpisah untuk masing-masing percobaan dengan ICP-MS.

ABSTRACT
SELECTSVE PRECIPITATION METHODE FOR SEPARATION THE ACTINIDES AND LA.NTHANIDES AS
ALPHA EMHTED FROM RADIOAKTIVE WASTE. The Condition for precipitation of actinides and
lanthanides using some complexing agent by applying the characters of the elements in ihe acid solution.
Actinides and lanthanidss which are fill electron structrure in orbtal f and d elektron sub cell in the priodic
table under acid solution, steady on high oxidation state has anionic compound. In this methode the
complexing agenis used in research are NaHCO-y, NH4OH; H2C2O4 and cetylpyridium which are optimum at
pH: 6,8; 3,8; 0,5 dan > 1 respectively, andmulted 92-99 % cfactinides and 86 - 95 % of lanthanides. The
precipitation are separated after centrifuging for 10 minutes at the rate oi2500 rpm, the solution stayed over
nicht for aqualibrium. The Consentrtion of precipitation and solution each element are counted separately for
each research bv ICP-MS.

PENDAHULUAN
Teknologi nuklir di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang dengan pesat

terutama daiam penyediaan radioisotop dan penggunaannya dalam berbagai bidang. Sama seperti industri
lainnya, untuk mendapatkan radioisotop yang diinginkan tentu memberikan hasil samping yang berupa
limbah pada akhir proses penyediaannya. Komposisi limbah yang bersifat radioaktif ini tergantung pada
bahan dan teknologi yang digunakan dalam proses penyediaan radioisotop tersebut. Disamping itu bahan
bakar bekas juga merupakan limbah pada reaktor riset atau daya yang mengandung berbagai jenis
radionuklida.

Telah diketahui bahwa unsur uranium disamping dapat belah ("fissionable") juga dapat membiak
("breeder") dengan menggunakan uranium dalam proses penyediaan radioisotop akan terbentuk hasil belah
dan unsur transuranium. Bagian radionuklida yang masuk dalam golongan lantanida dan aktinida bersifat
radioaktif yang berumur panjang juga mampunygi sifat toksisitas yang tinggi pula. Dalam penyimpanan
limbah yang berumur panjang akan disimpan pada tanah dalam dan yang berumur pendek pada tanah
dangkal. Jika dalam proses pengolahan limbah radionuklida ini tidak dipisahkan sebelum dilakukan
immobilisasi akan memerkJkan perhatian yang serius dalam waktu yang cukup lama. Dengan makin
bertambahnya jumlah limbah radioaktif dari sisa reaksi inti maka perlu dicari sua(.u rnetode yang dapat
memisahkan radionuklida ini dari limbah lainnya agar proses penanganan hasil proses lebih mudah dikelola.

*) Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif • BATAN
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TEORI
Psmisahkar, suatu unsur dengan unsur lainnya dengan metode pengendapan dilakukan dengan

merubah bagian tertentu ke bentuk endapan sehingga mudah dipisahkan berdasarkan perbedaan fasenya.
Bahan pengompleks seperti asam oksalat, amrnonia atau basa alkali sering dipergunakan dalam pemisahan
golongan lantanida dan aktinida dari unsur lainnya. Begitu juga tidak hanya amina, tetapi juga garam-garam
senyawa ammonium tersier dan kuarterner tiapat digunakan untuk ekstraksi aktinida yang memenuhi
persyaratan yang diperlukan seperti ikatan yang kuat, kelarutan dalam air yang rendah ian kestabilan kimia
yang cukup baik. Pemakaian senyawa amina untuk pemisahan dapat dilakukan dlam kondisi nitrat, sulfat
atau campuran keduanya. Penomena kelarutan amina dalam air telah banyak diketahui dimana kelarutan
berkurang dengan cepat dari tingkat amina priiner > sekunder > tersier -kuarterner. Kel?rutan amina dengan
delapan atom karbon tidak lebih dari 5 ppm dalam air. Senyawa hexadecylpyridiumnitrat (Cetylpyridiumnitrat)
dengan rantai alkil 15 sampai 17 merupakan senyawa yang sulit Irirut dalam air dan sebaliknya nitrat larut
mudah dalam air. Suatu contoh reaksi amina kuarterner dengr.n asam akan membentuk garam pada
kesetimbangan amina dengan larutan asam.

R ^ o r g + H+aq + A"aq < >

dimana R^N+A" adalah pasangan ion polar dengan (etapan assosiasi ion yang tinggi dalam fase organik, HA

adalah asam mineral. Lanthanida dan aktinida dalam larutan asam berlebihan membentuk kompleks anion
yang mempunyai afinitas tertentu yang dipengaruhi oleh kontribusi kovalen pada tarikan coulomb terhadap
nitrogen kuartemer. Senyawa heksadecylpyridium yang bsrmuatan positif akan bereaksi dengan ion negatif
membentuk kcmpleks yang tidak bermuatap.. Pada larutan campuran antara anion asam dan anion
kompleks terjadi kompetisi pembentukan endapan, sehingga untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang baik,
maka konsentrasi bahan pengomplek yang ditambahkan lebih banyak daripada kondisi tanpa kompetisi.
Pada kondisi ini anion asam dalam larutan dapat dihitung dari konsentrasi asam dan pH larutan. Dalam
kondisi ini, hasil ekstraksi masih lebih tinggi, atau koefisien distribusi lebih rendah untuk seluruh spesies
kandungan logam yang diekstrak.

Suatu sifat yang karakteristik dari amina, senyawa alkilarnmonium dan garam-garamnya dengan
asam atau anion yang mengandung logam adalah fenomena agregasi tak terduga dan sangat kompleks
yang muncul dalam larutan organik. Pengaruh agregasi ini sangat besar sehingga fenomena tersebut
memberikan hasil koefisien distribusi yang lebih besar dengan nilai KD sekitar 2800. Polimerisasi dapat

terjadi, bahkan pada konsentrasi serendah I0"6 - 10"? M, dan umumnya naik dalarn membentuk misel.
Derajat agregasi bergantung pada sifat dan struktur kimia dari garamnya (pengompleks), konsentrasi
pengompleks, dan sifat dari pelarut. Dalam beberapa hal, pelarut juga berperan dalam struktur yang
terbentuk (adduct), efek keseluruhannya dapat tambah besar dan tidak rasional sehingya dinyatakan bahwa
kombinasi amina-pelarut lebih besar dari amina sendiri dan dinyatakan sebagai ekstraktan efektif.

TATA KERJA
Bahan

Larutan uranium dan lantanum dalam percobaan ini dibuat dari UO2 dan La2Ch dengan tingkat
kemumian 99,9 dan 99,8 % GR, larutan logam minor Cs, Sr dan Cd diambil dari laurutan standar 1000 ppm.
Bahan pengompleks NHUOH, NaHCCb H2C2O4 buatan Mreck dan heksadecylpyhdium diproduksi oleh TCI
Tokyo. Bahan kimia penunjang lainnya yang dipakai dalam percobaan ini dalam tinykat kemurnian yang
tinggi.

Metode
Semua larutan logam dicampurkan dan dikocok sampai homogen dengan menentukan konsentrasi

logam masing-masingnya sesuai dengan keperluan percobaan. Dibuat serial larutan dengan variabel pH
untuk masing-masing percobaan. Besaran pH ditentukan dari penelusuran literatur untuk masing masing
bahan pengompleks dan campuran NH4NO3 dengan NH4OH sebagai larutan penyangga. Untuk waktu
tercapainya kesetimbangan reaksi dibiarkan selama 24 jam kemudian dipusingkan 10 menit dengan
kecepatan 2500 rpm. Endapan disaring dengan kertas filter Whatman No. 40 Ashless. Endapan dicuci dan
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kemudian dilarutkan kembali untuk pengukuran konsentrasi unsur dalam endapan dan datam larutan
beningnya dengan ICP-MS.

HASIL DAN BAHASAN.
Hasil yang diperoleh dengan mengunakan NH^OH untuk pembentukan endapan kompleks aktinida

dan lantanida pada kondisi pH 2,5 - 5,0 diperoleh hasil pengendapan kedua unsur tersebut yang maksimal
pada kondisi pH ± 3,5 untuk U dan pH ± 4,5 unt.uk La masing-masing dengan 95,08 % dan 95,36%.
Endapan UO22* dengan NHUOH membentuk (NH^lhO? yang berwarna kuning seperti terlihat pada Tabel 1.
Setelah kondisi optimum dicapai untuk uranium adanya kecenderungan sedikit menurun seperti yang terlihat
pada Gambar 1 mulai dari pH 4 sampai 5,0, hal ini dapat disebabkan karena pH optimum sudah terlawati
sehingga ada bagian endapan yang terbentuk terurai kembali, sampai kondisi ini unsur La relatif konstan.
Dalam Gambar 1. terlihat bahwa kandungan Cs dan Cd masih cukup besar, tetapi secara umum bahwa Cd
terlihat cenderuhg berkurang dengan naiknya pH, sedangkang Cs relatif konstan sekitar ± 19 %. Dilain pihak
unsur Sr dapat dikatakan terpisahkan dengan baik pada selurun kondisi pH percobaan.

Pada kor.disi larutan pH 0,5 - 2,5 dengan mengunakan asam oksalat, uranium terendapkan pada
pH ± 1,5 Pada rentang pH ini, kondisi untuk La belum dicapai, karena hasil sampai pH 2,5 kandungan La
yang terendapkan masih menunjukkan kenaikan yang tajam seperti terlihat pada Gambar 2. Hasil optimum
untuk U yang terendapkan sekitar 95,78 % sedangkan untuk La sekitar 87,16 %. Pemisahan unsur Cs dari
aktinida dan lantranida berkisar 17 %, hasil ini cukup baik bila dibandingkan dengan pemakaian NH4OH.
Kandungan Cd yang terikut bersama endapan cukup besar sekitar 45 %, hal ini disebabkan pada pH yang
rendah unsur ini untuk membentuk kompleks dengan OH- yang cukup stabil. Pada kondisi ini seluruh unsur
berkompetisi membentuk kompleks pada saat bersamaan, sehingga endapan unsur Cd (transisi)
terperangkap dalam endapan. Unsur Sr dalam percobaan ini tidak dapat di ukur dalam endapan. Secara
keseluruhan hasil perhitungan ditulis pada Tabel 3.

Pengunaan NaHCO3 dalam percobaan ini untuk kondisi larutan pH 5,0 - 7,5, dimana diperoleh
hasil yang optirnum untuk U dan La pada pH ± 6,5 dengan 92,74 dan 87,80 % seperti yang ditulis dalam
Tabel 2. Pada Gambar 2 hasil percobaan dilihat bahwa dengan naiknya pH hasil yang didapat tidak
berpengaruh banyak untuk lantanida dan aktinida. Sedangkan unsur Cs, Cd, dan Sr tidak dapat hitung
karena sulitnya untuk melarutkan kembali endapan yang diperoleh pada prosedur ini.

Untuk pH yang sangat asam, pararneter penambahan berat menjadi utama dalam percobaan ini.
Variasi penambahan optimurn berat cetylpiridium antara 0,50 - 0,75 g untuk 10 ml larutan dengan hasil
terlihat pada Tabel 4., Uranium yang terendapkan pada kondisi ini sampai 99,80% dan untuk La 92,30 %.
Pada kondisi ini unsui Cs, Sr dan Cd yang terikut bersama endapan masing-masingnya 5,4 dan 2, 3 dan 6, 2
% secara berturut turut. Penambahan jumlah yang lebih besar lagi unsur Cs ikut terendapkan, hal ini
mungkin disebabkan kesetimbang reaksi antara U dan La dengan bahan pengompleks sudah tercapai dan
kelebihan bahan membentuk kompleks tidak dapat lagi larut sehingga langsung mengedap. Dalam Gambar
4, terlihat dimana kelebihan ini ikut mengendapkan unsur Cs dan terlihat naiknya kurva pengendapan
dengan tajam. Pada penambahan garam amina ini karena sulitnya lan.it dalam air pada suhu aiang, maka
suhu juga berpengaruh. Karena lanthanida dan aktinida dalam larutan asam berlebihan membentuk
kompleks anion yang mempunyai afinitas tertentu yang dipengaruhi oleh kontribusi kovalen pada tarikan
coulomb terhadap nitrogen kuartemer.

SIWIPULAN
Dari liasil yang diperoleh pada percobaan ini dengan menggunakan empat bahan pengompleks

untuk tujuanpemisahan radionuklida pemancar radiasi u dari limbah radioaktif disimpulkan bahwa keempat
bahan tersebut dapat digunakan dengan kondisi pH yang beibeda dengan hasil antara 92 -99 % untuk U
dan 86 - 95 % untuk La. Dengan mengetahui parameter pH untuk tujuan pemisahan dapat dipilih bahan
yang tepat, sahingga tidak menimbulkan limbah baru pada akhir proses pemisahan sebagai akibat
kesalahao metode atau prosedur. Dengan perniiihan bahan yang tepat dalam pemisahan dapat di perkiraan
kegunaan hasil pemisahan tersebut lebih jauh. Disamping itu metoda ini dapat juga diaplikasikan terhadap
limbah yang mengandung lcgam berat lainnya.
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STUDI KOMPARATIF DAMPAK RADIOLOGI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA NUKLIR DAN BATU BARA: PRAKIRAAN PENERIMAAN DOSIS RADIASI

OLEH PENDUDUK DARI PENGOPERASIAN PLTN DAN PLTU BATUBARA

Heru Umbara, Sofyan Yatim*)

ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF DAMPAK RADIOLOGI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR DAN

BATU BARA: PRAKIRAAN PENERIMAAN DOSIS RADIASt OLEH PENDUDUK DARI PENGOPERASIAN
PLTN DAN PLTU BATU BARA. Pengkajian dampak radiologi dari pengoperasian PLTN dan PLTU batu
bara di wilayah kajian Semenanjung Muria telah dilaksanakan. Analisis dilakukan dengan perhitungan
konsentrasi lepasan zat radioaktif ke udara dengan menggunakan model matematik beiuk gaussian
{Gaussian plume model), sedangkan model transfer radionuklida dalam berbagai jalur (pathways) mengikuti
metode faktor pemekatan. Kedua model ini dirangkum dalam paket program GENII- The Hanford
Environmental Radiation Dosimetry Software System yang dibuat oleh The U.S. Department of Energy,
Nortwest Laboratory. Data masukan sebagian besar merupakan data spesifik, seperti data meteorologi, laju
buang, tinggi cerobong, kependudukan dan konsumsi. lokal, sedangkan data yang bempa transfer
radionuklida dalam jalur yang tidak tersedia digantikan oleh besaran yang ada dalam paket GENII. Hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa pada pengoperasian .PLTN, dosis efektif (DE) maksimal yang diterima
anggota masyarakat sebesar 150 nSv per tahun yang terjadi pada jarak 300 - 700 m dari tapak pada arah
Timur, sedangkan pada pengoperasian PLTU batubara, besarnya dosis efektif maksimal yang diterima
anggota masyarakat adalah 410 nSv per tahun yang terjadi pada jarak dan arah yang sama. Ke dua hasil
penerimaan dosis efektif maksimal ini hanya sekitar 0,003 % dan 0,008 % dari Nilai Batas Dosis (NBD) untuk
anggota masyarakat yang diterima penduduk masing-masing untuk pengoperasian PLTN dan PLTU batu
bara.

ABSTRACT
COMPARATIVE STUDY OF RADIOLOGICAL IMPACT OF NUCLEAR POWER PLANT AND

COAL-FIRED POWER PLANT: ESTIMATION OF RADIATION DOSE JO PUBUC FROM NUCLEAR
POWER PLANT AND COAL-FIRED POWER PLANT GENERATION. Radiation impact assessment of
Nuclear Power Piant and Coal-Fired Power Plant in Muria Penninsula was carried out The computation of
radionuclide releases to the atmosphere subjeds fo gaussiart plume model, on the othcr hand, the
radionuclide transfer model between environmental compartsment (pathway) follow concentraiion factor
methods. Boih models are compiled in GENII-The Hanford Environmental Radiation Dosimetry Software
System, wioh is used in the assessment Most of a\\ input data for GENII package are site specific, such as
mateorological data, stack flow, stack height, population, local consumption except the transfer factor data
are taken from the GENII package. The results show that during operation of NPP tbe maximal exposed
individual received annual effective dose 15Q nSv at 300 -700 m from the site toward east otherwise in
operation of CPP the maximal exposed individual received annual effective dose 410 nSv in the same
distance and direction. Both results ofthe maximal exposed individual received annual effective dose about
0,003 % and 0.008 % ofwhole body annual dose limit formembers ofpublic forNPP and CPP.

PENDAHULUAN
Penyediaan energi menjadi permasalahan pokck bagi kehidupan manusia di dunia yang akhir-

akhir ini banyak dibicarakan orang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan
di berbagai sektor memeriukan sejumlah energi, terutama energi listrik. Karena itu, jumlah energi listrik yang
dikonsumsi oleh masyarakat sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Energi listrik dapat dipetoleh dari berbagai sumber daya alam melalui suatu proses yang
memeriukan aplikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain menghasilkan energi listrik, proses
itu menimbulkan pula sejumlah bahan sisa. Sebagian dari bahan sisa ini, dapat berbentuk gas/partikel yang
terlepas ke lingkungan dan akan mempengaruhi kualitas udara, baik skala lokal, regional maupun global.

*) Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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Bahan sisa ini dapat pula tersebar dan terakumulasi dalam berbagai komponen ekosistem, yang s&lanjutnya
dapat masuk ke tubuh manusia melalui berbagai proses baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jenis
dan jumlah bahan sisa dari pembangkit energi listrik bergantung pada sumber energi dan teknologi yang
digunakan serta besamya daya listrik yang dibangkitkan. Dengan demikian, program penyediaan energi
listrik melalui berbagai sumber energi dan teknologi, selain mempunyai dampak terhadap ekosistem juga
dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakaP.

Dalam pengoperasian suatu PLTN maupun PLTU batubara pelepasan efluen gas/partikulat melalui
cerobong akan menambah tingkat keradioaktifan lingkungan di sekitar tapak (si(e). Sumber limbah
gas/partikulat pada pengoperasian PLTN sebagian besar adalah gas-gas mulia yang terbentuk dari proses
aktivasi sedangkan pada pengoperasian PLTU batubara sumber limbah berasn! dari hasil pembakaran
batubara yang berupa fly ash yang mengandung unsur radioaktif alam. Limbah radioaktif bentuk
gas/partikulat yang terdapat dalam udara rnelalui sistem ventilasi dilewatkan ke sistem pembersih/penyaring
udara sebelum dilepaskan melalui cerobong yang selanjutnya akan terlepas ke atmosfir sehingga dibawa
dan disebarkan oieh angin. Selama perjalanannya akan mengalami proses deposisi yang akhirnya melalui
bertagai perantara akan sampai ke manusia sehingga akan meningkatkan penerinnaan dosisi2-3'.

Kondisi meteorologi lokal daerah kajian (Semenanjung Muria) akan berperan besar dalam
penyebaran zat radioaktif yang terlepas ke atmosfir dan secara tidak langsung akan menentukan jumlah zat
radioaktif atau dosis yang akan diterima oleh penduduk. Karakteristik atrnosfir yang besar pengaruhnya
dalam penyebaran limbah gas/partikulat adalah kecepatan angin, arah angin, variasi tekanan, densitas,
temperatur, turbulensi dan stabilitas atmosfir. Penyebaran limbah gas/partikulat di atmosfir mengalami
proses dispersi yang bergerak searah dengan arah angin. Untuk menghitung konsentrasi pada suatu titik
dibawah angin (down wind) diasumsikan bahwa limbah gas/partikulat mempunyai distribusi normal pada
bidang tegak lurus arah anginl"-5).
Sebagai dasar perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk di daerah kajian telah dilakukan
penelitian sebelumnya yaitu perhitungan faktor dispersi (-//Q) di udara di daerah Semenanjung Muria.
Mengingat keterbatasan data meteorologi yang tersedia maka diasumsikan data meteorologi untuk Tanjung
jati serupa o'engan daerah Ujung Watu, Semenanjung Muria. Perhtungan dilakukan dengan menggunakan
paket program GENII dengan menggunakan data meteorologi setempat.

Dalam makalah ini akan dilakukan perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk akibat
pengoperasian PLTN dan PLTU batubara yang berada di daerah Semenanjung Muria.

METODOLOGI
Perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk akibat pengoperasian PLTN dan PLTU

batu bara menggunakan metode komputasi dengan menggunakan paket program GENII - T7ie Hanford
Environmenta! Radiation Dosiwetry Software System yang dibuat oleh The U. S. Department of Energy,
Nortwest LaboratoryW.

Analisis dampak radiologi didasarkan pada perhitungan penerimaan dosis pada penduduk yang
terpapari maksimal dari pelepasan zat radioaktif dari cerobong. Pada kondisi normal diasumsikan pelepasan
konstan sepanjang tahun.

Model beluk-Gaussian [Gaussian-plume) digunakan untuk menghitung konsentrasi udara pada
kisi-kisi (grid) untuk 16 arah mata angin. Sedangkan jalur paparan yang diperhitungkan dalam analisis
meliputi jalur ekslemal awan radioaktif, paparan permukaan tanah, inhalasi, injesi tanaman dan injesi produk
hewan darat dan laut. Jalur pemasukan (intake) diasumsikan berlangsung selama pelepasan yaitu selatna
setahun. Mode! beluk gaussian yang digunakan dalam perhitungan untuk • pelepasan kontinyu adalah
sebagai berikut:

X = V— r rF(y )F(z ) ' (1)
<̂ rc CT y a z u

•f = konsentrasi pada penerima, ( Bq/m3); Q = laju lep.asan, (Bq/ det.); o , dan oz masing-rnasning ialah

koefisien difusi horizontal dan vertikal, (m); U = Kecepatan angin rata-rata, (m/det.); F(y) dan G(z) masing-

masing ialah faktor koreksi arah horizontal dan arah vertikal:
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(2)"

(3)

y = Jarak horizontal ke sumbu beluk, (m); /. = Tinggi penerima di atas permukaan tanah, (m); dan h,=

Tinggi efektif pelepasan, (m).

Perhitungan paparan eksternal awan radioaktif menggunakan model beluk berhingga (finite plume)
sedangkan untuk paparan eksternal yang berasal dari kontaminasi permukaan tanah digunakan model
integrasi point kernel. Analisis transport.radionuklida dari titik pelepasan ke titik penerima atau paparan ke
manusia digunakan metode faktor pemekatan.

Jalur paparan yang dipertimbangkan dalam perhitungan adalah inhalasi yang berasal dari
penghirupan beluk, deposisi atmosferik radionuklida pada permukaan tanah, kontaminasi pada tanaman
(sayuran, umbi-umbian, padi dan buah), injesi tanaman yang terkontaminasi (daging sapi/ayam dan telur)

Data masukan yang digunakan untuk perhitungan prakiraan penerimaan dosis efektif tahunan
pada penduduk di daerah kajian berupa source term yang berupa jenis dan jumlah radionuklida yang
terlepas ke lingkungan dari pengoperasian PLTN dan PLTU batu bara untuk tiap 1.000 MWe per tahun, data
meteorologi daerah Semenanjung Muria yang diperoleh dari laporan NewJec tahun 1995i?i yang berupa data
arah angin untuk ketinggian 40 m, suhu udara yang lerdiri dari dua level ketinggian yaitu 10 m dan 100 m
serta kecepatan angin pada kelinggian 40 m, produk makanan (hewan dan tanaman) merupakan data
spesifik sedangkan laju pernafasan, laju pemasukan air minum (intake) per tahun, data faktor pemekatan
radionuklida diambil dari data yang disediakan dalam paket program GENII.

HASIL DAN BAHASAN
Hasil perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk akibat pengoperasian PLTN dan

PLTU batubara ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkan distribusi dosis efektif untuk tiap sektor arah angin
ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Variasi dosis efektif terhadap arah angin baik pada
pengoperasian PLTN dan PLTU batu bara relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa persebaran dosis efektif
yang merata ke segala arah angin, sedangkan variasi dosis efektif terhadap jarak menurun relatif tajam.

Dosis efektif maksimal individual yang diterima oleh penduduk dari pengoperasian PLTN adalah
150 nSv yang terjadi pada jarak 300 - 700 rn dari titik pelepasan pada arah Timur. Dosis efektif ini bila
dibandingkan dengan Nilai Batas Dosis (NBD) yang diperkenankan untuk anggota masyarakat yaitu sebesar
5 mSv per tahun adalah 0,003 %. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan dosis
efektif maksimal sebesar 58 % penerimaan berasal dari jalur paparan eksternal dan 42 % berasal dari jalur
paparan intemal. Dari prosentase tersebut dapat dilihat bahwa prosentase penyinaran dosis radiasi akibat
dari pelepasan radionuklida pada pengoperasian PLTN lebih besar melalui jalur ekstemal (awan radioaktif)
karena radionuklida yang terlepas ke lingkungan umumnya berupa gas. Organ yang paling banyak
menerima dosis adalah sumsum tulang {red marrow).

Dosis efektif maksimal individua! yang diterima oleh penduduk dari pengoperasian PLTU batu bara
adalah 410 nSv yang terjadi pada jarak 300 - 700 m dari titik pelepasan pada arah Timur. Dosis efektif ini
bila dibandingkan dengan Nilai Batas Dosis (NBD) yang diperkenankan untuk anggota masyarakat yaitu
sebesar 5 mSv per tahun adaiah 0,008 %. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan
dcsis efektif maksimal sebesar 0,005 % penerimaan berasal dari jalur paparan eksternal dan 99,99 %
berasal dari jalur paparan internal. Dari prosentase tersebut dapat dilihat bahwa prosentase penyinaran
dosis radiasi akib&t dari pelepasan radionuklida pada pengopernsian PLTU batu bara lebih efektif melalui
jalur intemal (injesi dan inhalasi) karena radionuklida yang ^erlepas ke lingkungan umumnya adalah
radionuklida alain yang berupa partikel yang mudah larut dalam air sehingga mudah terakumulasi dalam
betbagai jenis makanan. Organ yang paling banyak menerima dosis adalah tulang karena radionuklida alam
lebih banyak terakumulasi di dalam tulang, terutama pada bagian permukaan tutang.
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Tabel 1. Perbandingan dosis efektif individual maksimal pada penduduk akibat
pengoperasian PLTN dan PLTU batu bara dengan daya 1.000 Mwe

Jalur

Ir.ternal
Inhalasi
Injesi
Ekstemal
Awan radioaktif
Permukaan tanah
Total dosis

Dosis efektif maksimal (nSv)
PLTN

63,00
1,40

85,00

150,00

PLTU

60,00
350,00

0,002

410,00

Berdasarkan laporan NewJed8! mengenai proyeksi distribusi penduduk diaekitar wilayah Ujung
Lemahabang untuk tahun 2035 seperti pad3 Gambar 3, maka dosis kolektif tahunan pada populasi di setiap
sektor populasi ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gamba'r 5. Dosis kolektif terbesar baik pada pengoperasian
PLTN maupun PLTU batu bara terjadi pada sektor 50-100 km arah Selatan Barat Daya, masing-masing
sebesar 0,07 manSv dan 0,8 manSv.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil prakiraan penerimaan dosis oleh individu dari pengoperasian PLTN dan PLTU

batu bara dapat disimpulkan bahwa;
1. Pada pengoperasian PLTN dengan daya 1.000 MWe, penerimaan dosis efektif maksimal adalah 150

nSv yang terjadi pada radius 300-700 m dari tapak, sedangkan dosis kolektif tahunan pada populasi
terbesar terjadi pada sektor 50-100 km arah Selatan Barat Daya sebesar 0,07 manSv. Besarnya
penerimaan dosis efektif maksimal ini hanya 0,003 % dari Nilai Batas Dosis (NBD) yang diperkenankan
untuk anggota masyarakat.

2. Pada pengoperasian PLTU batubara dengan daya 1.000 MWe, penerimaan dosis efektif maksimal
adalah 410 nSv yang terjadi pada radius 300-700 m dari tapak, sedangkan dosis kolektif tahunan pada
populasi terbesar terjadi pada sektor 50 - 100 km arah Selatan Barat Daya sebesar 0,8 manSv.
Besamya penerimaan dosis efektif maksimal ir.i hanya 0,008 % dari Nilai Batas Dosis (NBD) yang
diperkenankan untuk anggota masyarakat.
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Gambar 1. Dosis efoktif tahunan pada pengoperasian PLTN

Gambar 2. Dosis efektif lahunan pada pengoperasian PLTU batubara
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Gambar 4. Dosis kolektif tahunan pada pengoperasian PLTN
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Gambar 5. Dosis kolektif tahunan pada pengoperasian PLTU batubara
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ANALISIS BEBERAPA UNSUR KIMIA DALAM AIR TANAH UJUNG LEMAHABANG

Syarbaini'), Cerdas Tarigan"', Suzie Damnawati", Sutisna")

ABSTRAK
ANALISIS BEBERAPA UNSUR KIMIA DALAM AIR TANAH UJUNG LEMAHABANG. Telah

dilakukan penentuan beberapa unsur kimia dalam air tanah yang diambil dari Ujung Lemahabang
Semenanjung Muria. Penenlitian ini bertujuan untuk mengadaptasi metode Analisis Aktivasi Neutron (AAN)
menggunakan Ammonium Pyrrolidine Dithio Carbamate (APDC) sebagai bahan pengcmplek. Air tanah
diambil pada 3 titik pengambilan dalam daerah Ujung Lemahabang. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi
As berkisar dari 6,4-8,7; Cr = 0,24 -1,6; Co = 1,14 - 2,51; Hg = 2,06 - 6,86; Mn = 5,12 - 13,55; Sb = 4,52 -
12,43; Sc = 0,08 - 7,49; Zn - 12,28 - 48,16 ppb. Metode ini cocok dan dapat digunakan untuk penentuan
unsur-unsur kelumit dalam air-air alam.

ABSTRACT
MULTIELEMENTS ANALYSIS OF GROUNDWATER IN UJUNG LEMAHABANG. Determination

of multielements in groundwater collected (rom Ujung Lemababang Muria Peninsula have been carried out.
The propose of this research is to justify Neutron Activation Analysis (NAAj mathod using Ammonium
Pyrrolidine Dithio Carbamate (APDC) as comple/ing agents. Groundwater was collected from 3 sampling
sites in Ujung Lemahabang area. The results o( analysis showed that the concentration of As, Cr, Co, Hg,
Mn, Sb, Sc and Zn obtained in the range 6.4- 8.7; 0.24 - 1.6; 1.14 • 2.51; 2.05 - 6.86; 5.12 - 13.55; 4.52 -
12.43; 0.08 - 7.49; 12.28 - 48.16ppb, respectively. This method is suitable and can be applied to determine
trace elements in natural waters.

PENDAHULUAN
Walaupun program PLTN Indonesia masih menganut kebijaksanaan daur bahan bakar terbuka,

dalam hal ini bahan bakar bekas diperlakukan sebagai bentuk akhir limbah, namun lidak tertutup
kemungkinan dimasa depan dipilih daur tertutup, yaitu olah ulang bahan bakar bekas untuk memperoleh
urank'm dan plutonium. Dari proses pengolahan tersebut kemudian terbentuk limbah yang sarat dengan
radionuklida berumursangat panjang diantaranya adalah Pu.

Informasi mengenai sifat-sifat Pu dalam ekosistim Semenanjung Muria masih sangat terbatas.
Kemungkinan terjadinya perpindahan Pu oleh air tanah dari fasilitas penyimpanan limbah radioaktif
merupakan faktor penting yang periu dipertimbangkan dalam mendisain sistim keselamatan penyimpanan
limbah jangka panjang. Untuk memprediksi terjadinya proses perpindahan tersebut biasanya dilakukan
dengan suatu pendekatan matematis atau secara pemodelan [solute transport modeling). Namun
pemodelan matematis seperti ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya data masukan dari eksperimen di
laboratorium atau iapangan. Karena itu data laboratorium menganai sifat-sifat spesies Pu dalam air tanah
dari daerah calon penyimpanan limbah sangat. diperlukan sebagai data masukan. Sifat-sifat kimia dan
hidrologi Pu dalam air tanah erat kaitannya dengan ditribusi bilangan oksidasi Pu dalam air tanah dan hal ini
sangatbergantung kepada komposisi kimia airtanah tersebuti'"!.

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adaiah untuk mendapatkan informasi sejauh mana
pengaruh komposisi kimia perairan Semenanjuny Muria terhadap spesies kimia Pu. Rangkaian penelitian ini
diawali dengan penentuan beberapa unsur kimia terkandung dalam air tanah Ujung Lemahabang. Untuk
penentuan unsur-unsur teisebut dipilih metode analisis aktivasi neutron (AAN). Teknik ini disamping
mempunyai presisi dan akurasi tinggi, juga mernungkinkan untuk msnentukan beberapa unsur kimia secara
simultanl4'5!. Tetapi untuk contoh-contoh lingkungan khususnya air alam ditemukan beberapa kesulitan
dengan teknik analisis aktivasi neutron (AAN), ksrena konsentrasi beberapa unsur terlalu rendah bahkan
berada di bawah batas limit deteksinya. Karena itu diperlukan pre-konsentrasi cuplikan air sebelum
diaktivasi.

') Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif • BATAN
") Pusat Penelitian Sains dan Materi - BATAN
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Dalam makalah ini djelaskan penentuan unsur-unsur dalam air tanah Ujung Lemahabang dengan metode
analisis aktivasi netron setelah unsur-unsur tersebut dipisahkan terlebih dahulu dengan Ammonium
Pyrrolidine Dithio Carbamate (APDC).

TATAKERJA
Bahan

Contoh air tanah diambil pada 3 titik pengambilan dalam daerah Ujung Lemahabang Semenanjung
Muria. Peta sederhana lokasi pengambilar. contoh diperlihatkan pada Gambar 1. Air tanah disaring dan
diasamkan dengan HNO3 pekat sampai pH < 2.
Ammonium Pyirolidine Dithio Carbamate (APDC) 97 %, CHCb, CH3COONH4, HNCb, NHiOH buatan E.
Merck.

Metode
Cuplikan air dianalisis dengan teknik analisis aktivasi netron (AAN) yang telah dikembangkan oleh

Lucacu et. al.w. Dalam analisis aktivasi netron ini, unsur atau contoh yang diirradiasi disiapkan dalam bentuk
padat. Untuk itu terlebih dahulu dilakukan proses prekonsentrasi (pemekatan) dengan cara ekstraksi cair-cair
setelah ditambahkan pengomplek Ammonium Pyrrolidine Dithio Carbamate (APDC). lon-ion !ogam akan
membentuk komplek dengan APDC dan senyawa komplek diekstrak dengan pelarut organik' CHCb.
Prosedur prekonsentrasi dan irradiasi yang dilakukan disajikan seperti pada Gambar 2.
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Gambar 1. Peta lokasi dacrah Ujung Lemahabang Semenanjung Muria.
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Gambar 2. Skema pre-konsentrasi dan irradiasi unsur dalam air tanah.

Percobaan pendahuluan untuk prekonsentrasi dilakukan sebelum diaplikasikan terhadap air tanah
Ujung Lemahabang, dengan air simulasi yang mengandung unsur pada komposisi seperti komposisi air
alam. Komposisi Air simulasi ditampilkan seperti pada Tabel 1.

Terhadap air sitnulasi dilakukan analisis dengan memvariasikan pH dan volume APDC 5 % seperti
disajikan pada Tabel 2 dan 3. Larutan simulasi yang akan diirradiasi, dipipet 200 ^L ke dalam vial
mikropolietilen. Vial dimasukkan ke dalam desikator vakum guna proses pengeringan dengan cara vakum.
Setelah vial kering, ditambahkan lagi 200 J.LL dan keringkan lagi. Tahap ini diulangi sehhgga volume total
larutan dalam vial mencapai 1 ml. Vial yang telah kering ditutup dan dipatri menggunakan batang pengaduk
yang dipanaskan. Vial kemudian dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukkan kedalam kapsul irradiasi.
Dari percobaan dengan memvariasikan pH dan APDC 5 % secara umum ekstraksi unsur-unsur mencapai
harga maksimum pada pH = 5,67 dan jumlah kompleksan APDC sekitar 1,5 - 2,0 ml atau setara dengan 0,3
- 0,4 mg APDC untuk setiap ml cuplikan air.

Metode yang sudah diadaptasi selanjutnya diaplikasikan terhadap air tanah Ujung Lemahabang.
Irradiasi dilakukan pada reaktor G. A. Siwabessy. Cuplikan, stahdar dan blank diirradiasi selama 1, 15 dan
30 menit secara simultan pada posisi yang sama. Daya operasi reaktor adalah 24,5 MW.
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Tabel 1. Komposisi Unsur-Unsur Dalam Larutan Air Simulasi

Unsur
Ag
Al
As
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
K

Mg
Mn
Mo
Na
Ni
Sb
Sc
Se
Sr
Te
Tl
V
Zn

Konsentrasi (ppm)
0,15
1,10
0,90
0,40
0,20
0,25
0,25
1,10
1,10
0,15
23
11

2,64
1,10
15

0,70
0,15
0,15
0,15
0,05
10
3

0,35
0,75

f abel 2. Data Percobaan Dengan Variasi pH

Volume Air
Simulasi

(ml)
250
250
250
250
250

Konsentrasi
CH3COONH4

(M)
1
2
4
6
8

Volume
CH3COONH4

(ml)
1
1
1
1
1

pH

4,5
5,67
5,79
5,89
5,99

Volume APDC 5
% (ml)

1
1
1
1
1

Tabel 3. Data Percobaan Dertgan Variasi Volume APDC 5 %.

Volume Air Simulasi
(ml)
250
250
250
250
250

VolumeCHaCOONH^M
(ml)

1
1
1
1
1

Volume APDC 5 %
(ml)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
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HASIL DAN BAHASAN
Pada Tabel.4 disajikan radionuklida-radicnuklida yang tetbontuk setelah irradiasi cuplikan air tanah

Ujung Lemahabang. Dalam Tabel 4 ini dijelaskan juga karakterisasi inti masing-masing radionuklida tersebut
sekaligus waktu pendinginan {cooling time) yang diperlukan sebelum pencacahan aktivitas mereka dengan
spektrometer Gamma. Pada waktu irradiasi pendek (1 menit) terbentuk radionuklida b6Mn. Pada waktu
irradiasi panjang (15 dan 30 menit) terbentuk w H g , 124Sb, 51Cr, s°Co, S5Zn, ?sAs dan <6Sc.

Tabel 4. Radionuklida Yang Terbentuk dan Karakterisasi Masing-masingnya

Radionuklida
7<*As
5iCr
««Co
«'Hg
56Mn
" " S b
«Sc
Gszn

M m Zn

Energi y (keV)
559
320

1173;1332,5
77
846

603; 1691
889
1115
439

Intensitas (%)

44,6
9,9

100; 100
19,0
99,0

98,2; 48,3
100
50,6
100

Tm
24,6 Jam
27,8 hari
5,2 thn

2,67 hari
2,57 jam
60,0 hari
83,9 hari
245 hari
13,9 jam

Cooiing Time (hari)

3-15
25-30
25-30

5
3-5*

25-30
25-30
25-30
1-2

• = Jam

Berdasarkan pengukuran masing-masing aktivitas radionuklida yang terbentuk, diperoleh
konsentrasi masing-masing unsur tersebut dalam air tanah Ujung Lemahabang seperti yang ditampilkan
pada Tabel 5. Dari Tabel 5 terlihat bahwa konsentrasi unsur-unsur antara 3 titik pengambilan tidak jauh
berbeda. Pada Tabel 6 diperlihatkan konsentrasi unsur-unsur yang sama dalam air tanah pada beberapa
tempat di Jepang yang dilaporkan oleh Kusaka et. a\R Dari data Tabel 6 terlihat juga bahwa secara umum
konsentrasi unsur-unsur dalam air tanah Ujung Lemahabang lebih tinggi.

Metode ini sangat bermanfaat dibandingkan dengan metode irradiasi cuplikan air secara langsung
atau irradiasi setelah cuplikan air diuapkan seperti yang dilaporkan oleh Kusaka et. aP. Irradiasi
cuplikan air secara langsung kurang sensitif karena hanya sedikit cuplikan yang dapat dianalisis. Pada teknik
penguapan, sejumlah cuplikan air diuapkan dan residu yang diperoleh diirradiasi. Teknik penguapan seperti
ini membutuhkan waktu (time consuming) dan juga unsur-unsur yang bersifat volatile dapat hilang selama
penguapan.

Tabel 5. Hasil Analisis AirTanah Ujiing Lemahabang

Unsur
As
Cr
Co
Hg
Mn
Sb
Sc
Zn

Titik Pengambilan
Stasiun-1 (ppb)

8,7
0,25
2,51
6,86
13,55
11,22
7,49
48,16

Stasiun-2 (ppb)
6,4
1,6

2,49
2,06
8,53
12,43
2,09
1.2,23

Stasiun-3 (ppb)
8,1

0,24
1,14
2,28
5,12
4,52 .
0,08
13,95

Berdasarkan hal-hal demikian maka. metode yang digunakan pada penelitian ini mempunyai 2
keuntungan : pertama jumlah cuplikan air yang dapat dianalisis lebih besar. Dengan demikian tingkat
kesensitifan juga bertambah karena bertambahnya volume contoh. Keuntungan kedua adalah adanya
pemumian pada waktu proses ekstraksi. Beberapa unsur umum yang selalu ada dan mempunyai konsentari
tinggi dalam air alam seperti Na, K dan Cl akan memberikan aktivitas tinggi kaiau diirradiasi. Unsur-unsur ini
sangat mengganggu pada waktu pencacahan dengan spektrometer y.
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Dengan metode pemisahan dengan APDC unsur-unsur ini dapat dieliminasi. Walaupun masih ada yang
teibawa, tetapi tidak memberikan gangguan yang cukup berarti. Senyawa APDC sebagai pengomplek juga
tidak memberikan radioaktivitas yang tinggi kalau diiradiasi netron.

Tabel 6. Konsentrasi Beberapa Unsur Kimia dala Air Tanah pada Beberapa Lokasi di Jepangl6)

Unsur

As
Cr
Co
Hg
Mn
Sb
Sc
Zn

Nama Lokasi Pengambilan
Mikage
(PPb)
2,3
1,0

0,11

3,2
0,77

0,0087
8,9

Uozaki
(PPb)
0,53
1,3

0,27

1,2
0,26

0,0022
6,4

Nishinomiya
(ppb)
3,4 '
1,2

0,29

2,4
1,0

0,019
10,7

* = Tidak diukur

SIMPULAN
Analisis Aktivasi Netron yang didahului dengan proses pemisahan dengan APDC telah dapat

diaplikasikan dengan sukses untuk penentuan beberapa unsur dalam air tanah Ujung Lemahabang. Metoda
ini dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh metode Analisis Aktivasi Neutron klasik yaitu
teknik irradiasi cuplikan air secara langsung atau secara penguapan. Dengan telah diadaptasikannya
metode ini maka penentuan komposisi kimia dalam pecairan (air tawar, air laut) daerah Semenanjung Muria
secara keseluruhan dapat dilanjutkan dan kemudian pengamatan pengaruh komposisi kimia perairan daerah
Semenanjung Muria terhadap spesies Pu dapat dilakukan.
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ABSTRAK
ANAUSIS KOROSI BATAS BUTIR PADA BAHAN CALON CANISTER LIMBAH RADIOAKTIF

MENGGUNAKAN MIKROSKOP ELEKTRON TRANSMISI. Canister merupakan wadah limbah olahan yang
sangat sensitif terhadap terjadinya korosi. Korosi batas butir merupakan jenis korosi setempat yang
mungkin dialami oleh canister yang tertouat dari baja tahan karat AISI 304 sebagai akibat adanya proses
penuangan lelehan gelas-limbah kedalamnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan
baja tahan kaiai AISI 304 sebagai calon bahan canister limbah aktivitas tinggi. Telah dilakukan penelitian
tentang endapan CfeCe sebagai penyebab terjadinya korosi batas butir dengan pengamatan menggunakan
Mikroskop Elektron Transmisi (TEM). Pengamatan dilakukan pada contoh bahan yang mengaiami perlakuan
panas pada suhu 700 °C selama 2 jam yang dilanjutkan pendinginan cepat dengan air. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa endapan CfaCi; yang terbentuk mempunyai diameter rata-rata 0,2 pm berstruktur
kristal FCC dengan parameter kisi 10.585A. Endapan CfeCe yang terbentuk masih terlokalisir aniara satu
dengan yang lainnya sehingga dikatakan bahwa pada kondisi ini kcrosi batas butir cenderung belum tampak.
Oleh karena itu petiggunaan baja tahan karat AISI 304 sebagai calon bahan canister litr.bah aktivitas tinggi
cukup aman dari serangan korosi batas butir.

ABSTRACT
Canister for the processed waste is sensitive to corrosion. The grain boundary cormsion is a

localized corrosion type which probably takes piace on AISI 304 stainless steel canister as a result of
pouring the waste glass into it. This research was aimed to study AISI 304 stainless steel as candidate
material for high leve! waste canister. A study of CfaCe precipitation at the grain boundary as corrosion
initiating agent bad been done by observation using Transmission Electron Microscope (TEM). The
experiment was carried out by heating tbe samples at temperature of 700 °C for 2 hours followed by water
quenching. It was found that the CmCs precipitation occurs and the diameter of the precipitates is 0.2 jum,
FCC strudure with lattice parameter of 10.585 A. The precipitate was separated one another. It could be
said that by the ireatment mentioned above, the grain boundary corrosion was insignificant Therefore tbe
use of AISI 304 stainless steel as canister material candidate of high Isvel waste will be safe from grain
boundary corrosion.

PENDAHULUAN
Berkembangnya industri nuklir di Indonesia, akan menimbulkan limbah sebagai hasil samping.

Limbah akan mengandung zat radioaktif yar.g dapat menimbulkan dampak radiologi bagi kesehatan
masyarakat dan lingkungan. Teknologi pengelolaan litnbah radioaktif dimaksudkan untuk meminimalkan
potensi bahaya zat radioaktif ke lingkungan, sehingga dicapai kesslamatan lingkungan dan kesehatan
masyarakat. Pada daur bahan bakar sistim tertutup, akan dihasilkan limbah aktivitas tinggi yang berasal dari
proses olah ulang [reprocessing) bahan bakar bekas reaktor. Limbah ini banyak mengandung hasil belah
dan sedikit aktinida. Penyimpanan lestari limban aktivitas tinggi ini dilakukan pada formasi geologi dalam
dengan kedalaman antara 500 ~ 1000 meter. Sebelum disimpan, limbah aktivitas tinggi diimobilisasi teriebih
dahulu dengan gelas borosilikat dan kemudian dimasukkan ke dalam canisier. Canister marupakan wadah
limbah olahan (geias-limbah) yang berbentuk silinder dengan diameter luar 430 mm, tinggi 1040 mm dan
tebal 6 mm dengan kapasitas 300 kg gelas limbah seperti ditunjukkan pada Gambar 1'1). Ssgian alas wadah
berbentuk lengkung dan disambung dengan kaki yang menyangga seluruh barat wadah dan isi. Bagian atas
dilengkapi dengan mulut penuangan dan tutup. Setelah proses penuangan gelas-limbah, canister ditutup
dan dilas mati. Canister yang telah dilengkapi dengan overpack dan buffer matehal selanjutnya disimpan

*) Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
**) Pusat Penelitian Sains Materi - BATAN
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lestari pada formasi geologi dalam. Canister merupakan salah satu penghalang rekayasa disamping
overpack dan buffer material seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2®.

• Canister disamping merupakan wadah limbah olahan juga berfungsi sebagai pelindung yang
rnomudahkan pengangkatan dan pengangkutan serta sebagai penahan intrusi air ke dalam limbah olahan
pada penyimpanan sementarai3'. Korosi can/sfer merupakan ha! yang sangat mungkin terjadi pada
penyimpanan Isstari limbah radioaktif. Korosi ini dapat disebabkan oleh adanya oksigen, kelembaban udara,
suhu, keasaman dan pH pada lingkungan tempat penyimpanan. Korosi akan dipercepat seandainya telah
terbentuk korosi setempat pada waktu sebelum penyimpanan lestari. Korosi setempat yang mungkin terjadi
adalah korosi batas butir pada canister yang terbuat dari baja tahan karat austenitik yang mengalami
perlakuan panas yang kurang sempuma pada saat digunakan sebagai wadah. Seperti telah diketahui bahwa
canister mengalami perlakuan panas pada saat.penuangan telehan gelas-limbah (suhu 1150°C) ke
dalamnya sehingga canister akan melewati suhu sensitisasi (500-950°C) yang memungkinkan terbentuknya
endapan O23C6 pada batas butir (tersensitisa.si) seperti yang diturjukkan pada Gambar 3'4I. Endapan Cr23C6
akan sensitif terbentuk pada suhu 700°C karena pada suhu ini difusi krom ke batas butir cukup besari5!. Jika
endapan Cr?3Cc yang teibentuk sudah kontinyu dan menutup seluruh batas butir aKan menyebabkan
terbentuknya daerah deplesi krom. Adanya daerah deplesi krom akan mengakibatkan ketahanan canister
terhadap korosi menurun. Laju korosi akan cenderung meningkat apabila pada kondisi tersebut canister
kontak dengan air tanah. Umur canister menjadi tidak sesuai lagi dengan disain yang direncanakan dan
potensi pelepasan zat radioaktif ke lingkungan menjadi lebih besar. Namun apabila sndapan O23C6 yang
terbentuk masih terlokalisir antara satu dengan lainnya dan belum terbentuk daerah deplesi krom, maka
korosi batas butir cenderung belum tampaki6!.

Baia tahan karat austenitik akan dipelajari kemungkinannya sebagai bahan canister limbah
radioaktif karena baja ini lebih tahan korosi dibandingkan dengan jenis baja lain sekalipun dalam medium-
medium yang korosif. Ketahanan korosi bahan ini disebabkan adanya lapisan krom oksida yang selalu
terbentuk di permukaan secara kontinyuM. Adany.a perlakuan panas yang kurang sempurna dapat merusak
lapisan pelindung sehingga menyebabkan ketahanan korosinya menurun. Penurunan ketahanan korosi ini
terjadi akibat adanya difusi krom ke batas butir dan membentuk endapan CtoCs. Pengendapan O23C6
sangat tergantung pada suhu dan waktu dengan kinetika pengendapannya seperti ditunjukkan pada
Gambar W.
Pengamatan korosi batas butir pada baja tahan karat austenitik menggunakan mikroskop optik dan Scanning
Electron Microscope (SEM) telah dilakukani?i. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan lebih lanjut
terhadap endapan CfeCs yang terbentuk dengan menggunakan Mikroskop Eiektron Transmisi (TEM). Dari
hasil pengamatan dengan TEM diharapkan dapat diketahui secara rinci endapan CtoCeyang (umbuh yaitu
dimensi, struktur kristal dan parameter kisinya.

Dalam penelitian ini pengaruh penuangan gelas-limbah ke dalam canister disimuiasi dengan
pemanasan contoh pada suhu 700°C. Suhu ini dipakai karena suhu 700°C merupakan suhu sensitif
terbentuknya endapan CtoCe'5!. Pengamatan dengan TEM dilakukan menggunakan teknik difraksi elektron.

TATA KERJA
Bahan

Baja tahan karat austenitik tipe AiSI 304 yang digunakan dalam penelitian berupa pipa seamless
(tanpa lasan) dengan komposisi kimia sebagai berikut I»! : C : 0,06%; Mn: 1,81%; Si: 0,27%; P: 0,02%; S:
0,008%; Cr 18,44%; Ni: 9,87% dan Fe: balance.

Untuk preparasi contoh pengamatan dengan TEM digunakan larutan 5% asam perklorat dalam
metanol.

Metode Pengukuran
Percobaan terlebih dulu diiakukan dengan memanaskan contoh pada suhu 1100°C selama 2 jam

yang dilanjutkan pendinginan cepat dalam air dengan maksud untuk melarutkan endapan karbida yang
mungkin sudah terdapat pada bahan asal (austenisasi), sehingga diharapkan pada contoh bahan asal bebas
dari endapan karbida. Perlakuan panas diianjutkan dengan memanaskan kembali contoh bahan pada suhu
700°C selama 2 jam dan pendinginan cepat dengan air. Preparasi contoh untuk pengamatan dengan TEM
dilakukan dengan cara menipiskan contoh bahan yang telah mengalami per'akuan panas dengan amplas
sampai ketebalan sekitar 50 (.rnn. Hasil penipisan diusahakan mempunyai permukaan yang halus (amplas
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bernomor 1200). Contoh kemudian ditipiskan lebih lanjut dalam alat Jet Thinning menggunakan larutan 5%
asam perklorat dalam metanol pada suhu 18°C dan suplai arus sekitar 40 mA. Penipisan dihentikan jika
telah tampak adanya sedikit lubang pada contoh. Contoh dicuci, dikeringkan dan siap diamati dengan

TEMPi.
Pengamatan struktur mikro dengan TEM dilakukan dengan teknik SAD (Selected Area Diffraction).

Dengan teknik ini CteCs dapat diisolir dari matriksnya, sehingga diperoleh pola difraksi titik dari O23C6
tersebul. Dari pola difraksi ini dapat diketahui struktur kristal dan parameter kisinya. Pada saat pengamatan
contoh digunakan tegangan pemercepat sebesar 100 kVi10i.

HASIL DAN BAHASAN
Gambar 5A dan 5B menunjukkar, foto struktur mikro dari contoh bahan yang mengalami

pemanasan pada suhu 1100°C selama 2 jam dan pendinginan cepat dengan air kemudian dilanjutkan
dengan pemanasan kembali pada suhu 700°C selama 2 jam dan pendinginan cepat dengan air yang diamati
menggunakan mikroskop optik dan SEM hasil penelitian sebelumnyai7!. Oari hasil penolitian ini belum cukup
untuk mengidentifikasi adanya endapan CfeCe pada batas butir. Dengan mikroskop optik dan SEM (analisis
EDS) hanya diperoleh informasi mengenai adanya kecenderungan mengumpulnya krom pada batas butir
dimana hal ini sebagai indikasi adanya endapan O23C6 pada batas butir, namun tidak teramati adanya
daerah deplesi krom di sekitar batas butir. Hal ini mengindikasikan bahwa korosi batas butir cenderung
belum tampak sehingga belum tampak pula adanya penurunan ketahanan korcsi bahan. Untuk itu
penganiatan dilanjutkan menggunakan TEM untuk melihat secara rinci sejauh mana endapan CfeCe yang
terbentuk, sekaligus dapat terukur dimensi, struktur kristal dan parameter kisinya. Hasil pengamatan tersebut
dapat dilihat pada Gambar 6.

Dari Gambar 6" tersebut tampak bahwa endapan CrzjCe yang terbentuk belum kontinyu masih
lerisolasi antara satu dengan yang lainnya (terlokalisir) dengan diameter rata-rata 0,2 j.tm. Ketidak
kontinyuan endapan O23C6 ini terjadi kaiena suhu dan waktu pemanasan yang dialami canister belum cukup
untuk tumbuh dan berkembangnya endapan GtoCe menjadi lebih besar dan bergabung antara satu dengan
lainnya. Jika hasil pengamatan dengan TEM ini dikonfirmasikan dengan hasil penelitian sebelumnyaPi maka
dapat dikatakan bahwa daerah deplesi krom yang tidak teramati itu disebabkan oleh kondisi endapan O23C6
yang terbentuk masih terlokalisir antara sa(.u dengan lainnya. Hal ini jelas menurut pustaka [6] dikatakan
bahwa pada kcndisi tersebut korosi batas butir cenderung belum tampak.

Gambar 6A dan 6B menunjukkan gambar pola difraksi titik dari endapan Cr23C6 dan matriksnya.
Hasil analisis kedua pola difraksi tersebut menunjukkan bahwa endapan CtoCc yang terbentuk berdiameter
rata-rata 0,2 |.im berstruktur kristal FCC (f-'ace Centered Cubic) dengan parameter kisi sebesar 10,585 A,
sedangkan untuk matriksnya juga berstruktur kristal FCC dengar parameter kisi sebesar 3,5062 A. Menurut
pustaka [5] parameter kisi endapan CrziCi; dan matriks masinp ;nasing 10,61 dan 3,5367 A.

Dari hasil pengamatan diatas menunjukkan bahwa proses penuangan leiehan gelas-limbah
kedalam canister tidak menyebabkan kecGiiderungan terjadinya korosi batas butir.

SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa endapan O23C6 yang terbentuk

masih terlokaiisir antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak teramati daerah deplesi krom. Hal ini
menunjukkan bahwa korosi batas butir cenderung beluni tampak. Endapan C^Ce yang terbentuk
mempunyai diameter rata-rala 0,2 (.im, berstruktur kristal FCC dengan parameter kisi sebesar 10.585A. Jika
dikaitkan dengan persyaratan bahan calon canister yang harus mempunyai ketahanan korosi yang cukup
baik, maka pemakaian baja AISI 304 sebagai ualon bahan canister limbah aktivitas tinggi cukup memadai
karena akibat adanya penuangan lelehan gelas-limbah kedalamnya tidak menyebabkan terjadinya korosi
batas butiryang mengakibatkan penurunan ketahanan korosinya..
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Gambar5A. Struktur mikro contoh bahan AISI 304, pemanasan pada suhu 110C°C selama 2 jam,
pendinginan cepat dengan air, pemanasan kembali pada suhu 700°C selama 2 jam,
pendinginan cepat dengan air, hasil pengamatan dengan mikroskop optik. Dalam
gambar tarnpak batas butir yang kontinyu.

Gambar 5. Struktur rnikro contoh bahan AISI 304, pemanasan pada suhu 1100°C selama 2 jam,
pendinginan cepat dengan air, pemanasan kembali pada suhu 700°C selama 2 jam,
pendinginan cepat dengan air, hasil pengamatan dengan SEM. Terjadi kecenderungan
mengumpultiya krom pada batas butir.
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Gambar6. Stiuktur mikro contoh bahan AISI 304, pemanasan pada suhu 1100°C selama 2 jam,
pendinginan cepat dengan air, pemanasan kembali pada suhu 700°C selama 2 jam,
pendinginan cepat dengan air, hasil pengamatan dengan TEM. (A).Endapan CfeCe dan pola
difraksinya (B) Matriks dan pola difraksinya. Gambar merupakan hasil scan foto positip.
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STUDI MIGRASIAKTINIDA DAN LA.NTANIDA DAUM BENTONIT TERKOMPAKSI

Pratomo Budiman-Sastrowardoyo, Dewi Susilowati, Dadang Suganda1

ABSTRAK
STUDI MIGRASI AKTINIDA DAN LANTANIDA DALAM BENTCNIT TERKOMPAKSl.

Penelusuran literatur tentang migrasi lanlanida dan aktinida dalam bentoni't terkonpaksi telah dilakukan.
Oata tentang mobilitas unsur-unsur tersebut dalam bentonit telah diperoleh, dan diperlihatkan bahwa
koefisien difusi bervariasi sebagai fungsi kcndisi fasa larutan maupun asal/komposisi bentonit. Diperiihatkan
pula bahwa koefisein difusi tuain terhadap kenaikan densitas bentonit maupun kenaikan kandungan
montmorilonit dalam bentonit. Penggunaan campuran bentonit/"si!ica-sand" berkaitan dengan naiknya
mobilitas. Dalam banyak hal perubahan kcefisien difusi juga barekaitan dengan perubahan pH maupun
kondisi redoks, serta adanya pengompleks dalam fasa larutran. Koefisien difusi yang rendah berkaitan
dengan tingginya faktor retardasi, yang merupakan faktor favorabel untuk menunda pelepasan radionuklida
dari fasilitas penyimpanan limbah ke geosfir.

ABSTRACT
MIGRATION STUDY OF ACTINIDES AND LANTHANIDES IN COMPACTED BENTONITE.

Migration study of actinide and lanthanide elements in compacted bentonite has been conducted. Data of
these elements mobilities have been shown, and ii is showed that the diffusion coefficier.t was varried as the
function o'. solution phase condition as weli as the origin/composition of bentonite. It is showed that the
diffusion coefficient decreased by the increasing of density, as well as the increasing of montmorillonite
content in bentnonite. The ratio of bentonite/silica-sand used was related to the increasing of eiements
mobility. In many case the difference of diffusion coeffisient was related to the variation of pH and redox
condition, as well as the presence of complexant in sclution phase. The Lower diffusicn coefficient could give
the higher retardation factor, which is a favourable factor to retard the radionuclides release from a disposal
facility to geosphere.

KATAKUNCI
bahan penyangga, bentonit terkompaksi, montmonlonit, limbah radioaktif, aktinida, lantanida, migrasi, difusi,
retardasi. •

PENDAHULUAN
Penyimpanan limbah di dalam formasi geologi merupakan opsi yang telah benyak disepakati untuk

limbah aktivitas tinggi dan umur panjangM. Dalam kaitan ini limbah olahan ditempatkan pada kedalaman
sekitar 500 - 1000 m dari permukaan tanah, dangan sistem multi barier. Sistem multi barier psnyimpanan
limbah radioakti'f meliputi penghalang rekayasa (iimbah olahan, wadah non-korosif dan bahan penyangga)

,dan penghalang alami. Bentonit terkompaksi telah dipertimbangkan sebagai calon bahan penyangga dalam
sistem penyimpanan iimbah aktivitas tinggi. Hal ini terutama karena konduktivitas hidraulik yang rendah dan
faktor retardasi yang tinggi terhadap pelepasan radionuklida dari sistem penyimpanan lirnbah 'radioaktifM.
Rendahnya konduktivitas hidraulik bentonit ialah untuk monghambat intrusi air tanah ke wadah limbah, yang
karenanya menunda korosi wadah limbah tersebut. Kemampuan tersebut diperkirakan menurun sedikitnya
setelah 1000 tahun. Setelah itu fungsi isolasi bentonit terhadap pelepasan radionuklida akan menonjol.
Migrasi, yang daiam hal ini mobilitas radioriuklida dalam bentonit merupakan besaran yang perlu
dipertimbangkan. Berkaitan dengan konduktivitas hidraulik yang rendah, mobilitas radionuklida dalam
bentonit terkompaksi dideskripsikan melalui mekanisme difusi. Karena itu koefisien difusi merupakan
parameter penting, untuk digunakan dalam pengkajian unjuk kerja penghalang rekayasa sistem
penyimpanan limbah.

Dari hasii pengukuran mobilitas, yang dinyatakan sebagai koefisien difusi, Da, dapat diestimasi
faktor retardasi, R<j, maupun koefisien distribuasi, K<j. Hubungan koefisien difusi dengan faktor retardasi dan
koefisien distribusi masing-masing diberikan oleh persamaan (1) dan (2) seperti berikut:

1 PusatTeknologi Pengolahan Limbah Raciioaktif - BATAN.
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dimana Rd dan K,i masing-masing ialah faktor retardasi dan koefisien distribusi (rrP/kg); DP dan Da ialah
koefisien difusi nuklida masing-masing dalam "rongga-air" dan dalam bentonit (m7s); $ ialah porositas
bentonit dan (-) ialah densitas kering bentonit (kg/m3). Dari persamaan (1) dan (2) tersebut diperlihatkan
bahwa koefisien difusi dalam bentonit yang rendah berkaitan dengan faktor retardasi serta koefisien
distribuasi yang tinggi.

Bentonit merupakan batuan clay yang mengandung group mineral smektit sebagai komponen
utama. Adanya mineral tersebut memberikan sifat bentonit memilik; konduktivitas hidraulik yang rendah serta
kapasitas serap yang tinggi, disamping sifat swelling serta konduksi thermal yang baikt3-4). Group mineral
smektit berdasarkan strukturnya dibedakan sebagai smektit di-oktahedral (montmorilonit, beidellite dan
ncntronite) dan smektit tri-oktahedral (hec'onte, saponite dan stevensive)!5!. Diantara smektit tersebut,
montmorilonit merupakan mineral paling menonjoi, sehingga seringkali menggantikan kata smektit itu sendiri.
Tergantung penggunaannya terdapat 2 jenis bentonit alami, yaitu Na-benton:i dan Ca-bentonite. Untuk
digunakan sebagai bahan penyangga dalani sistem penyimpanan limbah tanah dalam, jenis Na-bentonite
merupakan typs bentonit lebih baikW. Untuk aplikasinya sebagai bahan penyangga, bentonit dikompaksi
untuk memperoleh densitas tertentu, yang kadang-kadang pedu dicampur dsngan "silica-sand" (pasir silika).
Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh unjuk kerja bentonit yang optimal untuk digunakan sebagai
bahan penyangga. Umumnya kompaksi benionit dilakukan untuk mecapai densitas antara 1800 - 2200
kg/m3.

Telah dikenal secara luas bahwa dalam beberapa hal unsur-unsur lantanida dan aktinida trivalen
mumpunyai sifat kimia yang mirip'6). Analogi tersebut ialah karena adanya persamaan konfigurasi elektron
kulit terluar, dimana dalarn susunan berkala, pada kedua deret unsur tersebut berlangsung pengisian orbital
f. Pada lantanida terdapat sifat kimia yang sangat berdekatan satu sama-lain. Sementara iantanida dalam
larutan stabil sebagai trivalen, sedangkan aktinida lebih bervariasi. Hal ini karena jarak crbital 5f lebih jauh
dari inti atom dibandingkan 4f, sehingga intersksi antara inti atom dan elektron 5f lebih lemah.

Aktinida radioaktif pada umumnya mempunyai waktu paruh yang sangat panjang. Sebagai limbah
aktinida ditimbulkan terutama dari reaksi pengaktifan neutron dalam bahan bakarM. Dari hasil proses ulang
bahan bakar bekas, setelah pemisahan dari hasil fisi, limbah yang mengandung aktinida dikelompokkan
dalam kategori limbah <x. Berkaitan dengan hal tersebut, aktinida radioaktif telah dipilih dalam seleksi
radionuklida untuk digun&kan daiam pengkajian unjuk kerja sisbm penyimpanan limbah tanah dalam'4'9].
Untuk beberapa radionuklida lantanida yang merupakan hasil !isi. dalam bahan bakar bekas, disamping
karena mernpunyai aktivitas sangat tinggi, banyal; dipelajari sehcigai unsur model aktinida trivalen.

Dalam makalah ini disajikan kajian lentang migrasi aktinida dan lantanida dalam bentonit
terkompaksi. Dala diperoleh dari hasil pengukuran koefisien difusi nuklida untuk beroagai jenis bentonit,
yang dilakukan di beberapa negara. Diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian dengan bentonit asal
Indonesia dikemudian hari, yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengkajian unjuk kerja sistem
penyimpanan limbah.

PENGUKURAN KOEFISIEN DIFUSI
Proses difusi terutama diklasifikasikan menjadi difusi "non-steady state" dan difusi "steady state".

Dalam hal difusi "non-steady state", parametar ditusi dikenal dengan sebutan koefisien difusi dinamik, Da

(m2/s). Percobaan difusi "non-steady" satu dimensi dengan metoda "in-diffusion" dilakukan dengan
perend&man sel difusi berisi bentonit pada densitas tertentu, yang kesalah satu sisinya telah diteteskan
larutan unsur/radionuklida yang dipelajari. Jumiah bentonit yang diisikan sesuai densitas yang diinginkan.
Pengkondisian dengan perendaman spesimen bentonit dalam sel difusi dilakukan untuk mencapai kondisi
jenuh. Perendaman spesimen bentonit dilanjutkan selama waktu tertentu untuk proses difusi, setelah
penambahan sejumlah tertentu unsuryang dipelajari pada salah satu sisi spesimen bentonit tersebut.
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Berdssarkan profil konsentrasi unsur/radionuklida dalam "slice" bentonit ditentukan sebagai fungsi
jarak jejak, koefisien difusi diturunkan dari persamaan Fick II. Persamaan dasar difusi satu dimensi diberikan
seperti berikut t1°i:

r? C(t.x)

D t
(3)

C(t,x) ialah konsentrasi unsur terdifusi dalam spesimen bentonit untuk waktu t (s) dan jarak x (m). Dari
penyelesaian persamaan tersebut diperoleh:

a. Untuk zat terlarut pada jumlah kecil

M x
4DaT

(4)

M ialah jumiah total zat terdifusi per satuan luas (kg/m).

b Untuk unsur dengan kelarutan rendah, pada penggunaan konsentrasi unsur yang melampaui
kelarutannya, Co

C(t,x) .——-• = erfc
Co 2VDat

(5)

erfc(Z) ialah "error fungtion" komplementer:

erfc(Z) = 1 2 jexp [~ n
2 } l n

V7t 0
(6)

Z = -

Pada persamaan (4) koefisien difusi Da dapat diperoleh dari persamaan garis konsentrasi dalam bentuk log,
Log C(t,x) sebagai fungsi kuadrat jarak jejak, x2. Sementara itu dari persamaan (6) tersebut koefisien difusi
dapat diperoleh secara lidak langsung. Salah satunya dapat dilakukan ekspansi Maclarin, utnuk
menghasiikan persamaan berikut:

2M-1 1 f,
Co V T C ^ I

(n-1)!(2n-1)
(7)

BAHASAN
Pengukuran mobilitas lantanida dan aktinida dalam berbagai jenis bentonit telah banyak dilakukan.

Umumnya, data yang ada dari beberapa negara-negara di Ercpa dan Amerika Serikat (AS), ialah untuk jenis
bentonit MX-80. Khususnya di Jepang digunakan bentonit Kunigel V1, dan di Canada digunakan bentonit
Bearpaw. Kondisi larutan yang digunakan diantaranya air tanah sintetis (SGW) asal Swedia, Finland, Brine,
maupun Canada, dan khususnya di Jepang menggunakan "porewater Pada Tabel 1 dan Tabel 2 disajikan
masing-masing komposisi air tanah sintetis (SGW) serta komposisi bentonit.

Pengukuran mobilitas lantanida dan aktinida dilakukan untuk mempelajari berbagai parameter,
hasil pengukuran tersebut disajikan dalam Tabel 3. Untuk pengukuran koefisien difusi unsur-unsur tersebut,
pada umumnya digunakan radionuklida, yailu baik sebagai radioperunut maupun yang berasal dari radioiisa
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dalam bahan bakar bekas. Untuk beberapa data koefisien difusi yang ada, juga disertakan data sorpsi yang
diperoleh dengan "batch experiment", berupa koefisien distribusi Kd (m3/kg). Data sorpsi dalam bentonit
untuk beberapa unsur, termasuk lantanida dan aktinida, juga telah dirangkum dalam laporan teknis
NAGRAi"!.

Tabel I.Komposisi bentonit (%).

Mineral

Na-monmorilonit

lllite

Ouarte

Glimer

Feldspar/plagioklas

Kalsit/Carbonate

Kaolinite

Zeolit

Dolomit

Pirit

Organic Carbon

Lain*

MX-800 (AS)l"l

75

15,2

. <1

5-8

1,4

<1

0,3

0,4

2

Kunigel V1
(Jepang)i4!

46-49

29 - 38

2,7-5,5

2,1 - 2,6

-

3,0-3,5

2,0 • 3,8

0,3 - 0,7

Berapaw
(Canada)t21)

80

10

minor

minor

miror

minor

fabe l 2. Komposisi "syntlietic ground water" (SGW)

Komponen

Bicarbonate, HCO3

Borate

Sulfat, SOo

Chlorida, Cl

Silica, SiO2

Nitrat, NOr

Potassium, K

Sodium, Na

Calcium, Ca

Magnesium, Mg

Cs & Sr masing2

lonic Strength

PH

Swediat") (ppm)

870

132

6,8

11

670

6,6

17

8,8-9,0

Brine-ASi"!

0,01

0,02

• 5,60

0,8

1,8

0,02-0,03

1,4

1 0 - 5 - 1 0 - t

6,5
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Secara khusus pada penggunaan bentonit Kunigel V1, dilakukan pengaruh densitas terhadap
mobilitas unsur, seperti dirangkum pada Gambar 1'12'13'. Mayoritas percobaan dengan kompaksi tinggi,
mempelajari pengaruh kondisi fasa larutan, yaitu kondisi reduksi-oksidasi, maupun penambahan zat
pengompleks ke dalam larutan, terhadap mobilitas aktinidat14-1*-16-'17-'18]. Pada bagian lain juga, dibandmgkan
jenis Na-bentonit dan Ca-bentoniti19), disamping penggunaan campuran bentonit - pasir silikaPwi. Dalam
beberapa hal dilakukan parcobaan pada kompaksi rendah untuk bentonit Brock dar. Sardinianl22'23.24!.
Walaupun kemungkinan tidak untuk digunakan sebagai bahan penyangga, secara khusus bentonit
"pemumian", Kunipia, digunakan untuk pengukuran mobilitas unsuri25-25!. Bentonit "pemurnian" tersebut
merupakan hasil proses pemurnian, dengan kandungan 99% montmorilonit.

Perilaku lantanida (Sm, Eu) dan aktinida (Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm) dalam bentonit dibahas dan
dipelajan dalam uraian berikut.

Lantanida
Keseragaman sifat kiraia lantanida diperlihatkan dianlaranya oleh adanya kesamaan pola spesiasi

unsur-unsur tersebut sebagai fungsi pH. Spesi dominan dalam larutan yang mengandung karbonat masing-
masing pada kondisi asam, netral dan basa. ialah Ln3*, LnCCb* dan LnfCCb^2-'27'28', walaupun demikian
keberadaan spesi-spesi tersebut terletak pada nilai pH yang berbeda untuk tiap anggota lantanida. Data
koefisien difusi lantanida dalam berbaga; bentonit disajikan pada Tabel 3.

Unsur

Sm

Eu

Tabel 3. Koefisient difusi (m2/s) lanthanida

Jenis Bentonit, Densitas (kg/m3),
Kondisi percobaan

Kunigel V1, 1400
• "porewater", pH 8

• "porewater", pH 11

Kunigel V1, 1800
• "porewater", pH 8

• "oorewater", pH 11
Kunig'e!V1,2000
• "porewater", pH 8 (estimasi)
• "porewater", pH 11 (estimasi)

Brock(AS), 1000
• SGW Brine (AS)
MX-80, 2000
• leaching SF dalam kondisi

HNCb-HCI

Jumlah
mol

1 x 10-7

1 x 1O7

1 x 10 '

1 x 10-7

9x10-1 1

hasil fisi

dalam bentonit terkompaksi.

Waktu
(hari)

45

45

55

55

386

DaXi014

(m2/s]

40
30
30
40

1,0
0 R
u,u

0,8

0,65
0,67

10

0,2

Kd
(m'/kg).

Acuan

[13]

[13]

[13]

[13]

[13]
[13]

[22]

[17]

Dari pengukuran mobilitas samarium, dengan isotop stabil, diperlihatkan bahwa mobilitas
samarium dalam bentonit Kunigel V1 betvariasi seperti disajikan pada Gambar 1. Pada Gambar tersebut
koefisien difusi samarium berkurang sebagai fungsi densitasi13l Pettedaan kondisi fasa larutan, yaitu untuk
pH = 8 dan pH / 1 1 , tidak berpengaruh terhadap mobiiitas samarium. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
SmCCb* dan Sm(CO;s)2?-, merupakan spesi dominan masing-masing pada pH = 8 dan pH / 11i27l Dalam hal
ini dapat dinyatakan bahwa proses difusi samarium dalam bentonit didominasi oleh spesi-spesi tersebut.
Hasil estimasi untuk densitas bentonit p = 2000 kg/m3 diperoleh koefisien difusi samarium Da = 6,5 x 10-15

dan 6,7 x 10-''5 m2/s, masing-masing pada pH = 8 dan pH / 1 1 . Penelitan !ebih lanjut perlu dilakukan, untuk
mendapatkan data yang dapat menjelaskan perilaku secara detail.

Hasil lain dengan bentonit MX-80 dan fasa larutan "SGW" Swedia diperlihatkan bahwa pada
densitas p = 2000 kg/m3 mobilitas europium lebih lambat dibandingkan samarium dalam Kunige! V1i17l. Hal
ini berkaitan dengan kandungan montmorilonit lebih tinggi dalam MX-80. Sementara itu pada penggunaan
bentonit Brock, dengan fasa larutan "SGW" Brine, diperlihatkan bahwa mobilitas europium lebih cepat dalam
(*), pada densitas p = 1000 kg/m3, dengan koefisien difusi Da = 1 x 10-13 m2/si22i.
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Disamping penurunan mobilitas pada kenaikan densitas dari hasil tersebut diatas dapat juga
disimpulkan bahwa mcbilitas yang rendah diperliliatkan untuk bentonit dengan kanaungan montmorilonit
lebih besar.

Thorium
Thorium dalam larutan berada sebagai tetravalen, Th(VI). Diperkirakan pada kondisi air tanah

alami sangal mudah terhidrolisa dan tersoipsi kuat pada fasa padatan. Karenanya dapat dinyatakan bahwa
mobilitas thorium sangat lambat. Pada kondisi fasa -larutan "SGW" Swedia koefisien difusi thorium dalam
bentonit MX-80 sangat rendahl14'18). Hal ini sesuai dengan koefisien ditribusi yang tinggi, seperti disajikan
pada Tabel 4. Dibandingkan dengan nukiida. hasil fisi, seperti Sr, Tc, I dan Cs, koefisien difusi thorium
berada 2 - 3 orde "pangkat puluhan" lebih rendahi29!.

Tabe l *

Unsur

Th

Pa

U

k Koefisient difusi (m2/s) thonum

Jenis Bentonit, Densitas (kg/m3),
Kondisi percobaan

MX-30, 2000
• SGW Swedia

MX-80, 2000

. SGW Swedia

MX-80, 2000

• 3GW Swedia

• SGW Swedia, 600 ppm
HCCh- dalam larutan

• SGW Swedia, 10 ppm asam
Humus dalam larutan

• SGW Swedia, 0,5% Fe dalam
bentonit

. SGW Swedia, 1% Fe3(PO4)2

dalam bentonit

• SGW Swedia, Fe dalam
benlonit

• SGW Swedia, FeO dalam

bentop.it

• SGW Swedia, Cu dalam

bentonit
MX-80/Sand 1/9, 2000

• SGW Swedia

, proactnium

Jumlah
mol

1 x 10-'"

1 x 1 0 «
2 x 1 0 1 4

1 x lO-8

1 x 10-s
3 x 10-7

1 x 10-e

1 X 10-8

1 x 10-8

1 X 10-8
3 x 1 0 7

1 x 10-6

1 x 10-8

3 x 10 '
1-2x10-9

4 x 1 0 - 9

dan uranium dalam bentonit terkompaksi.

Waktu

(hari)

64

72
76 '

62

54

62
62
53
53
53
63
63
63
387

381

367

81

DaX 1014

(nWs)

0,85
0,77

D60
L_ 6 2

82
10
64
34
23
94
68
11
1,6
16
38
8
31
1,2

2,8

14

200

Kd
(mVkg)

/ 6

5,0

0,093

0,0005

Acuan

[14]
[17]

[14]
[17]

[14]

[15]

[17]
[14]
[16]

[14]
[16]

[14]
[15]
[16]

[14]

[15]
[16]
[16]

[18]

[18]

[20]

Protactinium
Pada kondisi teroksidasi diperkirakan protactinium berada pada tingkat oksidasi +5, yaitu sebagai

PaO2*, walaupun demikian kelakuannya tidak seperti umumnya aktinida prntavalen lainnya. Sorpsi yang
kuat dengan koefisien distribusi, Kd = 5 rrWkg, tidak konsisten dengan mobiiitasnya yang relatif tinggii14^.
Data mobilitas proactinium disajikan pada Tabel 4:

Uranium

Dalam kondisi teroksidasi uranium berada sebagai.heksavalen, UCV atau UO22*, dengan sorpsi
yang lemah. Psngamatan cleh Torstenfelt memperlihatkan adanya 3 fraksi dengan mobilitas beibeda, yaitu
dengan koefisien difusi Da = 3,4 x 1012 m2/s, Da = 6,4 x 1 0 u rrWs dan Da = 2,7 x 10 " mVsi16!. Mobilitas
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fraksi paling cepat diperkirakan menyamai mobilitas "water-front", dan mobilitas tersebut diamati sebagai ciri
unsur bebas. Fraksi lainnya kemungkinan berupa kompleks uraniuTi hexavalen yang berbeda, dengan
koefisien difusi masing-masing berada pada orde yang sama seperti sebelumnyal14'15!. Namun dinyatakan
bahwa fraksi uranium paling dominan mempunyai koefisien difusi Da = 6,4 x 1 0 " m?/s. Hasil-hasil
pengukuran mobilitas uranium dalam berbagai bentonit diperlihatkan pada Tabel 4.

Dalam kondisi tereduksi, adanya Fe dalam bentonit, masih terdapat fraksi uranium sangat mobil
dengan koefisien difusi, Da = 3,3 x 1O11 m'/s. Namum mobilitas fraksi dominan turun aengan faktor 3t14-16).
Hal tersebut diperkirakan terjadi reduksi U(VI) menjadi U(IV), yang menyebabkan mobilitas uranium turun.
Pada penambahan Fe, FeO dan Cu masing-maisng ke dalam bentonit, diperlihatkan adanya penurunan
koefisien difusi dibandingkan tanpa penambahan pereduksi'18!. Masing-masing dengan urutan Fe < FeO <
Cu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa potensia! redoks terhadap uranium lebih kuat untuk Fe dibandingkan Cu.

Pada penambahan pengompleks FeafPO^, NaHCCh, atau Asam humus, tidak secara nyata
mempengaruhi mobilitas uranium dalam bentonit terkompaksii14'16!. Konstanta pembentukan kompleks uranil
dengan HPCV' diperkirakan tinggi, dengan log Ki = 8,4[3°l.

Pada kondisi teroksidasi dalam campuran bentonit MX-80/silica-sand (1/9), terdapat kenaikan

dengan faktor 2,5i20i, dibandingkan dengan bentonit murni untuk densitas yang sama, p = 2000 kg/m3!14).

Neptunium

Neptunium ada dalam tingkat oksidasi pentavalen, sebagai NpCV, Pada kondisi teroksidasi,
seperti diperlihatkan untuk uranium diamati adanya 3 tipe mobilitas, dengan koefisien difusi Da = 1,2 x 10-11

m2/s, Da = 3,7 x 1013 m2/s dan D3 = 4,6 10 M m2/st16l. Seperti pada uranium fraksi paling mobil menyamai
mobilitas "water-front". Migrasi fraksi dominan, yang diperkirakan berupa AnCV dan AnO?2*, hampir sama
dengan proaktinium maupun fraksi dominan uranium, serta dengan yang dihasiikan sebelumnyal1'*). Data
mobilitas neptunium disajikan pada Tabel 5.

Pada penambahan logam Fe ke dalam bentonit neptunium direduksi menjadi Np(IV) dengan
•penurunan turunnya koefisien difusi. Demikian pula halnya dengan penambahan Fe2(PO4)2 ke dalam
bentonit, niiai mobilitas tururi. Hal ini tidak cocok dibandingkan untuk uranium. Dapat dijelaskan dengan
konstanta kesetimbangan reduksi NpO2* oleh Fe2* sebesar 0,29 pada 25 ®C, dibandingkan untuk reduksi
UO22*, sebesar 10-15. Jadi dalam hal ini neptunium direduksi oleh Fe2* dan membentuk kompleKs dengan
HPCV-i30] atau terhidrolisa menjadi Np(OH)4 atau NpCb, sedangkan uranim dalam hal terjadinya reduksi
segera akan teroksidasi kembali menjadi uranium heksavalsn. •

Pada psnambahan pereduksi Fe, FeO dan Cu ke dalam bentonit!18!, seperti pada uranium juga
diperlihatkan adanya penurunan koefisien difusi dibandingkan tanpa penambahan pereduksi. Mobilitas
masing-masing dengan urutan Fe < FeO < Cu, seperti diperiihatkan pada Tabel 4.

Pengamatan mobilitas neptunium dalam bentonit Kunigel V1 sebagai fungsi densit3S, seperti
disajikan pada Gambar 1t12). Koefisien difusi neptunium turun terhadap kenaikan densitas. Lebih tajamnya
pols penurunan koefisien difusi terhadap kenaikan densitas, kemungkinan karena adanya peran ekslusi iciflik
dalam bentonii yang lebih mampat. Seperti halnya dengan bentonit Kunigel V1, dalam bentonit Kunipia
terdapat kecenderungan yang sama penurunan koefisien riifusi, terhadap kenaikan densitasi25l
Dibandingkan daiam Kunigel V1, mobilitas neptunium lebih iambat untuk bentonit Kunipia, seperti
diperlihatkan pada Gambar 2. Hal ini ia!ah karena kandungan montmorilonit dalam bentonit Kunipia jauh
lebih besar.

Dalarr, campuran bentonit MX-80/silica-sand (1/9), pada densitas p = 2000 kg/m3, diperlihatkan
koefisien difusi, D3 = 3,93 x 10-12.i2°i. Dibandingkan dengan bentonit tanpa pencampuran terdapat kenaikan
dengan faktor 10l14'16l. Dibandingan dalam Ca-bentonit, koefisien difusi dalam Na-bentonit sedikit lebih
tinggtf19).

Plutonium
Dibawan kondisi teroksidasi plutonium sebagai tetravalen, yang hampir terserap sempurna, dan

diperlihatkan mobilitas plutonium sangat rendah. Koefisien difusi, Da I) 1,9 x 1017 m2/s untuk waktu difusi
sekitar 1 tahun. Seperti halnya dengan uranium dan neptunium, pada plutonium juga diamati adanya fraksi
dengan mobilitas tinggi, 3,2 x 10-12 m2/s, yang menyamai mobilitas "front water"l14-13l. Hasil lain dengan
menggunakan jenis dan densitas bentonit yang sama, MX-80 pada densitas, p = 2000 kg/m3, diperlihatkan
bahwa mobilitas plutonium rendah, dengan koefisien difusi maksimum, Da (maks) = 5 x 10-ie m2/si17i.
Rendahnya koefisien difusi tersebut menunjukkan bahwa plutonium berada sebagai tetravalen yang hampir
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terserap sempurna. Pada penambahan pereduksi Fe dalam bentonit, diperlihatkan adanya penuainan

koefisien difusi dengan faktor 2, yaitu Da = 3 x 10-16 m2/si16). Data koefisien difusi plutonium disajikan pada

Tabel 6.

Tabe l 5. Koefisient difusi (m2/s) neptunium

Unsur Jenis Bentonit, Densitas (kg/m3),
Kondisi percobaan

Np Kunigel V1, 1400

• "porewater"

Kunigel V1, 2000

• "porewater"'
MX-80, 780

• "porewater", ion Na dalam fasa
larutan

• "porewater", ion Ca dalam fasa

larutan

• "porewatei", EDTA dalam fasa

larutan

• "porewater"', Asam Citrat dalam
fasa larutan

• "porewater", Asam humus
dalam fasa larutan

MX-80, 2000,

• SGW Swedia

• SGW Swedia, 0,5% Fe dalam

bentonit

• SGW Swedia, 1 % Fe3(PO4)2

dalam bentonit

• SGW Swedia, Fe dalarn
bentcnit

• SGW Swedia, FeO dalam

bentonit

• Cu dalam bentonit

MX-80/Sand 1/9, 2000

• SGW Swedia

Jumlah
mol

-

2-10 x 10-6

2-10 x 10-6

2-10x10-6

2-10x10«

2-10x10-6

1 x 10-3

1 x 10-9

5 x 1 0 - 6

1 x 10-6

5 x 1 0 - 9

5x10-6

4-8x10-«

4-8x10-8

4 - 8 x 1 0 8

5x10-8

dalam

Waktu(
hari)

-

-

2

2

2

2

2

69

322

212

380

246

148

12

bentonit terkornpaksi.

Dax10i"
(m2/s)

1500

20

149
116
158
48
84
116
59
64
42
57
11
13,

37
22
37

0,45

4,2
2,1

0,092

3,5

17

400

Kd
(ir.'/kg)

0,068
0,083
0,080
0,143

0,081
0,019

0,065

0,56

0,065

0,12

0,12

0,12

0,0005

Acuan

[12]

[12]

[19]

[19]

[19]

[19]

[19]

[14]
[15]

[16]

[151
[16]
[16]

[18]

[18]

[18]

[20]

Dengan menggunakan campuran MX-80/silica-sand (1/9), koefisien difusi maksimum yang
diperkirakan berdasarkan difusivitas selama minimum 391 hari, diperoleh Da(maks) = 1 x 1Q-15 m2/si2°], yang
dibandingkan dengan bentonit alami berada pada orde yang samai16!. Pada berbagai komposisi campuran
serta densitas kompaksi tinggi, p = (1620 - 2330) kg/m3, tidak diperlihatkan perbedaan nyata mobilitas
plutoniumi21!.

Pada penggunaan bentonit Kunipia "pemurnian", diperlihatkan bahwa mobilitas plutonium juga
rendah, pada densitas p = 200 kg/m3. Seperti pada percobaan-percobaan lainnya dengan percobaan "in-
diffusion", pada penggunaan larutan plutonium yang diteteskan pada salah satu sisi bentonit dalam sel difusi,
diperoleh koefisien difusi, Da = 7 x 10-14 m2/s (330 hari). Hasi! tersebut sama dengan yang diperoleh pada
penggunaan lempeng gelas yang didoping dengan larutan Pu, "Pu-doped glass", yang memberikan koefisien
difusi masing-masing, Da = 7,4 x 10-14 m2/s (313 hari) dan Da = 7,8 x 10-1" m2/s (706 har ip i .
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Unsur

Pu

Tabe l 6. Koefisient difusi (m2/s) plutonium

Jenis Bentonit, Densitas (kg/m3),
Kondisi percobaan

MX-80, 2000

• SGW Swedia

. SGW Swedia, 0,5% Fe dalam
bentonit

MX-80, 2000,

• leaching SF dalam kondisi
HNO3-HCI

MX-80/Silica-sand 1/9, 2000

• SGW Swedia
Beaipaw/Silica-sand 1/9, 2100

• SGW Canada, pH 8

Bearpaw/Silica-sand 1/9,2300

• SGW Canada, pH 8

Bearpaw/Silica-sand 1/4, 1700

• SGW Canada, pH 8

Bearpaw/Silica-sand 1/4, 2100

• SGW Canada, pH 8
Beatpaw/Silica-sand 1/1, 1400

• SGW Canada, pH 8

Bearpaw/Silica-sand 1/1, 1600 .

* SGW Caiada, pH 8

Jumlah
mol

1 x 10-9

3x 10&

4x10-10

hasil
aktivasi

1 x 10-9

5x10-8

5x 10-3

5 x 10-3

5x 10-9

5x10-9

5x10-9

dalam bentonit terkompaksi.

Waktu
(hari)

53
316
461

386

391

60

60

60

60

60

DaXi0H
(m2/s)

3
ao,i9
D 0,03

0,05

O0,1

4

4

3,0

1,0

3,0

2,0

Kd
(mVkg)

3,5

.

150

370

370

770

770

Acuan

[14]

[16]

[18]

[17]

[20]

[21]

[21]

[21]

[21]

[21]

[21]

Amerisium
Mobilitas amerisium mirip dengan mobilitas thorium, dan terutama dengan plutoniumi16!. Sifat

immobil untuk waktu difusi 524 hari, diperlihatkan bahwa koefisien difusi amerisium rendah, seperti yang
diperoleh sebelumnyat14). Untuk kondisi larutan dan bentonit yang sama dibandingkan plutonium, amerisium
bersifat lebih mobili17!. Dalam kondisi adanya karbcnat dalam larutan, dengan waktu a'ifusi hingga 350 hari,
tidak mengubah mobilitas amerisium.

Variasi mobilitas amerisium dalam bentonit Kunigel V1 sebagai fungsi densitas, disajikan pada
Gambar 1. Seperti pada unsur lainnya koefisien difusi amersium-turun dengan kenaikan densitasi12). Pada
penggunaan bentonit MX-80 diharapkan mobiiitas amerisium lebih cepat pada kompaksi rendah
dibandingkan pada kompaksi tinggi. Namun untuk pH tinggi dkunjukkan bahwa mobilitas amerisium tetap
sangat lambat'23', yang berada pada yang orde "maagnitude" sama dengan kompaksi tinggi pada pH netral.
Pada pH tinggi tsrsebut Am(CO3)33- merupakan spesi dominan, yang berada dalam bentuk koloid. Sekalipun
dengan pH dan porositas bentonit yang tinggi, amerisiunn disamping terhidrolisa secara kuat sehingga juga
akan tersorpsi secara kuat, mekanisme retardasi dikendalikan oleh "eksk jsi ion" atau "filtrasi molekuler",
yang dengan demikian amerisium hampir immobil.

Dalam campuran bentonit MX-80/silica-sand (1/9), pada densitas bentonit p = 2000 kg/m3,
ditunjukkan koefisien difusi, Da - 3,16 x 10-15.i2°), lebih tinggi dengan faktor 25 dibandingkan dengan bentonit

Dalam bentonit Kunipia mobilitas amerisium meningkat dsngan kenaikan densitast25!. Namun pola
penurunan mobilitas amsrisium tersebut berbeda dibandingkan neptunium, seperti diperlihatkan pada
Gambar 2. Diperlihatkan bahwa pola penurunan mobilitas neptunium sama, untuk bentonit Kunipia maupun
Kunigel V1. Sedangkan untuk amerisium, koefisien difusi dalam bentonit Kunipia lebih tinggi daripada dalam
bentonit Kunigel V1, pada densitas rendah. Selanjutnya penurunan mobilitas dalam oentonit Kunipia lebih
cepat daripada dalam bentonit Kunigel V1, dar. koefisien difusi lebih tinggi untuk bentonit Kunigel V1 dari
pada bentonit Kunipia. Namun hingga saal ini belum terdapat penjelasan lebih detail tentang hal tersebut.
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Tabe l 7.Koefisient difusi (m2/s) amerisium dan curium dalam bentonitterkompaksi.

Unsur

Am

Cm

Jenis Bentonit, Densitas (kg/m3),
Kondisi percobaan

Kunigel V1, 1800

o "porewater" (estimasi)
KunigelV1,2000
• "porewater" (estimasi)

MX-80, 2000

. SGW Swedia

• SGW Swedia, 600 ppm
HCO3* dalam larutan

• leaching SF dalam kondisi
HNO3-HCI

MX-80/Silika (1/9), 2000

. SGW Swedia (pH ~ 8)
Sardini'an (Na-bentonit dari Ca-
bentonit), 1100 •

• Syntetic-concrete-water, pH

15,3,

MX-80, 2000

• leaching SF dalam kondisi •
HNO3-HCI

Jurnlan

mol

-

-

1 X 10-9
4 x 1 0 - 9
4x10-9

hasil
aktivasi

1 x 10-8

hasil

aklivasi

hasil
aktivasi

Waktu
(hari)

-

-

77
524
350

386

378

36

386

D a Xi0 1 4

(m2ys)

0,15

0,09

1,4
G 1,3

• 2,8

0,2

30

3,0

0,2

Kd
(nvVkg)

6,6

6,6

0,2

Acuan

[12]

[12]

[14]

[16]

[17]

[20]

[23]

[17]

Curium
Dibandingkan plutonium, untuk kondisi larutan dan bsntonit yang sama amerisium bersifat lebih

mobil dengah koefisien difusi 2 x 10-'" m2/s!"i. Dalam susunan berkala curium berdekatan dengan
amerisium, karena itu diharapkan sifat kimia curium analog dengan amerisium yang dalam larutan lebih
dominan sebagai trivalen. Demikian pula spesiasi curium dalam larutan juga diharapkan seperti pada
amerisium. Untuk digunakan dalam pengkajian unjuk kerja sistem penyimpanan limbah, data untuk cunum
banyak diadopsi dari data untuk amerisiumi11].

Secara keseiuruhan dapat dinyatakan bahwa lantanida dan aktinida bersifat "immobil", koefisien
difusi rendah. Seperti disajikan pada Gambar 1 mobilitas lantanida maupun aktinida berada beberapa orde
"pangkat puluhan" lebih rendah dibandingkan unsur tak-terserap, seperti p&da tritium, Dibandingkan dengan
aktinida, koefisien difusi lantanida, dalam hal ini samarium, berada 1 orde iebih tinggi dibandingkan aktinida
trivalen, amerisium, namun lebih rendah dibandingkan aktinida lain, neptunium, maupun radionuklida "mobil"
seperti cesium, technesium dan tritium. Dalam hal ini tritium merupakan model unsur yang {jdak tersorpsi
oleh bentonit, dimana mobilitas tritium dapat digunakan sebagai mobilitas unsur dalam "rongga air".
Koefisien difusi untuk tritium tersebut dapat digunakan sebagai DP pada persamaan (1) dan (2)..

Dikaitkan dengan keadan riil di alam, kondisi anaerobic berkaitan dengan kondisi air tanah dalam
keadaan terreduksi. Kondisi tersebut secara umum memberikan mobilitas aktinida yang cenderung rendah.
Pada penggunaan campuran bentonit/silica-sand, walaupun mobilitas radionuklida umumnya lebih cepat,
koefisien difusi radionuklida masih dapat dinyatakan rendah. Dengan menggunakan persamaan 1, dapat
diperkirakan faktor retardasi yang akan digunakan dalam pengkajian unjuk kerja penghalang rekayasa
sistem penyimpanan limbah radiokatif. Berdasarkan persamaan te.rsebut dapat dinyatakan bahwa koefisien
difusi makin rendah akan. memberikan koefisien retardasi yang tinggi. Hal tersebut merupakan faktor
"favourable" bagi retardasi migrasi radionuklida dalam bentor.it sebagai bahan penyangga.

47



JSSN 0X52 - 2979 Hasil I'enelitian
l'usat Teknologi l'engnlahan LimbaJi Rad'waktif

Tahun 1997/1998

SIMPULAN
Dari studi pustaka ini telah diperolsh sejumlah informasi tentang mobilitas beberapa unsur

lantanida dan aktinida dalam bentonit terkompaksi. Nainun demikian masih banyak fenomena yang masih
perlu penjelasan lebih lanjut, disamping yang belum terungkap. Mobilitas dikuantifikasikan sebagai koefisien
difusi. Dari keseluruhan informasi yang diperoleh, diperlihalkan bahwa lantanida dao aktinida mempakan
unsur "immobil" dalam bentonit terkompaksi, dengan banyak variasi nilai koefisien difusi. Variasi nilai
koefisien difusi tersebut berkaitan erat dengan kondisi percobaan maupun karakieristik bentonit. Secara
umum koefisien difusi turun terhadap kenaikan ciensitas bentonit. Pada densitas tinggi peran kandungan
montomorillcnit dalam bentonit dominan. Urnumnya untuk kandungan montmorilonit yang lebih tinggi
memberiksn koefisien difusi lebih rendah.. Hal yang sama ]uc,a ditunjukkan pada penggunaan campuran
ber\toriit/"silica-sand", dengan koefisien difusi lebih tinggi dibardingkan bentonit tanpa campuran. Peran lain
terhaaap mobilitas unsur/radionuklkida ialah kondisi redoks, pH, maupun adanya pengompleks.'yang dalam-
beberapa hai menyebabkan peaibahan spusiasi dalam larutan, yang dapat pula mengubah nilai koefisien
difusi. Selanjutnya sifat immobilitas lantanida dan aktinida tersebut penting untuk diterapkan dalam
penyusunan rancang bangun sistem penyimpanan llmbah.

Sementara itu, data yang ada ialah untuk beberapa bentonit yang sudah banyak dikenal di dunia.
Namun dalam perencanaan untuk diaplikasikan di Indonasia, belum cukup data tentang mobilitas
radionuklida yang dikenal. Karena itu pada masa yang akan datang perlu dilakukan percobaan-percobaan
lebih banyak menggunakan bentonit asa! Indonesia.
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Gambar 1. Koefisien difusi beberapa unsur/radionuklida pada bentonit, Kunipia
dan Kunigel, sebagai fungsi "dry density"t1013i.
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WATAK SERAPAN CESIUM
PADA TANAH CALON TAPAK PENYIMPANAN LIMBAH Dl LEMAHABANG

Budi Setiawan'

ABSTRAK
WATAK SERAPAN CESIUM PADA TANAH CALON TAPAK PENYIMPANAN LIMBAH Dl

LEMAHABANG. Telah diiakukan penelitisn mengenai interaksi radionukiida dengnn tanah calon tapak
penyimpanan limbah. Tujuan dari penelitian adalah mempelajari kemampuan sorpsi radionuklida Cesium
yang terlarut dalam air tanah dan air permukaan oleh tanah dari daerah Lemahabang. Contoh tanah .diambil
dari calon iokasi tempat penyimpanan lirnbah radioaktif. Parameter yang dipelajari adalah kinetika sorpsi, .
desorpsi, isoterm sorpsi serta pengaruh ion Ca2* terhadap sorpsi Cs-137 oleh contoh tanah. Percobaan ini
dilakukan secera catu, dimana air tanah dan air permukaan berperan sebagai media pelarutnya. Untuk
percobaan isoterm sorpsi, konsentrasi CsCI dibuat berkisar an.tara 10-8 - 1O2 N, sedangkan konsentrasi
CaCl2.2H-2O sebagai simulasi ion Ca2* dibuat menjadi 106 - 102 M. Ukuran butir contoh dibuat menjadi 100
mesh. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kesetimbangan sorpsi didapat setelah terjadi kontak 2-3 hari,
dengan nilai Kd yang relatif sama untuk sorpsi Cs-137 yang terlarut dalam air tanah maupun dalam air
permukaan dalam contoh zone tanah yang sama. Demikian pula dengan hasil desorpsinya yang
menunjukkan pola yang identik untuk zona tanah yang sama. Isoterm sorpsi dari contoh tanah mengikuti
aturan Freundlich. Penambahan ion Ca2 ' kedalam larutan relatif tidak mengurangi ksmampuan sorpsi Cs-
137 olehcontoh tanah.

ABSTRACT
SORPTION BEHAVIOUR OF CESIUM ON SOIL FROM DISPOSAL SITE CANDIDATE AT

LEMAHABANG. Experitnents of radionudide interaction with soil taken from disposal site candidate have
been done. Objective of the experiment is to study the capability of soil from Lemahabang area to absorb
radionuclide dissolved on groundwater and surface water. Soil samples were taken out from radwaste
disposal site candidate. Parameters to be studied were sorption kinetic, desorption, sorption isotherm and
effect of ion Ca2' to Cs-137 sorption on soil samples. The experiments were performed on batch method,
where groundwater and surface water bsd a role as a solution. For sorption isotherm, concentration of CsCI
ranged from 1O8 to 1O2 N, and concentration of CaCI?.2HjO as a Ca2* ion simulation ranged irom 1O6 to 1fr2

M. Particle size ofthe sample was 100 mesh. The obtained resultshown that scrption equilibrium reached
after contad time 2-3 days, with Kd values relatively similar for sorption of Cs-137 dissolved on groundwater
and surface water af same soil zone. Also for it's desorption result shown identically pittern occurs for same
soil zone. Sorption isotherm of soil samples obeyed Freundlich Law. Increasing of ion Ca2* to the solution
did not decreasc ofCs-137 sorption capability ofsoil samples.

KATA KUNC!: Tanah Lemahabang, cesiton-137, air tanah, air permukaan, Koefisien distribusi, kimetika
sorpsi, desorpsi, isoterm sorpsL calsium.

PENDAHULUAN
Untuk penyimpanan limbah radioaktif aktivitas rendah-sedang yang direkomendasikan oleh IAEA,

salah salunya, ialah disimpan secara teknik tanah dangkal {shallow land kcility)^. Dalam pengkajian unjuk
kerja tempat penyimpanan limbah radioaktif, bermacam informasi mengenai kondisi lingkungan dari calon
tapak perlu dipelajari dan didata dengan lengkap. Baik data yang berhubungan dengan aspek kesesuaian
lingkungan maupun yang berhubungan dengan aspek geokimia, seperti soipsi radionuklida oleh tanah calon
lokasi perlu dipelajari. Data sorpsi radionukiida oleh tanah calon tapak perlu dipelajari karena tanah lokasi
akan berperan sebagai penghalang alarni {natural barrier) terhadap kemungkinan adanya lepasan
radionuklida dari fasilitas penyimpanan ke lingkungan!2!. Dari studi yang dilakukan oleh SUCIPTA telah
diperoleh beberapa daerah potensial yang sesuai untuk penyimpanan limbah radioaktif dengan teknik tanah

1 Pusat Teknologi Pengolahan Limbah radioaktif - BATAN
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dangkal di daerah Muria bagian utaraPi. Lemahabang mempakan salah satu calon tapak yang perlu untuk
dipelajari lebih rinci mengenai kemampuan sorpsi radionuklida yang terlarut dalam sistem perairan alam oleh
tanah calon tapak.

Tanah calon lokasi yang dip'elajari adalah zone B dan zone C dari tanah calon lokasi. Tanah zone
B biasanya berada pada kedalaman sskitar 60 - 75 cm dari aras permukaan dan terapit (sandwich) dengan
tanah zone A dan zone CM. Tanah zone B ini kaya dengan partikel kedl (fine-sized particle) yang berasal
dari pelapukan di zone A yang terbawa oleh air hujan, turun ke lapisan dibawahnya kemudian tertapis dan
tertahan di zone B. Sedangkan tanah zone C adalah tanah kedalaman yang mengaiami proses pelapukan
minimal sehingga mempunyai sifal seperti parent material soiW.

Pada opsi penyiriipanan iimbah secara monolith, paket limbah ditempatkan pada trench yang digali
dengan dasar ditutup dengan lapisan beton porous. Paket limbah aras rendah-sedang umumnya dipadatkan
dengan menggunakan semen jenis poriland, sedangkan dinding trench dilapisi dongan beton bertulang
untuk menjamin kekuatan monolitlP®. Lamanya jangka waktu penyimpanan akan menyebabkan terlindihnya
ion Ca2* dari beton pengungkung ke perairan alam. Hal ini diperkirakan mempengaruhi sorpsi radionuklida
oleh tanah calon tapak.

Larutan radioaktif yang mengandung Cs-137 digunakan Gebagai simulasi limbah, karena
berdasarkan kriteria inventory dari limbah radioaktif radionuklida ini akan mendominasi pada kurun waktu
sampai dengan 500 tahun penyimpanani7!. Sehingga Cs-137 perlu mendapat perhatian dalam analisis unjuk
kerja penyimpanan limbah radioaktif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kemampuan soipsi tanah calon tapak penyimpanan
limbah radioaktif terhadap radionuklida cesium dalam media air. Data diperoleh dengan cara mengevaluasi
parameter kinetika, isoterm sorpsi, desoipsi serta pengaruh adanya ion Ca2* terhadap sorpsi Cs-137 oleh
tanah caion tapak. Uata yang diperoleh dari penelitian i.ni akan disumbangkan untuk pengkajian
keselamatan lingkungan tempat penyimpanan limbah radioaktif.

TATA KERJA
Bahan

Bagian zone B dan zone C tanah calon tapak yang berasal dari desa Balong, Kecamatan Bangsri,
Kabupaten Jepara didaerah Lemahabang-Muria digunakan sebagai bahan contoh pada percobaan ini.
Tanah mula-mula dibersihkan dari partikel-partikel yang berukuran t asar seperti kerikil dan batuan,
kemudian digerus dan diayak sehingga didapat ukuran butir 100 mesh. Contoh lalu dikeringkan dalam oven
selama 4 jam pada suhu 110 °C. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan air sumur dan air
permukaan dari Kali Suru yang ada di sckitar calon lokasi.

Larutan CsCI (Merck p.a) digunakan untuk percobaan isoterm soipsi dengan konsentrasi awal
dibuat berkisar antara 10-8 - 10'2 N, sedangkan ion Ca'-* dibuat dari CaCl2.2H?O (Merck p.a) dengan
konsentrasi berkisar 1O6 - 10-' M. Larulan radioaktif Cs-137 yang digunakan sebagai tracer berasal dari
Amersham UK, kemud'an diencerkan dengan air demineral sehingga diperoleh aktivitas sekitar 10-2 (.iCi/ml
dengan konsentrasi CsCI 10-8 N. Sebagai pencacah aktivitas radionuklida digunakan liquid scintillation
counter (LSC) tipe Tri-carb 1600. TR, Packard-Canberra Co.

Metode
Kinetikasorpsi

Percobaan ini adalah untuk mendapatkan waktu kontak optimum untuk mencapai kondisi
setimbang antara Cs-137 yang terlarut pada air tanah dan air permukaan dengan tanah calon lokasi. Teknik
percobaan mengacu pada pustaka [8], dirnana 100 mg contoh tanah dikontakkan dengan 10 ml air tanah
dalam wadah botol polietilen. Campuran ini kemudian ditambahkan larutan radioaktif cesium. Kuantitas Cs-
137 yang digunakan adalah sekitar 10-2 |.iCi/ml dengan konsentrasi CsCI 10-8 N, waktu kontak yang
digunakan adalah antara 1 jam sampai 7 hari. Beningan dan padatannya dipisahkan dengan cara
pemusingan, kemudian aktivitas Cs-137 dicacah dengan LSC. Nilai koefisien distriousi (Kd) dihitung dari
perbandingan konsentrasi Cs-137 yang terserap oleh fasa padatan dengan konsentrasi Cs-137 yar.g tersisa
dalam lamtan pada kondisi setimbang. Perhitungan nilai Kd digunakan persamaan :

52



Hasil Penelitian • 'SSN 0852-2979
l'usat Teknologi '.'engolahan Limbah liad'waktif
Tahun 1997/199H

C (A \ \l
Kd = — = — -1 x— (1)

C U . J W
dimana, Cs : Cs-137 terserap oleh tanah calon lokasi (j-iCi/g), Ci : Cs-137 tersisa di larutan ().iCi/ml), Ao :

aktivitas larutan sebelum pengontakkan (j.iCi), At: aktivitas larutan setelah pengontakkan ((.iCi), V : volume

fasa larutan (ml), W : berat fasa padat (g)

Desorpsi
Perccbaan ini adalah untuk mempelajari reversibiiitas atau desorpsi Cs-137 ke fasa larutan akibat

adanya kontak dengan media air. Teknik percobaannya mengacu pada pustakaPi. Setelah percobaan
kinetika selesai, air tanah yang mengandung radionuklida diganti dengan air tanah segar. Pengontakkan
dengan air tanah segar dilakukan selama 1 iam sampai 4 hari, dan pemisahan dilakukan seperti pada
percobaan sebelumnya. Perhitungan nilai Kd-nya niengikuti persamaani10',

K d = y . A 0 - A , ( V + AV)
{ 2 )

dimana A V: volume larutan yang tertingga! setelah dekantasi (ml).

Isoterm sorpsi
Percobaan ini adalah untuk mempelajari pengaruh konsentrasi CsCI terhadap sorpsi Cs-137 oleh

tanah calon lokasi. Teknik percobaannya mengacu pada pustaka'8!. Konsentrasi pengemban CsCI dibuat
berkisar 108 - 1O2 N, dengan waktu kontak yang digunakan yang didapat dari percobaan kinetika sorpsi.
Cara pengontakkan, pemisahan dan perhitungan nilai Kd dilakukan seperti percobaan terdahulu.

Pengaruh ion Ca2*
Percobaan ini adalah untuk mensimulasi adanya ion Ca2* yang terlindih dari semen/beton

pengungkung paket limbah ke larutan, terhadap sorpsi Cs-137 oleh tanah calon lokasi. Digunakan
CaCl2.2H2O dengan konsentrasi dibuat berkisar antara 106 - 102 M. Campuran 0,1 g tanah calon lokasi,
larutan radioaktif Cs-137 dan CaCb yang divariasi konsentrasinya antara 10-6 - 10-? M, dikontakkan didalam
wadah botol poiietilen volume 20 ml selama 4 hari. Cara pengontakkan, perriisahan dan perhitungan nilai Kd
dilakukan seperti percobaan sebelumnya.

HASIL DAN BAHASAN
Kinetika sorpsi Cs-137 oleh tanah calon lokasi sebagai fungsi dari waktu kontak ditunjukkan pada

Gambar 1a dan 1b. Nilai yang konstan dari Kd telah dicapai dengan cepat bila dibandingkan dengan waktu
penyimpanan, yaitu setelah kontak antara tanah calon lokasi dengan larutan yang mengandung Cs-137
mencapai waktu 2-3 hari. Nilai Kd yang didapat adalah sekitar 4500 dan 1150 rnl/g masing-masing untuk
tanah zone C dan zone B. Dari Gambar 1a dan 1b diperlihatkan bahwa nilai Kd zone C lebih besar dari nilai
Kd zone B. Hal ini disebabkan karena tanah zone B merupakan zone peralihan dari zone C ke zone A.
Zono A adalah zone pelapukan yang kaya der.gan bahan organik. Adanya penetrasi air hujan d?.ri zone A
ke zone B, maka tanah zone B akan relatif lebih jenuh dengan bahan organik dibandingkan dengan tanah
zone C. Akibat adanya fenomena ini tanah di zone B akan lebih sedikit menyersp Cs-137 dibandingkan
dengan tanah zone C yang relatif masih bersih dari gangguan penjenuhan!'1!.

Bila dibandingkan dari fenomena interaksi antara Cs-137 oleh tanah calon lokasi pada masing-
.masing zone tanah, hasil percobaan kinetika sorpsi Cs-137 di zone B dan zone C dapat ditunjukkan pada
Gambar 2a dan 2fc>. Diperlihatkan bahwa nilai Kd yang diperoleh dari percobaan kinetika sorpsi antara zone
tanah calon tapak yang sama, untuk pelarut yang berbeda, menghasilkan pola sorpsi yang identik.
Hasil dari percobaan desorpsi ditunjukkan pada Gambar 3a dan 3b masing-masing untuk desorpsi Cs-137
dari lanah zone B dan zone C. Untuk proses desorpsi, pada akhir percobaan telah terjadi kondisi
kesetimbangan yang baru pada masing-rnasing zone. Dimana pada awa' kontak telah terjadi proses
desorpsi Cs-137 yang relatif cepat kemudian proses ini diikuti dengan pros-s resorption radionuklida dari
larutan ke lanah di masing-masing zone. Pada proses desorps' ini, kondisi kesetimbangan yang baai
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dicapai setelah waktu kontak 2 hari. Pola desoipsi yang seperti ini dijumpai pula pada percobaan yang
dilakukan oleh ERTEN et.al. yang menggunakan lempung Rasadiyei9). Sebagaimana percobaan kinetika,
cepatnya fenomena desorpsi Cs-137 dari tanah calon lokasi memberi kesan telah terjadinya mekanisme
sorpsi yang sederhana pada tanah calon lokasi'10).
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Gambar 1. Kinetika sorpsi Cs-137 yang terlarut dalam (a) ? r tanah dan (b)
air permukaan oleh tanah Lemahabang.
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Gambar 2. Kinetika sorpsi Cs-137 oleh tanah Lemahabang pada (a) zone B dan (b) zone C.
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Isoterm sorpsi untuk tanah calon tapak ditunjukkan pada Gambar 4a dan 4b masing-masing untuk isoterm
sorpsi pada tanah zone 8 dan zone C. Pada garnbar ini diperlihatkan adanya kenaikan kurva isoterm sampai
dicapainya kondisi yang konstan, yang ditandai dengan kurva yang mendatar. Grafik isoterm yang mendatar
dipilih sebagai kapasitas sorpsi (Ca). Dari grafik isoterm sorpsi yang disajikan dalam bentuk logaritmik,
diperoleh bentuk garis lurus yang menandakan bahwa proses sorpsi mengikuti aturan Freundlich.
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Gambar 3. Desorpsi Cs-137 dari tanah Lemahabang pada (a) zone B dan (b) zone C.
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Gambar 4. Isoterm sorpsi Cs-137 oleh tanah Lemahabang pada (a) zone B dan (b) zone C.
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Persamaan yang digunakan adalahi'213!,
1

C , = C . ( K . C , ) « (3)
Cs: Cs* yang terserap oleh tanah (eq/kg), Ca: kapasitas soipsi (eq/kg), K: konstanta sorpsi (eq/l), Ci: Cs*

dalam larutan (eq/l), - : kemiringan kurva
n

Bila persamaan (3) diubah bentuknya menjadi logaritmik, akan menjadi

log C s = log C a + - l o g K + —log C , (4)
n n

dari grafik diperoleh Ca-zone B : 5,02 x 1CM eq/kg, Ca-zone C : 6,92 x 10-' eq/kg, - -zone B : 0,552, - -zone
n n

C • 0,509. Kernudian dengan memasukkan nilai-nilai Ca dan - kepersamaan (4) diperoleh nilai K dari
n

masing-masing zone tanah, yaitu K-zone B : 2,63 x 10-4 eq/l, K-zone C : 6,87 x 10-4 eq/l. Nilai-nilai dari -
n

dan K merupakan nilai-nilai yang empiris karena sangat tergantung dengan kondisi yang diberikan pada
percobaan.
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Gambar5. Pengaruh ion Ca2+ terhadap sorpsi Cs-137 yang terlarut dalam (a) air
tanah dan (b) air permukaan oleh tanah Lemahabang.
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Hasil dari psrcobaan pengaruh ion Ca ini ditunjukkan pada Gambar 5a dan 5b, masing-masing
untuk Cs-137 yang terlarut dalam air tanah dan air permukaan. Penambahan Ca* dalam larutan ternyata
relafif tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap sorpsi Cs-137 oleh tanah calon lokasi. Hal ini
disebabkan karena enerji hidrasi ion Ca lebih besar dari enerji hidrasi ion Cs sehingga ion Ca relatif sulit
melakukan difusi pada tanah calon tapak untuk melakukan pergantian (replacement) dengan ion Cs [14].
Pengaruh ion Ca terhadap sorpsi Cs-137 oleh tanah calon tapak dengan pelarut yang berbeda memberikan
hasil yang reiatif identik satu sama lainnya.

SIMPULAN
Telah diterangkan tentang interaksi radionuklida cesium yang terlarut dalam air tanah dan air

permukaan dengan tanah calon tapak Lemahabang-Muria. Kesetimbangan sorpsi didapat setelah terjadi
waktu kontak sekitar 2-3 hari, dengan nilai Kd 4500 dan 1150 ml/g masing-masing pada zone C dan zone B.
Demikian pula untuk percobaan desorpsi yang memberikan pola desorpsi yang identik untuk zone tanah
yang sama, dengan proses yang relatif cepat (+ 2 hari) memberi kesan telah terjadinya mekanisme sorpsi
yang sederhana pada tanah calon lokasi. Isoterm soipsi dari tanah calon tapak mengikuti aturan Freundlich.
Penambahan CaCl2.2H2O ke larutan relatif tidak mengubah sorpsi Cs-137 oleh tanah.

Adanya kinetika yang relatif cepat, kapasitas sorpsi dan koefisien distribusi yang tinggi
memperlihatkan bahwa watak serapan dari Cs-137 oleh tanah zone B dan C dari calon tapak merupakan
suatu faktor yang baik untuk penghambatan adanya sebaran radionukiida dari fasilitas penyimpanan limbah
ke biosfer.
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PENGEMBANGAN MODEL KOMPUTER UNTUK PELEPASAN RADIONUKLIDA
DARI FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH TANAH DANGKAL

Dadang Suganda, Sucipta, Pratomo BS, Eriendi*)

ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODEL KOMPUTER UNTUK PELEPASAN RADIONUKLIDA DARI

FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH TANAH DANGKAL. Pengembangan model kompuler 1-dimensi
mengenai lepasan radionuklida dari fasilitas penyimpanan limbah tanah dangkal (PLTD) telah dilakukan.
Model komputerini diterapkan pada fasilitas PLTD konseptual di PPTA Serpong. Fasilitas PLTD berada 1.8
meter di atas lapisan air tanah, berjarak 150 m dengan sungai Cisalak. Metoda numerik dengan
penyelesaian beda hingga secara implisit dipilih untuk memprediksi migrasi radionuklida dari PLTD. Dimulai
dengan migrasi radionuklida dari bawah fasilitas PLTD secara vertikal pada zona tak jenuh hingga lapisan air
tanah, dilanjutkan secara horizontal pada lapisan airtanah hingga ke lingkungan penorima. Radionuklida Cs-
137 dipilih sebagai radionuklida sampel yang diteliti migrasinya. Hasi! pengkajian menunjukkan bahwa
fasilitas PLTD di PPTA Serpong memenuhi kriteria keselamatan yang tinggi.

ABSTRACT
DEVELOPMENT OF COMPUTER MODEL FOR RADIONUCUDE RELEASED FROM

SHALLOW-LAND DISPOSAL FACILITY. Development of 1-dimensional computer model for radionuclide
release from shallow land disposal facility (SLDF) has been done. This computer model is used for the SLDF
facility at PPTA Serpong. The SLDF facility is above 1.8 metres from groundwater and 150 metres from
Cisalak river. Numehcal method by impiicit method of fmite difference solution is chosen to predid the
migration of radionuclide with any concentration, The migration staris vertically from the botiom of SLDF until
the groundwater layer, then horizontally in the groundwater until the critical population group. Radionuclide
Cs-137 is chosen as a sample to know its migration. The result of the assessment shows that the SLDF
facility at PPTA Serpong has the high safety criteria.

KATA KUNCi: Model komputer, migrasL radionuklida, penyimpanan limbah, metoda numerik.

PENDAHULUAN
Lepasan radionuklida dari fasiiitas PLTD kebiosfir memiliki resiko potensial yang perlu dikaji untuk

memenuhi kriteria aspek keselamatan. Kaitan resiko potensia! dengan PLTD adaiah migrasi radionuklida ke
biosfir setelah panghalang rekayasa msak akibat peran air tanah. Jalur migrasi radionuklida melalui proses-
prosesi1!, aliran airyang berkontak dengan liinbah, degradasi kontainer, lepasan bentuk limbah (waste form),
dan transport radionuklida sampai ke lingkungan.

Suatu model komputer sederhana 1-dimensi, PLTD1 code, telah dikembangkan untuk mengkaji
lepasan radionuklida dari fasilitas PLTD konseptual di PPTA Serpong. PLTD berada 1.8 meter di atas
lapisan air tanah dan berjarak 150 meter dengan sungai Cisalak. Metoda numerik, dengan penyelesaian
beda hingga secara implisit, dipilih untuk memprediksi migrasi radionuklida tertentu. Dimulai dengan migrasi
radionuklida dari bawah PLTD secara vertikal pada daerah tak jenuh hingga lapisan air tanah, dilanjutkan
secara horizontal pada lapisan air tanah hingga sungai Cisalak.

METODOLOGI
Diasumsikan setelah terjadi kerusakan pada penghalang rekayasa fasilitas PLTD di PPTA

Serpong, radionuklida dalam sistem geohidrologi muia-rnula bermigrasi secara vertika! dari dasar fasilitas
PLTD sampai dengan lapisan air tanah, dilanjutkan secara horizontal sampai dengan sungai Cisalak, seperti
ditunjukkan dalam Gambar 1.

*) Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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Gambar 1: Skema pelepasan radionuklida ke lingkungan dari fasilitas
Penyimpanan Limbah sistem Tanah Dangkal di PPTA Serpong

Migrasi radionuklida dalam sistem geohidrologi meliputi adveksi, dispersi, retensi, dan peluruhan
radionuklida. Unluk migrasi radionuklida digunakan persamaan transport adveksi-dispersi 1-dimensi sebagai
berikutPi:

dl dx2 dx

R = faktor retardasi, Rv(Rv«t*ai) atau RH (RHonzomai), C = konsentrasi radionuklida (Bq/kg);
t = waktu (tahun); D = koefisien difusi sepanjang lintasan alir a'ir, Dv atau DH (m2/tahun);
V = kecepatan alir air, W atau VH (m/tahun); x = jarak, vertikal z atau horizontal x (m);
X = konstanta peluruhan. R diberikan oleh persamaan (2):

(l - s)p

s.e "
(2)

e = porositas, sv atau EH; p = kerapatan; pv atau pn (kg/m3); 0 = saturasi air, Ov atau 0H; Kd = koefisien
distribusi (m3/kg)

r) _ a v + n T n\
U l X L - V + u iv. • l W)

(XL = dispersivitas, aiv atau OCLH; V = kecepatan alir air; Vv atau VH (m/tahun); Dm = koefisien difusi molekuler
air bebas, Dmv atau DmH (m2/tahun).
Syarat awal dan syarat batas yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan (1) adalahi3':

C(x,t) = 0 untuk t -• 0 dan xi < x < XN
C(x,t) = 0 untuk t > 0 dan xt > x > XN
C(x,t) -• Co untuk 0 < t < Lm dan xi < x < XN

Co = konsenlrasi masukkan (Bq/waktu); Ux = waktu migrasi maksimum (tahun).

• ( 4 )

Metoda numerik dengan penyelesaian beda hingga secara implisit dipilih sebagai solusi untuk persamaan
(1). Sehingga persamaan (1) menjadi:

At
^ i • \ w

2Ax ^i-^RC.I"1 (5)

danpialah sistem grid untuk jarak x dan waktu t; dan x = iAx untuk i = 1, 2
N; t = pAt untuk p = 1, 2 P
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Persamaan (5) disusun kembali menjadi:

«,C]'.'! + [\ C!r' + c , C T ' = d, umuki = 1, 2

dengan:

D V

b, = — +
At

V

R.Ax2 2R.Ax
2D

I)
2R.Ax R.Ax2

At

(7)

Dalam bentuk matrik persamaan (6) dapat ditulis seperti berikut:

b, c,

b , c 2

a , b , c ,

c
c
c
c

[c

1

'"

?
V
4

N -

r
1

1

1

1.

" d . ~

d.

_dN_

(8)

Persamaan (8), dalam bentuk matrik di atas, disebut persamaan tridiagonal, dapat dipecahkan dengan
algoritma tridiagonali4!:

diawali dengan menentukan dua variabel baru Bi dan Di:

B, =d,dan D, = d . (9)

menghitung ulang persamaan berikut untuk kenaikan harga i sampai dengan i = N

R = —
B, ,

R
B, = d , untuk i = 2, 3 ,N

i — 1

d.
D: =• (10)

menghitung harga C yang tidak diketahui:

^ - M — _ (11)

menghitung persamaan berikut untuk penurunan harga i sampai dengan i = 1

B

, .C j t l )
— — untuki = N-1,N-2 (12)
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HASIL DAN BAHASAN
ProgramPLTDI code rnembutuhkan dua kelompok data, yaitu data untuk migrasi radionuklida

secara vertikal dari dasar PLTD sampai dengan lapisan air tanah dan secara horizontal pada lapisan air
tanah sampai dengan lingkungan penerima. Parameter-parameter yang diperiukan untuk perkiraan migrasi
radionuklida dari dasar PLTD PPTA Serpong ke iapisan air tanah untuk radionuklida Cs-137 dengan harga
Kd7,7 dan 10 l/kg ialah:

Porositas = 0,189
Kerapatan= 1,41 kg/l
Dispersivitas vertikal = 25,4 m
Saturasi = 0.7
Kecepatan alir air = 240,9 m/thn
turtuositas batuan = 1
Koefisien difusi molekular air bebas = 0.065 m2/thn
Kedalaman lapisan tak jenuh di bawah PL.TD = 1,8 rn.

Parameter-pararneter yang dibutuhkan untuk migrasi radionuklida pada air tanah sampai dengan
sungai Cisalak untuk sampel radioriuklida Cs-137 dengan harga Kd7,7 dan 10 I/Ko adaiah:

• Porositas - 0,276
•> Kerapatan = 1,35 kg/l

Dispersivitas horizontal = 0,0005 m
Saturasi = 1
Kecepatan alir air = 0.4015 m/thn
turtuositas batuan = 1
Koefisien difusi molekular air bebas = 0.065 m2/thn j
Panjang PLTD = 10 m • ' i
Jarak PLTD-sungai Cisalak = 150 m :

Dengan menggunakan data masukan di aias,. program PLTD1 code dioperasikan untuk mengamati
iepasan radionuklida dari PLTD sampai dengan sungai Cisalak. Gambur 2, 3, dan 4 dengan Kd = 7,7 l/kg <
untuk Cs-137 memperlihatkan kenaikan nilai konsentrasi dari titik x = 0 m s/d x = 10 m, dengan titik puncak
pada x = 10 m, dan selanjutnya menurun. Penyebaran radinuklida Cs-137 untuk harga Kd = 7,7 l/kg akan ;
mencapai jarak 77, 2 m setelah 30 tahun, mencapai jarak 104,4 m setelah 100 tahun, dan mencapai sungai \
Cisalak setelah 278 tahun terhitung setelah PLTD rusak. Sedangkan Gambar5, 6, dan 7 dangan Kd = 10 •
l/kg, penyebaran radionuklida Cs-137 akan mencapai jarak 71,8 m setelah 30 lahun, mencapai jarak 95,4 m
selelah 100 tahun, dan mencapai sungai Cisalak setelah 350 tahun terh'tung setelah PLTD aisak.

SIMPULAN |
Dari hasil pengkajian maka beberapa kesimpuian dapat diberikan sebagai berikut: \

1. Program PLTD1 code cukup sederhana, dengan. data masukan yang tidak banyak menghasilkan j
keluaran yang cukup memadai. j

2. Migrasi radionuklida Cs-137 dengan Kd 7.7 dar, 10 l/kg akan mencapai sungai Cisalak dengan waktu i
278 dan 350 tahun setelah terjadi kerusakan pada PLTD. ]

3. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa fasilitas PLTD di PPTA Serpong memiliki kriteria ]
keselamatan yang tinggi.

4. Mengingat beberapa data masukkan yang diperoleh berdasarakan asumsi maka hasil dari pengkajian
ini masih perlu diperbaharui.
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Gambar 2. Konsentrasi radionuklida Cs-137 sebagai fungsi jarak, 30 tahun setelah
kerusakan fasilitas penyimpanan limbah: untuk Kd 7,7 l/kg.
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Gambar 3. Konsentrasi radionuklida Cs-137 sebagai fungsi jarak,. 100 tahun
setelah kerusakan fasilitas penyimpanan limbah: untuk Kd 7,7 l/kg.
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Gambar4. Konsentrasi radionuklida Cs-137 sebagai fungsi jarak, 278 tahun
setelah kerusakan fasilitas penyimpanan limbah: untuk Kd 7,7 l/kg.
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Gambar 5. Konsentrasi radionuklida Cs-137 sebagai fungsi jarak, 30 tahun setelah
kerusakan fasilitas penyimpanan limbah: untuk Kd 10 l/kg.
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Gambar 6. Konsentrasi radionuklida Cs-137 sebagai fungsi jarak, 100 tahun
setelah kerusakan fasilitas penyimpanan litnbah: untuk Kd 10 l/kg.
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Gambart. Konsentrasi radionukTida Cs-137 sebagai fungsi jarak, 350 tahun
setelah kerusakan fasilitas penyimpanan limbah: untuk Kd 10 l/kg.
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STUDI KARAKTERISTIK FISIK BENTONIT UNTUK BAHAN PENYANGGA PADA SISTEM
PENYIMPANAN LIMBAH RADIOAKTIF

Suryantoro, Arimuladi S.P., Pratomo Budiman-Sastrowardoyo")

ABSTRAK
STUDI KARAKTERISTIK BENTONIT SEBAGAI CALON BAHAN PENYANGGA PADA SISTEM

PENYIMPANAN LIMBAH RADIOAKTIF. Penelusuran literatur tentang beberapa karaktiristik bentonit,
sebagai cabn bahan penyangga dalam sistem penyimpanan limbah radioaktif, telah dilakukan. Beberapa
informasi telah diperoleh dari berbagai pustaka, yang akan disumbangkan dalam pengkajian unjuk kerja
penghalang rekayasa. Fungsi bentonit tersebui meliputi sifat penyanggaan secara fisika dan kimiawi,
diantaranya sifat swelling, self sealing, konduktivitas hidraulik serta permeabilitas gas. Dalam makalah ini
juga disajikan tentang kestabilan jangka panjang bentonit dalam kondisi alami berkaitan dengan ilitisasi,
yang dapat mengubah kapasitas penyanggaannya. Dari informasi-informasi tersebut ditunjukan bahwa
bentonit dapat digunakan sebagai calon bahan buffer dalam sistem penyimpenan limbah.

ABSTRAK
CHARACTERtSTICS STUDY OF BENTONITE AS CANDIDATE OF BUFFER MATRIALS FOR
RADIOACITVE WASTE DISPOSAL SISTEM. Uterature studies on benionit characteristic of, as candidate
for radioacitve waste disposal system, have been conducted. Several informations have been obtained from
references, which would be contributed on peiformance assessment of engineered barrier. The fonctions
bentonit includes the buffering of chemical and physical behavior, i.e. swelling property, self sealing,
hydraulic conduktivities and gas permeability. This paper also presented long-term stability of bentonite in
natural condition related to the illitisazation, which could change its buffering capadties. These information,
showed that bentonite was satified to be used (or candidate ofbuffer matehals 'm radioactive waste disposal
system.

PENDAHULUAN
Penyimpanan limbah di dalam forrr.asi geologi merupakan opsi yang telah banyak disepakati untuk

limbah aktiVitas tinggi dan umur panjangM. Dalam kaitan ini limbah olahan ditempatkan pada kedalaman
sekitar 500 - 1000 m dari permukaan tanah, dengan suatu sistem multi barier. Sistem multi barier
penyimpanan limbah radioaktif meliputi penghalang rekayasa dan penghalang alami. Penghalang rekayasa
meliputi limbah olahan hasil imobilisasi, wadah non-korosif, "ovetpack" serta bahan urug/bahan buffer.
Sedangkan fonr.asi geologi itu sendiri berfungsi sebagai barier alami.

Telah dikenal pula bahwa bentonit merupakan calon utama penyusun bahan buffer dalam sistem
penyimpanan limbah radioaktif tersebut. Dalam bentuk terkompaksi, bentonit dipertimbangkan sebagai calon
bshan penyangga, yang terutama karena konduktivitas hidraulik yang rendah serta fakt.or retandasi yang
tinggi terhadap pelepasan radionuklida dari suatu fasilitas penyimpanan limbah radioaktifM. Kompaksi
terhadap bentonit dimaksudkan untuk memperoleh unjuk kerja yang optimal untuk sebagai bahan
penyangga, yang kadang-kadang perlu dicampur dengan pasir silika. Umumnya kompaksi bentonit dilakukan
untuk mecapai densitas antara 1800 - 2200 kg/m3. Rendahnya konduktivitas hidraulik bentonit ialah untuk
menghambat intrusi air tanah ke wadah limbah, yang karenanya akan menunda korosi wadah limbah
tersebut, yang dengan sendirinya juga akan menunda pelarutan radionuklida dalam limbah. Sementara itu
fungsi retardasi bentonit berperan setelah terjadi korosi wadah limbah, disusul pelarutan radionuklida ke
badan air, dan radionuklida ditransportasi mslalui bentonit sebagai barier terakhir seoelum ke lingkungan
fasilitas. Hal tersebut berlangsung setelah sekitar 1000 tahun. Berbagai penelitian tentang retardasi transport
radionuklida dalam bentonit, di banyak negara, telah dilakukan. Oleh Budiman-S, dkk., sejumlah diantaranya
telah dirangkum dalam laporannyai5'6!.

Bentonit merupakan batuan clay yang mengandung group mineral smektit sebagai komponen
utama. Adanya mineral tersebut memberikan sifat bentonit memiliki konduktivitas hidraulik yang rendah serta
kapasitas serap yang tinggi, disamping sifat swelling serta konduksi thermal yang baikP-*). Group mineral
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smektit berdasarkan strukturnya dibedakan sebagai smektit di-oktahedral (mohtmorilonit, beidellite dan
nontronite) dan smektit tri-oktahedral (hectorite. saponite dan stevensive)!7). Diantara smektit tersebut,
montmorilonil merupakan mineral paling menonjoi, sehingga seringkali menggantikan kata smektit itu sendiri.
Tergantung penggunaannya terdapat 2 jenis bentonit alami, yaitu Na-bentonit dan Ca-bentonite. Untuk
digunakan sebagai bahan penyangga dalam sistem penyimpanan limbah tanah dalam, jenis Na-bentonite
merupakan type bentonit lebih baikHl.

Dalam makalah ini disajikan tinjauan tentang beberapa karakteristik fisik dan kimiawi bentonit yang
diperlukan bagi bahan buffer dalam sistem penyimpanan limbah radioaktif. Data dikumpulkan dari berbagai
hasil'penelit'an di beberapa negara dunia, yang diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian dengan
bentonit asal Indonesia dikemudian hari.

BAHASAN
Komposisi Bentonite

Bentonite;- term geoiogis untuk clay, yang dihasilkan dari alterasi hidroteimal abu vulkanik. Clay ini
kaya akan swelling minerai, terutama montmorilonite, yang mempunyai kegunaan sangat luas dan secara
komersial ada dalam banyak bentuk. Untuk NAGRA bentonit Volclay MX-80, berasal dari Wyoming dan
Dakota Selatan (USA), digunakan sebagai acuan karena telah banyak diteliti secara detail. iMamun bentonite
lain dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk perencanaan repository. Ca-bentonite dalam bentuk
highly-compacted (Montogel, Bavarian - FRG) juga layak digunakan ditinjau dari aspek difusi, sifat swelling,
konduktivity hidraulik maupuri kapasitas penukaran ionnya. N'amun kapasitas loading mekanik lebih banyak
ada untuk MX-80. Pada Tabel 2 berikut disajikan komposisi minera! berbagai jenis bentonit.

Tabel 1. Komposisi bentonit (%).

Mineral

Na-monmorilonit
lllite
Quartz
Glimer
Feldspar/plagi oklas
Kalsit/Cartoonate
Kaolinite
Zeolit
Dolornit
Pirit
Organic Carbon .
Lain-Lain

MX-800 (AS)MU

75

15,2
<1
5-8
1,4
<1

0,3
0,4
2

Kunigel V1
(Jepang)l4l

46-49

29 - 38.

2,7-5,5
2,1-2,6
-
3,0 - 3,5
2,0-3,8
0,3-0,7

Berapaw
(Canadapi

80
10
minor

minor
minor

minor

Sifat "Buffering" dan "Self Sealing Bentonite
Sebagai buffer material, bentonite harus dapat menyusun suatu zone proteksi mekanik dan

hidraulik disekitar kanister limbah penyimpanan limbah. Sifat ini akan membatasi transport groundwater
berikut bahan-bahan korosif menuju permukaan kanister, dan pada tingkat selanjutnya akan membatasi
migrasi radionuklida ter-"released" dari embedded waste. Selain itu stress batuan ditransfer ke kanister
melalui sifat plastik bentonite dan panas radiogsnic dikonduksi menuju host rock. Kegunaan bentonite
sebagai pengisi ruang-ruang kosong dalam reopository terutama peran rock-supporting, disamping
permeablitas yang rendah.

Density dan Pengerutan karena Pengeringan
Sifat-sifat mekanik highly-compacted bentonite tergantung pada densitasnya. Pada pemasangan

dalam bentuk blok, dengan sifat swelling dan sifat plastiknya, bentonite akan mengisi ruang kosong
disekitarnya dan massa homogen dari swollen bentonite terbsntuk. Dry density (ratio massa dan volume
total msA/) dipilih sebagai parameter kunci untuk sifat-sifat tersebut. Akibat kenaikan volume yang ringan
saat swelling, dry density bentonite akan turun menjadi dry density terreduksi (fro<i). Spesifik bentonite.
Density specifik bentonite MX-80, f = 2760 kg.m3 dengan porositas
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V

Vs ialah volume padatan bentonite.

Uptake air oleh bentonite akan mengisi pori-pori. Suatu sample dengan kandungan air w (ratio inassa air dan
massa padatan, ms/rn) akan mempunyai bulk density ffeu. Saat keadaan saturcsi, dimana semua pori-pori
bentonite terisi air, kandungan air menjadi wsat dengan bulk density fsat. Hubungan antar parameter-
parameter terseDut dirangkum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Parameter untuk penguraian uptake airoleh bentonite.

Kondisi Bentonite

Damp

Saturated

Kandungsn Air
0

w

w - e'aif

s n t ' ( ! - e ) . f

Density

f ( a u = f . (1 -e )

f.eu=fred(i-w)

ff.u = frodC1 - Wsa,)

Sebagai ilustrasi, untuk MX-80, pada fred = 1700 kg.m3, dengan asumsi U, - 1000 kg.rn3, diperoleh E = 0.38,
Wsai = 0.22 dan Ua\ - 2070 kg.m3. Perubahan volume akibat uptake air tidak sspenuhnya reversibel. Saat
pemanasan dilakukan pada bentonite, terjadi pengerutan dimana volumenya turun dengan tumnnya
kandungan air. Hasil experiment menunjukkan bahwa penurunan volume tersebut proporsional terhadap dry
density maupun kandungan air mula-mula. Dalam keadaan ini keretakanpun timbul. Sebagai contoh untuk
MX-80, pada fred = 1700 kg.m3 dan water content w = 8%, perubahan volume akibat pengeringan ialah
sekitar 5%. Kemungkinan terjadinya keretakan akibat pengeringan tersebut perlu dipethitungkan dalam
kalkulasi temperatur repcsitory. Saat uptake air terjadi lagi ke dalam pori-pori bentonite, retakan pada
bentonite akan hilang dan massa bentonite kembali horr.ogen.

Swelling Highly-Compacted Bentonite
Swelling bentonite terjadi saat uptake air. Untuk kasus repositor/, kenaikan volume yang

significant dari bentonite harus dicegah karena dapat terjadinya tekanan swelling isostatik. Tekanan swelling
yang terjadi bergantung pada density swollen-bentonite, seperti ditunjukkan untuk MX-80. Dengan sifat
swellingnya tersebut, bentonite cenderung mengisi fissure dan crack dalam batuan sekitar repository.
Karena volume fissure dan crack tersebut sangat kecil dibandingkan total mmassa bentonite, maka
penurunan volumenya tidak significant dan karenanya pembahan sifat-sifat bentonite tidak terjadi. Suatu gel
terbentuk disekitar fissure batuan yang cukup viscous sehingga tidak terdapat kehilangan massa oleh
adanya erosi.Tekanan swelling bekerja pada baik terhadap kanister maupun batuan, hal ini tidak boleh
terlaiu tinggi karena bersama dengan adanya tekanan hidrostatik dapat menimbulkan tekar.an lithostatik
pada sekitar 30 MPa. Karenanya terdapat suatu batas density yang diperbolehkan, sementara kenaikan
density memberikan sifat favourabel sebagai fungsi bahan buffer. Hasil experiment memperlihatkan untuk
dry density 1650 - 1750 kg/m3 pada temperatur 25°C memberikan tekanan swelling 4 - 18 MPa, yang
merupakan nilai paling cocok bagi suatu repository. Untuk density fersebut penurunan kecil tekanan swelling
terjadi dengan keaikan temperatur, karena itu tekanan pada kanister maupun batuan tidak akan melampaui
30 MPa sekalipun selama awal pemancaran panas radiogenik.

Konduktivitas Hidraulik dan Permeabilitas Gas pada Bentonite
Konduktivitas hidraulik bentonite sebagai fungsi density telah banyak dipelajari. Besaran tersebut

bergantung pada temperatur dan salinitas pore-water. Pada density fred = 1650 -1750 kg/m3 pengukuran
dengan oedoimeter memberikan konduktivitas hidraulik 10-13 - 10-14 m/s bagi bentonite murni. Hal ini berarti
bahwa demikian saturasi dicapai, bahan buffer akan bersifat impermeabel bagi air dan transpori zat terlarut
hanya terjadi melaiui proses diffusi. Permeabilitas gas pada bentonite meaipakan parameter penting karena
adanya hidrogen hasil korosi kanister. Gas tersebut dikeluarkan dengan cepat untuk menghindari timbulnya
tekanan lokal tinggi. Pada tekanan rendah permeabilitas bentonite juga rendah, namun pada tekanan 30 - 70
% tekanan swelling nonlinieritas terjadi dengan kenaikan permeabilitas sekitar 100x. Hal ini dapat dijelaskan
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oleh kemungkinan adanya channeling atau efek penapisan, dimana gas keluar melalui suatu sistem pori
penghubung yang ukuran rata-ratanya lebih besar. Sssuai hasil yang ada efek bersifat reversibei, yaitu
turunnya tekanan juga disertai penurunan permeabilitas, walaupun terdapat beberapa histaresis. Aliran gas
diatas nilai ambangnya cukup melepas hidrogen hasil korosi, sehingga tekanan tinggi yang diperkirakan
menimbulkan visinity kanister tidak terjadi.

"Longterm Stability" Bentonite
Telah dikenal bahwa smectite dalam clay kurang stabil dan berangsur-angsur berubah menjadi

illite. Hal ini terjadi pada suhu tinggi dan adanya supply pottasium yang cukup. Perubahan ini terjadi melalui
tahapan berikut:
• Suatu kisi muatan terjadi karena pergantian isomorfis dari silikon oleh aluminium dalam kisi kristal. SiO2

terlucut dan mengendap pada permukaan ciay atau dalam pori-pori.
••. Jika cukup adanya potasium yang berasal dari groundwater atau dari minerai-potasium, seperti

feldspar, mica, dll., dapat terjadi pertukaran ion dalam bentonite.
• Dalam daerah naiknya kisi muatan, potassium dapat bergabung ke dalam strutur mineral. Dengan

demikian illite terjadi dari montmorillonite disertai perubahan sifat swelling.

Dibandingkan bentonite, konduktivitas hidraulik illile dapat berkisar 2 orde magnitude lebih besar
untuk density yang setara. Namun, dari investigasi pada deposit alami diperlihatkan bahwa laju alterasi
smektite kurang dari 0.3% per juta tahun. Dari studi analog maupun experimen langsung, bentonite dalam
repository akan berada pada temperatur dibawah 10OC sarnpai lebih dari 1 juta tahun. Sehingga
pemaparan panas radiogenic tidak berpengaaih pada long-term stability buffer material.

• Pulsa panas menurun cepat hingga beberapa dekade.
• Pada saat yang sama bentonite masih dalam keadaan relatif kering, yang dapat diartikan

bahwa syarat yang perlu untuk terjadinya alterasi tidak dipenuhi.
• Walaupun tak mungkin, terjadinya alterasi sempurna atau sebagaian pada zone kecil diatas

100 "C, dalam zone lebih dingin kemampuan swelling bentonite sebagai fungsi barrier masih
cukup ada.

• Proses alterasi bagaimanapun dibatasi oleh cukup adanya potassium.

SIMPULAN
Dari studi pustaka ini telah diperoleh sejumlah informasi tentang beberapa karakteristik bentonit,

yang mendukung bagi penggunaan bentonit sebagai bahan buffer dalam sistem penyimpnan limbah
radioaktif. Sementara itu, data yang ada ialah untuk beberapa bentonit yang sudah banyak dikenal di dunia.
Namun dalam perencanaan untuk diaplikasikan di Indonesia, belum cukup data tentang karaktistik bentenit
asal Indonesia. Sehingga pada masa yang akan datang perlu dilakukan percobaan-percobaan lebih
menggunakan bentonit Indonesia.

DAFTAR ACUAN
1. N.A. CHAPMAN, I.G. McKINLEY: 'T/ie geological disposal of nuclear waste", John Wiley and Sons,

Inc, NewYork(1987).
2. NEA: "Geological disposal of radioactive waste: An overview of the current status of understanding and

development". OECD, Paris (1984).
3. PUSCH, R., Use of Clays as Buffers in Radioactive Repository, Univ. Lulea (1983).
4. PNC, Research and Devslopment on Geological Disposal of High-Level Radioactive Waste, PNC-

TN1410 93-012, PNC Technical Report, Tokyo (1993).
5. BUDIMAN-SA3TROWARDOYO., P., D. SUSILOWATi, SUGANDA, D„ "Studi migrasi aktinida dan

lantanida dalam bentonit terkompaksi", J. Teknologi Pengolahan Limbah 5, hal (1998)
6. BUDIMAN-SASTROWARDOYO., P., et. al„ "Studj rnigrasi hasil fisi dalam bentonit terkompaksi", in

press.
7. CALAS, R., PASCAL, P., "Nouveau traite de.Chimie Mineral", Vol. IV, Masson & Cie. Ed., Paris (1965),

182.

70



ID0200187 •
Hasil Penelitian
l'usat Teknologi Pengolaltan Limbah Radioaktif
Tahun 1997/1998

ISSN 0852-2979

KARAKTERISTIK BAJA TAHAN KARAT AUSTENITIK
SEBAGAI CALCN WADAH LIMBAH AKTIVITAS TINGGI

Herlan Martono'i

ABSTRAK
KARAKTRISTIK BAJA TAHAN KARAT AUSTENITIK SEBAGAI CALON WADAH LIMBAH

AKTIVITAS TINGGI. Baja tahan karat austenitik AISl 304 sebagai wadah limbah aktivitas tinggi akan
mengalami kontak dengan lelehan gelas pada temperatur 600 - 1000°C, juga hams mampu menahan
beban tarik saat transportasi dan memiliki tebal tertentu berkaitan dengan korosi selama penyimpanan
dalam tanah. Telah dilakukan penelitian jenis baja tahan karat austenitik AISI 304 sebagai calon wadah
limbah aktivitas tinggi. Contoh baja tahan karat, masing-masing dipanaskan dalam tungku pada temperatur
600, 700, 800, 900 dan 1000°C selama 2 jam. Contoh dikeluarkan dari tungku kemudian didinginkan di
udara. Contoh di analisis struktur mikronya dengan mikjoskop optik dan uji tarik dilakukan terhadap contoh
dengan standar JIS Z 3121. Dari penelitian ini diketahui pada pemanasan 600 - 700°C, kekuatan tarik baja
meningkat, sedangkan pada pemanasan 800 -- 900°C, kekuatan tarik baja menurun dan pada pemanasan
1000°C kekuatan tarik naik. Dari segi kekuatan tarik pada sistem transportasi, baja tahan karat yang
mengalami perlakuan panas dari 600 - 1000°C, masih memenuhi syarat. Pada pemanasan 800 - 900°C,
baja mengalami korosi batas butir yang mengakibatkan kenaikan laju korosi pada penyimpanan dalam
tanah. Pemanasan pada temperatur sampai 800°C kekerasan bahan menurun, pada 900°C kekerasan naik
dan pada 1000°C kekerasan menurun.

ABSTRACT
CHARACTERiSTICS OF AUSTBNITIC AS CANDIDATE CANISTER FOR HIGH LEVEL

RADIOACTIVE WASTE. Stainless steel of austenitics AISI 304 for container (canister) of high level
radioactive waste will be contact with molten glass athigh temperatur between 600- 1000V. Stainless steel
should be able to resist load oftensile strength when carrying by crane at the transporiation and has ceriain
thickness therefore corrosion in deep repository. Stainless steel of austenitic AiSI 304 for candidate material
of high level radioadive waste container has been studied. S'amples of stainless steel were heated af
temperatur 600, 700, 800, 900 and 1000°C respectively for 2 hour in the furnace. The samples taken out
from the furnace and air cooling were conducted. Analysis of microstructure by optic microscope and iensile
strength test of samples with JIS 3121 standar were conducted. Heating at the temperature 600 - 700 °C
increasing oftsnsile strength of stainless steel. Heating at the temperature 600 - 1Q00°C are still in good
conditions. Heating at the temperature 800 - 900 °C, tensile strength of stainless steel decrease and at
1000 °C tensile strength increase. Base on the iensile strength at the transportation system, heated stainless
steel at temperature 800- 900^0, sensitization ofstainless s^.eel occurso ihat increasing of corrosion rate in
the deep repository. For heating until 800"C, hardness of stainless steel decrease, heafmg at 900 °C
hardness increase, and heating at 1000 °C hardness decrease.

PENDAHULUAN
Pada siklus I proses oiah ulang bahan bakar bekas reaktor nuklir, dilakukan pemisahan U, Pu,

dan unsur aktinida yang lain dari hasil belah. l.arutan yang mengandung U, Pu, unsur aktinida yang lain
dan sedikit hasil belah diproses lebih lanjut untuk memungut U dan Pu. Larutan lain yang terpisahkan
banyak mengandunghasilbelahdansedikitaktinidasebagailimbahcairaktivitastinggi (LCAT). Karakteristik
LCAT mempunyai paparan radiasi gamma.yang tinggi .sehingga menimbulkan panas yang tinggi. Agar
radionuklida dalam LCAT tidak menyebar ke lingkungan, maka LCAT disolidifikasi dengan matriks gelas
borosilikat. Pertimbangan penggunaan gelas borosilikat karena ketahanannya dalam jangka lama, lebih
tahan korosi dibanding gelas fosfat, lebih mudah pembuatannya dan temperatur pembuatannya relatif lebih
rendah dibanding keramiki1!. Temperatur pembuatan yang lebih rendah memungkinkan umur melter lebih
lama dan limbah padat radioaktif yang ditimbulkan relatif lebih sedikit.
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Umumnya vitrifikasi dilakukan pada temperatur 1150°C dengan menggunakan bahan pembentuk
gelas yang meleleh pada temperatur tersebut dan yang telah mempertimbangkan sifat fisik, kimia,
ketahanan radiasi gelas hasil serta korosi melterl'l.

Setelah gelas-limbah diproses dalam melter, maka lelehan gelas-limbah dituang ke dalam
"canistei" yang merupakan wadah berbentuk silinder dari baja tahan karat austenitik. Penuangan lelehan
gelas-limbah ke dalam canister dilakukan pada 1000°C, sehingga baja kontak dengan lelehan gelas pada
temperatur 600 - 1000°C selama 2 jam. Sebagai contoh adalah wadah milik Power Reactor and Nuclear
Fuel Development Corporation (PNC) - Jepang berisi 300 kg ge!as-limbah dengan kandungan 25% berat
limbah yang ditunjukkan pada Gambar 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, wadah tersebut dirancang
berdiameter 430 mm, tinggi 1040 mm, tebal bahan 6 mm. Volume wadah 118 liter dan 93% volume wadah
(110 liter) berisi gelas-limbahra. Wadah dirancang mampu mengalami kekuatan'tarik 2000 kg (0,24 kg/mm2)
berkaitan pengangkatan dengan "crane" pada saat transportasi dan mampu mehahan beban 2400 kg pada
saat ditumpuk di tempat penyimpanan sementarai2'.

P9nanganan selanjutnya meliputi transportasi wadah ke tempat penyimpanan sementara. Pada
tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputf proses pengelasan tutup wadah, pendinginan dengan udara,
dekontaminasi dengan air untuk menghilangkan kontaminan zat radioaktif yang mungkin menempel di
permukaan wadah, pengamatan adanya kontaminan, pengamatan kebocoran las-lasan, pengamatan
perubahan dimensi wadah karena panas, sampai ke tempat penyimpanan sementara dengan sistem
pendingin'2!. Selama proses penuangan lelehan gelas dan transportasi, baja mengalami pemanasan dari
gelas-limbah dan dari panas radiasi yang ditimbulkan oleh radionuklida dalam limbah.

Gambar 1. Wadah dari baja tahan karat austenitik AISI304PJ.

Baja tahan karat austenitik paling baik teitiadap ketahanan korosi dan mampu las. Kelemahan baja
tersebut adalah korosi antar butir (sensitisasi), korosi celah ("crevis corrosion") dan retakan korosi
teganganPi. Korosi antar butir disebabkan karena presipitasi krom karbida pada batas butir sehingga daerah
di dekatnya kekurangan Cr. Presipitasi krom karbida terjadi pada temperatur 500 - 900°C dan pada 600 -
800°C terjadinya presipitasi paling tinggiPi. Pada pengelasan logam, korosi antar butir dapat terjadi pada
daerah yang dipengaruhi panas (HAZ = "Heat Affected Zon9"). Terjadinya sensitisasi dapat mempercepat
korosi lebih lanjut.

"Canister" baja tahan karat dapat untuk wadah bahan bakar bekas. Baja tahan karat akan
menerima panas yang tinggi sehingga mengalami korosi antar butir seperti diatas.
Berkaitan deqgan hal diatas, maka akan diuji psrubahan struktur mikro dan sifat mekanik baja tahan karat
yang mengalami pemanasan dari 600 - 1000°C selama 2 jam, yang diikuti dengan'pendinginan udara.
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TATA KERJA
Bahan

Baja tahan karat austenitik AlSi 304 dengan komposisi C = 0,08, Mn = 1,740, Si = 0,700, P =
0,160, S =0,03, Cr = 18,090 dan Ni = 7,110 % beratM.

Metode
Contoh baja tahan karat AISI 304 dipanaskan pada temperatur 600, 700, 800, 900 dan 1000°C

dalam "furnace". Pemanasan contoh dalam "furnace" dilskukan selama 2 jam, kemudian contoh dikeluarkan
dari "furnace" dan didinginkan dengan pendingin udara.

Contoh uji tarik dibuat dengan ukurar, standar JIS Z 3121.
Analisis metalografi dilakukan dengan mikroskop optik. Contoh dengan ukuran tertentu, diampelas

dengan kertas ampelas silikon karbida (SiC) dengan berbagai tingkat kekasaran yaitu 220, 330, 500, 600,
800 dan 1000. Pemolesan diiakukan dengan medium aluminium oksida yang berbentuk suspensi.

Selanjutnya etsa dilakuan dengan reagens Kalling yang merupakan campuran HCI 40 ml, CuCl2 .
2H2O 5 gram dan air bebas mineral 30 ml. Waktu berlangsungnya proses etsa beberapa detik atau menit
tergantung pada jenis logam dan reaktivitas medium etsanya.- Setelah proses etsa, logam dicuci dengan air,
kemudian dengan alkohol dan selanjutnya.dikeringkan dengan alat pengering. Struktur logam dilihat
menggunakan mikroskop dengan perbesaran 200 kali. Untuk mendukung adanya endapan krom karbida
dalam batas butir, maka dilakukan analisis dengan SEM (Scanning Elektron Microscope).

Pengujian kekerasan bahan dilakukan dengan metode Vickers.

HASIL DAN BAHASAN.
Berdasarkan penerapan baja tahan karat austenitik AISI 304 untuk wadah gelas-limbah hasil

vitrifikasi dan baja tersebut kontak dengan gelas panas pada 600 - 1000°C, maka akan ditinjau korosi batas
butir (sensitisasi), sifat mekanik dan kekerasan baja akibat pemanasan. Struktur mikro baja tahan karat yang
tidak dipanaskan dapat dilihat pada Gambar 2. Pada gambar tersebut nampak adanya garis kasar berupa
alur yang menunjukkan bahwa pelat baja merupakan hasil proses rolling.

Gambar2. Struktur mikro baja tahan karat austenitik AISl 304 yang tidak
dipanaskan dilihat dengan mikroskop optik pada perbesaran 200 kali

Staiktur mikro baja tahan karat yang dipanaskan pada 600°C selama 2 jam dapat dilihat pada
Gambar 3. Periakuan panas pada 600°C menyebabkan garis kasar yang berupa alur semakin hilang. Pada
struktur mikro tampak jelas adanya bentuk "twinning".
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Gambar 3. Struktur mikro baja tahan karat austenitik AISI 304 yang dipanaskan
pada 6006C selama 2 jam, dilihat dengan mikmskop opiik pada
perbesaran 200 kali.

Struktur mikro baja tahan karat yang dipanaskan pada 700°C selama 2 jam dapat dilihat pada
Gambar 4. Pada gambar menunjukkan bahwa batas butir membesar, austenit dan "twinning" makin teiiihat,
sedangkan garis kasar yang berupa alur semakin menghilang.

Gambar 4. Struktur mikro baja tahan karat austenitik AISI 304 yang dipanaskan

pada 700°C selama 2 jam, dengan perbesaran 200 kali

Stmktur mikro baja tahan karat yang dipanaskan pada 800°C selama 2 jam dapat dilihat pada
Gambar 5. Pada gambar narripak adanya auslenit dan "twinning". Pada batas butir nampak adanya krom
karbida (0^2306) berwarna- hitam yang memungkinkan timbulnya korosi. Kesimpulan adanya krom karbida
ini didukung dengan pengamatan staiktur mikro rnenggunakan SEM ("Scanning Electron Microscope"), yang
dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 5. Struktur mikro baja tahan karat austenitik AISI 304 yang dipanaskan
pada 800°C selama 2 jam, dilihat dcngan mikroskop optik pada
perbesaran 200 kali

Ganibar 6. Struktur mikro baja tahan karat austenitik AISI 304 yang dipanaskan
pada 800°C selama 2 jam, diiihat dengan SEM pada pembesaran
500 kali

Staiktur mikro baja tahan karat yang dipanaskan pada 900°C ditunjukkan pada Gambar 7. Pada
gambar nampak bahwa bentuk austenit dan "twinning" semakin banyak dan krom karbida pada batas butir
semakin nampak tebal. Hal ini memungkinkan timbulnya korosi.

Stmktur mikro baja tahan karat yang dipanaskan pada 1000°C dapat dilihat pada Gambar 8. Pada
gambar nampak bahwa bentuk austenit dan "twinning" berkurang, sedangkan krom karbida semakin
melarut.

Aspek metawrgi baja tahan karat austenitik yang tidak diinginkan yaitu terjadinya endapan krom
karbida pada batas butir. Pembentukan karbida ini mengurangi kadar krom pada daersh sekitar batas butir
sehingga ketahanan korosi menurun dan kondisi ini disebut sensitisasi. Pengendapan karbida pada batas
butir tergantung pada tinggi temperatur dan lamanya pemanasan pada temperatur tersebut.
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Gambar 7. Struktur mikro baja tahan karat austenitik AISI 30.4 yang dipanaskan
pada 900°C selama 2 jam, dilihat dengan mikroskop optik pada
perbesaran 200 kali

Gamhar 8. Struktur mikro baja tahan karat austenitik AISI 304 yang dipanaskan
pada 1000°C selama 2 jam, dilihat dengan mikroskop optik pada
perbesaran 200 kali

Krom dan karbon didistribusi ke seluruh struktur austenit dan capat bergabung membentuk krom karbida
pada temperatur sekitar 650°C. Pada percobaan ini adanya krom karbida nampak pada tempsratur 800°C.
Perlakuan panas akan menghilangkan tegangan sisa. Pada struktur mikro nampak adanya garis kasar
yang berupa a!ur pada baja tahan karat yang tidak mengalami perlakuan panas. Garis tersebut adalah
menunjukkan adanya tegangan sisa karena proses "rolling". Pada pemanasan 600, 700°C garis tersebut
makin menghilang dan pada pemanasan 800°C garis tidak nampak lagi. Baja tahan karat austenitik AISI 304
jenis ini mempunyai kadar karbon 0,08% sehingga tidak mempunyai kekebalan terhadap korosi batas butir.
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Gambar 9. Kekuatan tarik plat baja tahan karat austenitik AIS! 304 sebsgai fungsi
temperatur perlakuan panas selama 2 jam.

Umumnya kadar karbon lebih kecil dari 0,03% berat, baja tahan karat austenitik 304 L ini
mempunyai ketahanan terhadap korosi batas butir. Untuk mencegah tsrjadinya korosi batas butir dapat
dilakukan dengan menambahkan unsur paduan yang mempunyai afinitas terhadap karbon lebih tinggi
daripada krom. Unsur-unsur tersebut adaiah titanium, tantalum atau niobium sehingga pada pemanasan
.dalam daerah temperatur sensitisasi akan leibentuk titanium karbida atau niobium karbidaPJ. Akibatnya
kadar krom dalam baja tahan karat tidak berkurang. Baja tahan karat austenitik AISI 321 adalah baja tahan
karat yang tahan terhadap korosi batas butir karena mengandung unsur-unsur tersebutCT.

Kekuatan tarik pelat baja tahan karat austenitik AISI 304 dapat dilihat pada Gambar 9. Dari grafik
nampak bahwa plat baja tahan karat yang tidak mengalami perlakuan panas, mempunyai kekuatan tarik
68,13 kg/mm2 dan batas mulur yang tinggi yaitu 25,23 kg/mm2. Hal ini karena baja masih mempunyai
tegangan sisa akibat proses "rolling", yang dapal dilihat pada Gambar 2 sebagai garis kasar yang berupa
alur.

Perlakuan panas baja tahan karat austenitik AISI 304 pada temperatur 600 - 800°C menyebabkan
kekuatan tarik menurun (60,06 - 58,30 kg/mm2) karena tegangan sisa semakin berkurang. Pada temperatur
800 - 900°C, kekuatan tarik tneriingkat lagi (58,30 - 60,02 kg/mm2) karena terbentuknya krom karbida yang
memiliki sifat keras dan rapuh. Adanya sifat keras. dan rapuh dari krom karbida menurunkan batas mulumya
(24,87 - 21,41 kg/mm2). Pada temperatur 1000°C, kekuatan tarik sedikit turun, karena larutnya krom karbida
di batas butir dan makin besamya ukuran butir austenit.

Berdasarkan atas uraian di atas, maka baja tahan karat austenitik AISI 304 yang telah mengalami
pemanasan pada 600°C atau lebih kekuatan tariknya (60,06 - 59,50 kg/mm2) masih memenuhi persyaratan
sesuai penggunaannya dalamtransportasicanisteryaituO,24 kg/mm2.

Pada pemanasan 800°C atau iebih, secara mikroskopis nampak adanya krom karbida pada batas butir.
Adanya krom karbida akan mempercepat laju korosi bahan wadah pada penyimpanan lestari di dalam
formasi tanah dalam.

Oieh karena itu perlu oenelitian lanjut adanya pengaruh sensitisasi (korosi batas butir) terhadap
laju korosi bahan wadahnya. Dari segi penumpukan wadah yang telah berisi gelas, maka dapat dilakukan
studi lapangan untuk menguji lebih lanjut kemampuan wadah yang telah mengalami pemanasan.
Grafik kekerasan contoh versus temperatur dapat dilihat pada Gambar 10. Dari grafik nampak bahwa
kekerasan bahan menurun sampai temperatur 800°C. Hal ini akibat hilangnya tegangan sisa yang terdapat
dalam bahan. Kekerasan naik kembali pada temperatur 900°C, akibat makin banyaknya krom karbida di
batas butir yang bersifat keras. Pada temperatur 1000°C kekerasan turun kembali akibat larutnya krom
karbida di batas butir dan makin besarnya ukuran butir.
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Gambar 10. Grafik kekerasan bahan versus temperatur

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Baja tahan karat austenitik AISI 304 yang dipanaskan pada temperatur 600 - 800°C seiama 2 jam,

kel;uatan tariknya menurun dari 60,06 - 58,30 kg/mrn2 karena turunnya tegangan sisa. Pada pemanasan 800

- 900°C seiama 2 jam, kekuatan tariknya naik d&ri 58,30 - 60,02 kg/mm2 karena timbulnya krom karbida

yang bersifat keras dan rapuh. Pada pemanasan !000°C, kekuatan tariknya 59,50 kg/mm2 sedikit menuain

karena melarutnya krom karbida di batas butir dan makin besarnya butir austenit.

Akibat pemanasan pada temperatur 6C0 - 1000°C selama 2 jam, wadah gelas-limbah dari baja

tahan karat austenitik AISI 304 masih memenuhi persyaratan dari segi kekuatan tariknya.

Kekerasan bahan menurun sampai temperatur 800°C karena hilangnya tegangan sisa yang

terdapat dalam bahan. Kekerasan naik pada temperatur 900°C karena makin banyaknya krom karbida dan

pada 1000°C kekerasan menurun karena lurumya krom karbida.

SARAN
Adanya krom karbida dalam batas butir akan mempercepat laju korosi wadah pada penyimpanan

lestari di dalam formasi tanah dalam, sehingga perlu penelitian pengaruh sensitisasi terhadap laju korosi
untuk menentukan tebal wadah. Perlu pengujian lapangan terhadap kekuatan tumpuk dan benturan wadah
yang telah mengalami sensitisasi.
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KARAKTERISTIK GF.OMORFOLOGI CALON LAHAN DISPOSAL UMBAH RADIOAKTIF AKTIVITAS
RENDAH DAN SEDANG Dl DAERAH LEMAHABANG

Sucipta*)

ABSTRAK
KARAKTERISTIK GEOMORFOLOGI CALON LAHAN DISPOSAL LIMBAH RADIOAKTIF

AKTIVITAS RENDAH DAN SEDANG Dl DAERAH LEMAHABANG. Aspek geomorfologi merupakan faktor
yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi lahan untuk tapak penyimpanan limbah radioaktit. Hal tersebut
penting karena faktor-faktor geomorfologi sangat berpengaruh terhadap kondisi hidrologi tapak dan laju erosi
lahan. Tujuan penelitian adalah uhtuk mengetahui karakteristik geomorfologi dan hidrologi yang meliputi
bentuklahan, proses-proses geomorfologi, tipe batuan, tanah, air peimukaan, air tanah, vegetasi alami dan
penggunaan lahan. Penelitian dilakukan aengan analisis deskriptif melalui kajian pustaka dan metoda
geomorfologi lapangan, dengan tahapan seperti yang dikembangkan untuk terrain analysis. Hasil yang
diperoleh adalah bahwa daerah studi dapat dibagi menjadi empat satuan bentuklahan yaitu satuan
bergelombang volkanik berbatuan tuf (penggunaan lahan perkebunan), satuan dataran endapan pantai
(penggunaan lahan perkebunan), satuan dataran fluvial berbatuan pasir lanauan (penggunaan lahan sawah)
dan satuan dataran gisik berbatuan pasir lepas (berupa lahan terbuka tanpa vegetasi). Secara hidrologi
daerah studi dapat dibagi menjadi tiga sub-daerah aliran sungai kecil (sub-DAS). Deskripsi secara rinci
disajikan dalam bentuk tabel, dan digambarkan dalam bentuk peta geomorfologi.

ABSTRACT
GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF LOW-INTERMEDIATE LEVEL RADIOACTIVE

WASTES DISPOSAL LAND CANDIDATE ATLEMAHABANG AREA. Geomorphological asped /s a factor
should be considered on land evaluation for radioactive wastes disposal purpose. The asped is important
because geomorphological factors contribute on hydrological and erotion condition ofihe land. The objeciive
ofthe study /s to characterize the geomorphological condition of tbe !and, i.e. landform, geomorphological
proccesses, rock type, soil, surface water, ground water, vegetation and landuse. The study was conducted
by descriptive analyses from literature study and field geomorphological method, with evaluation as well as
developed for terrain analyses. The study area can be divided in four landform units, i.e. tuff undulating unit
(landuse: plantation), coastal deposits plain unit, silty sand fluvial plain unit (landuse: wet rice field) and
unconsolidated sand beach deposits plain unit (opened land withoui vegetation). Hydrologically the study
area can be divided in three small river stream area (RSA). Detailed description of geomorfological condition
/s showed by table and geomorphological map.

PENDAHULUAN
Aspek geomorfologi berhubungsan erat dengan kondisi hidrologi permukaan dan bawah

permukaan, seperti kemiringan (slope) lahan akan menentukan ukuran dan kecepatan aliran air tanah di
suatu daerah. Dalam usaha untuk menghindari ancaman banjir, tapak tidak dipiiih pada daerah dataran
banjir, tetapi seyogyanya pada daerah yang relatif lebih tinggii1).

Dalam usaha untuk meminimaikan erosi oleh air permukaan, repositori sebaiknya ditempatkan
pada daerah dengan relief topografi minimum. Sebagai contoh. di tapak West Valley, telah terjadi erosi yang
berlangsung dalam jangka waktu lama. Erosi terjadi pada sisi trench disposal yang teiah dibuat dengan
kualitas tinggi, walaupun secara periodik diperbaiki riamun proses erosi dan kerusakan tersebut
dimungkinkan teiap berlanjut seperti halnya di tapak Sheffield (lllinois)!2). Masalah lebih serius di tapak West
Valley adalah kombinasi antara berbagai proses geomorfologi pada batas tapak yang cenderung mendekati
zona disposal. Aiiran cepat dari air limpasan permukaan dari hujan yang jatuh pada endapan glasial dengan
permeabilitas rendah menyababkan terfcentuknya gulleys (pant-parit) dan akan mengancam stabilitas lereng.
Hal tersebut bila tidak diperhatikan akan mengancam integritas tapak.

Kondisi topografi suatu daerah merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam tahap
investigasi tapak dan operasi tepositori yang dirancang. Faktor-faktor lopografi yang mempengaruhi hidrologi
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permukaan daerah tapak adalah ukuran dan bentuk daerah penyaluran, kemiringan lahan, kerapatan
penyaluran dan kemiringan alur pengaliran utama. Penentuan secara akurat dari pengaruh masing-masing
faktor ierhadap hidrologi permukaan sangat sulit, karena interaksi di antara faktor-faktor tersebut sangat
kompleks. Namun demikiari beberapa pengkajiandapat dilakukan dari kombinasi semua faktor itu.

Daerah dengan kondisi topografi yang ekstrim akan memberikan kesulitan dalam penggunaannya
sebagai tapak disposal karena keterbatasan dalam rekayasa fasilitas repositori dan adanya peningkatan
potensi erosi. Kemiringan lahan yang terjal akan membatasi ukuran, orientasi dan aksesibilitas disposal atau
bahkan menyulitkan dalam operasinya. Daerah dengan kondisi tersebut juga akan meningkatkan potensi
kecelakaan da!am transport iimbah dan juga akan meningKatkan biaya konstruksi serta perawatan dan
pemeliharaannya. Bila dalam usaha untuk mempermudah akomodasi dilakukan dengan modifikasi
bentuklahan akan berpengaruh dalam peningkatan laju erosi atau air limpasan permukaan. Dalam beberapa
kasus, perubahan topografi akan meningkatkan infiltrasi dan berakibat naiknya muk^ air tanah, dan hal itu
akan meningkackan potensi kontak antara iimbah dengan air tanahPi.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai aspek-aspek geomorfologi utama yang haais
dikarakterisasi sebagai calon tapak penyimpanari limbah, yaitu tooografi, proses gnomorfologi, tanah,
batuan, hidrologi, vegetasi dan penggunaan lahan. Aspek-aspek 'ersebut akan disajikan dalam bentuk tabel
dan peta geomorfologi. Deskripsi dan pemetaan geomorfologi terjebut mengacu pada sistem analisis medan
(terrain analysis) yang meliputi klasifikasi dan evaluasi lahan untjk berbagai keperluanM.

Hasi! dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi lahan untuk tapak penyimpanan
sementara bahan bakar bekas atau untuk tapak disposal limbah aktivitas rendah dan sedang. Selain itu juga
bisa digunakan untuk mendukung pengkajian utijuk kerja tapak dimaksud baik sebagai wadah, penghalang
alami dan penyangga repositori.

TEORI
Zuidam dan Zuidam-Cancelado (1979 [4] mengembangkan inventarisasi dan evaluasi sumberdaya

lahan, yang kemudian dikenal sebagai Klasifikasi Medan Sistem ITC (ITC System of Terrain Classification).
Pendekatannya ialah analisis medan (terrain analysis). Unil pemetaanya adalah sistem medan (terrain
system) dan unit medan (terrain unit), yaitu masing-rnasing untuk tingkat penelitian garis besar dan untuk
penelitian detail. Sasaran penelitiannya ialah klasifikasi dan evaluasi medan untuk berbagai keperiuan. •

Data yang dikumpulkan ialah semua unsur kekarakteristiksn medan dan kualitas medan, antara
lain meliputi relief, proses geomorfologi, tipe batuan, karakteristik tanah, air permukaan, cJan air tanah, serta
vegetasi aiami serta penggunaan lahannya. Cara analisisnya ialah dengan analisis bentanglahan {lanscape
analysis). Konsep tersebut telah digunakan untuk inventarisasi dan evaluasi berbagai keperluani4', antara
lain untuk (1) kepekaan terhadap erosi di Venezuela dan Lesotho, (2) studi bahaya kerusakan lahan di
Timur Tengah, Afrika Selatan dan Indonesia, (3) pemetaan material permukaan di Lesotho dan Suriname,
(4) studi kemudahan pembuatan jalan di Lesotho, (5) analisis perubahan garis pantai di Sjriname, (6)
keperluan pertanian di Spanyol dan (7) pengairan di Spanyol.

Lahan yang merupakan obyek penelitian ini keadaannya kompleks dan tidak merupakan suatu
unsur fisik ataupun sosial ekonomi yang beidiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi dan interdependensi
dari lingkungan biofisis yang secara gans besar terdiri dari lingkungan fisis (meliputi iklim, proses tektonik
dan batuan yang merupakan unsur geologi), proses pembentukan bentuk lahan dan bentuk lahan (unsur
geomorfologi), tanah (unsur pedologi) bersama-sama dengan lingkungan biologis (vegetasi dan fauna)
maupun manusia yang saiing berkaitan.

Cara pendekatan penelitian evaluasi lahan dapat secara satu tahap (pendekatan sejajar atau
bersama) yakni pengumpulan data fisis dan sosial-ekonomi maupun anaiisisnya dilakukan bersama-sama;
atau secara dua tahap (berurutan) yakni pengumpulan data dan analisis fisis dahulu, baru ditunjang dengan
pengumpulan data sosial ekonominya.

Informasi tentang sumberdaya lahan suatu kawasan perlu diketahui, untuk itu hari's dilakukan
inventarisasi lebih dahulu sebelum diadaka'n evaluasi untuk tujuan tertentu. Unsur-unsur sumberdaya lahan
ialah bentuk lahan, batuan, tanah, air, vegetasi penutup lahan, serta kehidupan hewan maupun aktivitas
manusia yang memperigaruhi lahan tersebut. Ini bersrti bahwa sumberdaya lahan merupakan unsur
lingkungan alam yang kompleks, yang oleh Verstappen, 1977i5> disebut ekologi bentang lahan (landscape
ecology).
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Salah satu sarana yang dapat digunakan secara intensif untuk mempelajari sumberdaya lahan
ialah citra penginderaan jauh dengan foto udarai6), kemudian dikombinasi dengan peta topografi dan
lapangan. Kenampakan yang dapat disadap dari foto udara antara lain ialah informasi tentang bentuk lahan,
batuan, tanah, air, vegetasi dan penggunaan lahan.

TATA KERJA
Bahan

Bahan penelitian berupa peta topografi berskala 1: 12.000 nomor 48/XXXVIII-B, foto udara
pankhromatik berskala 1: 20.000 dengan nomor B-284/85 dan B-3116-119, dan peta geologi maupun
laporan tentang iingkungan daerah Lemahabang.

Metode
Perielitian dilakukan dengan metode deskriptif. Metode deskripsi yang digunakan ialah seperti

yang dikembangkan dalam analisis medan untuk berbagai kepentingant4), dalam hal ini dimaksudkan untuk
kepentmgan tapak penyimpanan limbah radioaktif aktivitas rendah dan sedatvi.

Lahan di daerah Lemahabang dikelompokkan berdasarkan atas asal pembentukan, beda tinggi,
kemiringan lereng dan batuan penyusunnya. Satuan-satuan lahan dari hasil pengelompokan tersebut
digunaksn sebagai dasar deskripsi dan evaluasi lahan.

Parameter-parameter lahan yang perlu dideskripsi meliputi aspek topografi, morfologi, batuan, air
permukaan, ait tanah, vegetasi, proses-proses geomorfologi (erosi, gerakan tanah, banjir) dan tanah.

Aspek topografi yang dideskripsi me'.iputi bagian lereng, elevasi, eksposur dari sinar matahari.
Aspek morfologi yang diuraikan meliputi kelerengan', panjang lereng, bentuk lereng, bentuk lembah dan
tekstur penyaluran. Aspek batuan yang dibahas meliputi tipe batuan dasar, tipe endapan dan kondisi
pelapukan. Aspek air permukaan dan air tansh'yang dideskripsi mf ncakup tingkat kejenuhan, kedalaman air
tanah, fluktuasi dan kualitas air. Deskripsi tentang vegetasi meliputi vegetasi alami dan vegetasi budidaya
yang menyangkut tipe, densitas, periode, durasi dan. tipe konsep/asi lahan.

Proses-proses geomorfologi yang diuraikan dalam hal erosi menyangkut tipe, laju dan luas daerah
pengaruh. Aspek banjir yang dikaji meliputi tipe, frekuensi, durasi, kedalaman dan luas daerah pengaruh.
Pemerian tentang gerakan tanah meliputi tipe, laju dan luas daerah pengaruh. Aspek tanah yang dideskripsi
meliputi kedalaman profil, kandungan humus, tekstur, peny&luran, kandungan batu, kebtauan dan
permeabilitas.

HASIL DAN BAHASAN
Meni'rut klasifikasi Zuidam dan Zuidam Cancelado [4] yang berdasarkan atas asal pembentukan,

beda tinggi, kemiringan lereng dan batuan penyusunnya, maka daerah penelitian dapat dibagi menjadi 4
(empat) satuan geomorfologi (Gambar 1)

Satuan Bergelombang Volkanik (SBV)
SBV terletak di bagian tengah dan selatan daerah penelitian, mencakup luas 176,55 ha (62,76 %

dari luas daerah penelitian). Elevasi SBV berkisar antara 3 sampai dengan 20 meter, beda tinggi antara 4
sampai dengan 18 m dengan kemiringan lereng 1,7 sanr.pai dengan 17,3 % (Tabel 1). Ber.tuk lereng datar,
bentuk lembah V halus dan tekstur penyaluran sedang. Batuan penyusun SBVialah tuf, dengan ketebalan
tanah pelapukan > 150 cm. Proses-proses geomorfologi meliputi erosi lapis dan alur, dengan luas daerah
pengaruh < 25 %, grakan tanah tipe rock fall di bagian tebing yang menghadap pantai, akumulasi material
secara gravitasi dan media air. Tanah bertekstur lempung lanauan dengan penyalursn baik, kandungan
batu dan kebatuan tidak ada, permeabilitas sangat rendah ( 4 x 10-7 m/detik Jl'i. Kondisi hidrologi dengan
tingkat saturasi rendah dan kedalaman air tanah antara 11 -17 m. Penggunaan lahan perkebunan dengan
densitas 25 - 50 %, periode tahunan, durasi > 12 bulan dengan konservasi Iahan secara vegetasi (Tabel 2).

Satuan Dataran Endapan Pantai (SDP)
SDP terletak dibagian barat daerah penelitian, meliputi luas + 49,5 ha (17,60 % dari luas daerah

penelitian). Elevasi daerah berkisar antara 2 - 3 m diatas permukaan air laut rata-rata, beda tinggi + 1 m,
dan kemiringan lereng antara 0,2 - 0,4 % (Tabel 1). Bentuk lereng datar, bentuk lembah U halus, dan
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tekstur penyaluian sedang. Batuan penyusun SDP ialah pasir, dengan ketebalan tanah pelapukan > 150 cm.
Proses-proses geomorfologi meliputi erosi lapis dan aluiydengan luas daerah pengaruh < 25 %, akumulasi
material secara gravitasi dan media air. Tanah bertekstur lempung-lanauan pasiran, penyaluran baik,
kandungan batu dan kebatuan tidak ada. Kondisi hidrologi dengan tingkat saturasi rendah dan kedalaman air
tanah antara 1 - 2 m. Penggunaan lahan perkebunan dengan densitas 50 - 75 %, periode tahunan, durasi >
12 bulan, dan konservasi lahan secara vegetasi (Tabel 2).

Satuan Dataran Fluvial (SDF)
SDF terietak di bagian timur daerah penelitian, seluas + 47,25 ha (16,80 % dari daerah penelitian).

Elevasi daerah berkisar antara 1 - 2 m diatas peimukaan air laut rata-rata, beda tinggi + 1 tn, dan
kemiringan lereng 0,1 % (Tabel 1). Bentuk lereng datar, bentuk lembah U halus, dan tekstur penyaluran
sedang. Batuan penyusun SDF ialah pasir lanauan. dengan ketebalan tanah pelapukan 50 - 150 cm.
Proses-proses geomorfologi meliputi erosi lapis dan alur, dengan luas daerah pengaruh < 25 %, ada potensi
banjir genangan yang bersifat musiman, dengan kedalaman < 50 cm dalam skala lokal Tipe akumulasi
secara gravitasi dan meia air. Tanah bertekstur lempung lanauan, penyaluran baik, kandungan batu dan
kebatuan tidak ada. Koncfisi hidrologi dengan tingkat saturasi rendah dan kedalatnan air tanah 1- 2 m,
Penggunaan lahan sawah, densitas 50 - 75 %, periode tanam musiman, durasi 3 - 6 bulan, dan konservasi
lahan secara vegetasi dan pematang (Tabel 2).

Satuan Dataran Gisik (SDG)
SDG terletak di bagian utara (panlai) daerah penelitian, seluas + 8 ha (2,84 % dari daerah

penelitian). Elevasi SDG berkisar antara 0 -1 diatas permukaan air iaut, beda tinggi + 1 m, dan kemiringan
lereng 0,1 % (Tabel 1). Bentuk lereng datar, bentuk lembah U halus, dan tekstur penyaluran sedang. Batuan
penyusun SDG iaiah pasir. Tanah dengan kedalaman < 25 cm, bertekstur pasir, penyaluran baik, kandungan
batu dan kebatuan tidak ada, permeabilitas tinggi. Proses geomorfologi berupa erosi lapis dan alur, luas
daerah pengaruh < 25 %. Potensi banjir genangan dari pasang naik, kedalaman < 50 cm, berskala lokal, dan
tipe akumulasi material oleh media air laut. Kondisi hidrologi dengan saturasi tinggi, keaalaman air tanah < 1
m. Lahan terbuka, dengan densitas < 10 % (Tabel 2).

Secara hidrologi daerah penelitian dapat dibagi menjadi 4 (empat) subdaerah aliran sungai (sub-
DAS) (Gambar 1), yaitu sub-DAS 1 berada di bagian barat daerah penelitian dengan alur sungai mengalir ke
baratlaut. Sub-DAS 2 berada di bagian tengah dengan alur sungai mengalir ke baratlaut, dan sub-DAS 3
berada di bagian timur dengan aliran utama sungai Suni yang mengalir ke utara (ke Laut Jawa).

Hasil evaluasi lahan untuk tapak penyimpanan limbah radioaktif aktivitas rendah dan sedangtn,
memberikan kesimpulan bahwa lahan yang paling sesuai terletak pada satuan bergelombang volkanik
(SBV), khususnya di bagian tenggara daerah penelitian, termasuk dalam sub DAS2. Kesesuaian lahan itu
diperoleh berdasarkan kesesuaian aspek geomorfologi yang memenuhi kriteria. Aspek-aspek geomorfologi
tersebut meliputi topografi, proses geomorfologi, tipe batuan, tanah, air, permukaan dan tanah serta
penggunaan lahan.

SIMPULAN
Daerah Lemahabang dapat dibagi menjadi empat satuan bentuk lahan yaitu satuan bergelombang

volkanik, satuan dataran volkanik, satuan dataran fluvial dan satuan dataran pantai. Secara hidrologi daerah
penelitian dapat dibagi menjadi tiga subdaerah aliran sungai kecil (sub-DAS).
Evaluasi lahan untuk untuk tapak penyimpanan limbah radioaktif menyimpulkan bahwa lahan yang paling
sesuai untuk rnaksud tersebut berada pada satuan bergelombang volkanik, termasuk dalam sub-DAS2.
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Tabe! 2 Deskripsi kondisi geomorfologi daerah Lemahabang
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PEMBUATAN KOMPOSITZEOLIT- PVA UNTUK PENYERAPAN Sr-99

Thamzil Las, Husen Zamroni*), Sugiarto, Darsono**)

ABSTRAK
STUDI AWAL PEMBUATAN KOMPOSIT ZEOUT-PVA UNTUK PENYERAPAN SR-90. Telah

dilakukan pembuatan komposit zeolit-PVA untuk digunakan pada penyerapan radionuklida Sr. Zeoltt berasal
dari Bayah dan Lampung dimurnikan direaksikan dengan "bindef' poly-vinyl alcohol (PVA) dan diirradiasi
dengan sinar Gamma Co-60, pada dosis 10, 20, 30 dan 40 kGy, kecepatan dosis 7,5 kGy/jam. Penelitian ini
dimaksudkan untuk pembuatan sorben dengan ukuran lebih besar yang digunakan untuk penyerapan
larutan mengandung Sr-90. Hasil yang diperoleh menunjukkan zeolit-PVA dapat menyerap Sr-90 pada
tingkat efisiensi ctikup tinggi pada kandungan zeolit 20% dengan iradiasi 40 kGy yang inencapai EP 94%
dan nilai Kd hampir sama dengan zeolit murninya.

ABSTRACT
PRELiMlNARY STUDY OF ZEOLITF.-PVA COMPOSITE APPLICATION IN REMOVAL OF

SR-90. Zeolite-PAN composite was prepared by contacting the purhfied Bayah and Lampung zeolites with
poly-vinyl alcohol binder and cured by using Gamma-ray of Co-60 at various doses, i.e., 10, 20, 30 dan 40
kGray with dose rates 7.5 kGy/hour. Zolite-PAN composites were treated with solution containing Sr-90 up to
5 days and the Sr sorption was measured by Liquid Scintillation Counter for determinataior, of their sorption
efiidencies. The result obtained that, zeolite-PAN cornposites were shown high sorption efficiencies on the
cowposites zeolite-PVA which was formulated from 20% zeolite, irradiated by 40 kGy and obtained the
sorption effidency of 94% with the Kd values similar to the puhfied zeolites.

PENDAHULUAN
Pada situasi sekarang, disaat Indonesia mengalami krisis ekonomi para peneliti akan makin

berusaha mengembangkan mineral alam untuk dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri secara
optimal. Terakhir ini, beberapa pabrik keramik di Tangerang telah gulung tikar, karena bahan baku yang
dibutuhkannya temyata semuanya adalah material import, antara lain batu granit berasal dari Turki, rr.aterial
lempung dan pasir silika berasal dari Italia, padahai mineral industri tersebut cukup banyak tersedia di
Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ekonomi dimasa depan ini perlu ditingkatkan penelitian kearah
mengerribangkan bahan-bahan gaiian alam menjadi bahan-bahan industri.

Zeolit adaiah mineral masa depan yahg dapat digunakan daiam bertagai keperluan industri, mulai
dari penggunaanya uniuk membantu proses sampai ke pengeloiaan limbah industri. Zeolit alam dimodifikasi
unluk menjadikannya sebagai komoditi industri yang dapat mensubstitusi a'au menggantikan bahan-bahan
yang selama ini di import. Khusus dalam pengelolaan limbah industri, zeolit telah lama dikenal. Dari
pengalaman terdahuiu untuk mencapai penyerapan yang optimal diperlukan pemurnian mineral alam
sebelum digunakan dan dimodifikasi struktur atau dibuat dalam ukuran lebih besar sehingga "clogging" pada
teknik kolom dapat dihindarkan bila digunakar. kecepatan alir ya.ng tinggi. Dengan menggunakan polimer
organik diharapkan partikel zeolit yang keci! dapat difekat dengan menggunakan polimer dan dicetak dan
dibuat sesuai kebutuhan misalnya bentuk granula, pelet, lembaran, "hollow" yang pada saat ini banyak
dikembangkan sebagai membran anorganik pada teknik ultrafiltrasi dalam proses pemisahan kimia.
Disamping itu, dengan menggunakan komposit sorben, maka immobilisasi limbah akan semakin ideal untuk
digunakan pada proses sementasi limbah dengan matriks semen.

Masalahnya, diperlukan untuk pengeinbangan sorben terutarna jenis anorganik dengan
memodifikasi mineral alam seperti zeolit,Lampung dan Bayah.Mengingat keteitatasan waktu penelitian
beberapa komposit TiO2 dan MnO2-PAN belum dapat dilakukan, yang akan dilanjutkan pada periode
1998/1999. Pada penelitian ini digunakan PVA (polimer hidropilik) sebagai "binder"' zeolit Lampung dan
Bayah dengan tujuan untuk dapat digunakan dalam menyerap nuklida hasil fisi Sr-90 yang bermutu tinggi,
yang dapat diigunakan dalam teknik kolom secara efefisien, efektif dan ekonomis serta layak dan mudah
diimobilisasi menjadi bentuk padat dalam sistim penyimpanan limbah dalam kurun waktu yang lama.

*) Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
**) Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - BATAN
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TATA KERJA
Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah zeolit asal Lampung dan Bayah.yang dimurnikan dengan
"sedimentation method" menggunakan CH3I sebagai pelarut inert. Zeolit digunakan ber ukuran 60-100 mesh
dalam bentuk Kiinoptilolit. Polimer yang berfungsi sebagai "binder" adalah Poly Vinyl Alcohol (-C2hUO)n
buatan Merck (berat mclekul 72000 g/mol) dengan pelarut air bebas mineral. Pengeringan ( curing )
dilakukan dengan Irradiatorparonama, dengan aktivitas 40,4 kCi, dipakai sebagai radiasi sinargamma.

Metoda
Zeolit a!am dari Bayah dan Lampung digerus dan diayak dengan alat "Vibration Sieving" buatan

Fritsch buaten Jerrnan untuk mendapatkan partikel zeolit dengan ukuran 60-100 mesh. Zeblit dimumikan
sesuai prosedur (1) dan disimpan dalam desikator mengandung NaCI jenuh minimal 1 minggu sebelum
digunakan.

Larutan PVA dicampur dengan zeolit dicampur dalam tabung kaca diameter 3 dan 6 mm panjang
sekitar 6 cm, ditekan supaya padat, kemudian ditutup dengan parafilm agar kedap udara dengan variasi
konsentrasi 10, 20 dan 30 % berat, kemudian di irradiasi dengan sinar gamma Co-60 dengan aktivitas 10,
20, 30 kGy dengan laju dcsis 7,5 kGy/jam. Komposit yang dihasilkan dikeluarkan dari tabung untuk disimpan
dalam desikator. Setelah seminggu komposit seberat 1 gram ditimbang dihitung kadar airnya, dan
diperlakukan dengan larutan Sr-90 dengan aktivitas 10-5 mCi/l selama lima hari dan ditentukan efisiensi
penyerapan dan distribusi koefisien berdasarkan persamaan berikut:

%EP = (Ao-At)/Ao}x100%

Kd Sr-90 = (Ao-At)At} (v/w)

dimana Ao dan At adalah aktivitas (cpm) larutan Sr-90 mula-mula dan akhir, v dan w adalah volume (ml)
cairan Sr-90 dan berat (g) komposit.

HASIL DAN DISKUSI
Resin PVA terdiri dari monomer vinyl-alkohol, iradiasi sinar gamma Co-60 akan menyebabkan

terjadinya reaksi kopolimerisasi ikatan silang yang semula berfasa cair berubah menjadi molekul-molekul
besar berfase padat yang bersifat hidrofilik. Dari percobaan awal ternyata dosis sinar gamma yang
diperlukan untuk (erjadinya curing adalah 10 kGy. Dosis ini lebih tinggi dibandingkan apabila menggunakan
resin polistiren sebagai binder dengan curing mininial 5 kGy (2), namun polistiren bersifat liopilik sehingga
tidak baik digunakan untuk fasa air.
Mekanisme terbentuknya "cross linking" polimer PVA-zeolit dapat diterangkan sebagai bsrikut:

H H
| | Gamma

{ CH2-C- } + { CH2-C- } ' >

OH OH

0 0 Gamma

{ CH2-C- } + { CH2-C-
I I

OH OH

H H
•C C - - - C - C-

H | | H
OH OH
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Dalam penelitian ini kadar air ditentukan dengan maksud milihat sejauh mana perubahan kandungan air
dalam penyimp&p.annya yang dapat mengirformasikan keserbasamaan kondisi contoh. Dari hasil penentuan
kandungan air tedihat bahwa perubahan berat relatif kecil yaitu sekitar 28,9+/-5%. Memang untuk melihat
kandungan air secara ril tidak cukup ditentukan dengan cara gravimetri saja (pemanasan oven 105 °C
selama 5 jam), karena adanya "bonded water" dan "unbonded water"' dalam komposit zeolit, tetapi akan lebih
teliti dilakukan dengan TGA yang dalam penelitian ini be!um dapat dilakukan.

Pada percobaan penyerapan komposit zeolit-PVA yang dilakukan secara triplo, diperoleh hasil
sebagaimana terlihat pada Tabel 1 untuk zeolit Lampung dan Tabel 2 untuk zeolit Bayah.

Tabel 1. Persen penyerapan zeolit Lampung - PVAterhadap Sr-90

Dosis
kGy
20
30
40
-

Perbandingan
beiat PVA dan zeolit (%)

7
20
20

*murni

Distribusi
koefisien (ml/g)

1806
2037
2557
2432

Efisiensi
Penyerapar.

88%
92%
94%
92%

Pada penambahan 6,7 % PVA dengan dengan dosis 20 kGy komposit L-PVA mempunyai Kd Sr
1806 ml/g dengan efisiensi penyerapan sebesar 88 % dan L-PVA dengan 20% zeolit Lampung pada dosis
30 kGy menghasilkan Kd Sr 2037 ml/g dengan EP sebesar 92%. Sedangkan pada dosis irradiasi sebesar
40 kGy mendapatkan Kd Sr 2557 ml/g dengan EP sebesar 94%. Hasil ini menunjukkan bahws sen.akin
tinggi dosis radiasi penyerapan Sr akan lebih efektif. Bila dibandingkan nilai Kd atau EP komposit L-PVA
dengan zeolit rnurni Lampung (Kd 2432 nil/g & EP 92%) ternyata dengan pada irradiasi 40 kGy terhadap
20% zeolit, kornposit L-PVA memberikan hasil penyerapan Sr yang tidak jauh berbeda.

Tabei 2. Persen penyerapan zeolit Bayah • PVA terhadap Sr-90

Dosis
kGy
20
30
40
-

Perbandingan berat PVA
dan zeolit (%)

7
20
20

*murni

Distribusi
koefisien

2471
2696
3465
3344

Efisiensi
Penyerapan

86%
87%
91%
94%

Pada Tabel 2 terlihat kemampuan penyerapan komposit zeolit Bayah-PVA, dengan hasil yang
kuarang lebih sama dengan zeolit Lampung-PVA. Pada penambahan 6,7 % PVA terhadap zeolit Bayah
dengan dengan dosis 20 kGy mendapatkan efisiensi penyerapan Sr 86 % dengan Kd 2471 ml/g, 20 % PVA
dengan dengan dosis 30 kGy mendapatkan edfisiensi penyerapan Sr 87 % dengan Kd 2696 ml/g, dan pada
penambahan 20% PVA dengan dengan dosis 40 kGy mendapatkan efisiensi penyerapan Sr 91 % dengan
Kd 3465 ml/g yang mendekati kemampuan penyerapan zeolit murni Bayah dengan Kd 3344 mi/g dan EP
94%.

Hasil penyerapan kedua jenis komposit pada irradiasi 40 kGy dengan komposisi zieolit 20% telah
menunjukkan penyerapan zeolit (tanpa binder dongan jumlah berat zeolit yang sama) tidak banyak
mempengaruhi kemampuan Sr oleh komposit zeolit. Hal ini sesuai dongan yang diharapkan dalam
pengembangan pemanfaatan komposit sorben yang menghindarkan penurunkan kemampuan penyerapan
Sr-90. Hal ini sesuai dengan yang dihipotesakan. bahwa pada kondisi, poiimer PVA yang bersifat hidrofilik,
dan poros tidak mengganggu fungsi pertukaran ion zeolit dalam penyerapan Sr-90, walaupun demikian pada
penelitian ini perlu dilengkapi dengan sifat fisik/ kimia dan termal lainnya untuk dapat monjustifikasi apakah
sortoen ini dapat digunakan untuk penyerapan Sr-90 dalam arti efisien, efektif dan ekonomis. Namun, karena
keterbatasan waktu dan peralatan, parameier iainnya belum dapat ditentukan pada penelitian awal ini.
Penelitian ini sangat menarik, bila zeolit setelah binder baik ditemukan, kita dapat membuat sorben berbagai
ukuran untuk digunakan baik dalam teknik kolom atau membrane.
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SIMPULAN
Dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Radionuklida Sr-90 dapat diserap oieh komposit zeolit-PVA baik berasal dari Lampung dan 3ayah.
2. Konsentrasi PVA berpengaruh terhadap kemampuan serapan Sr-90., sedangkan dosis irradiasi tidak

terlalu berpengaruh teitiadap kemampuan penyerapan Sr-90 untuk pertoandingan zeolit /PVA yang
'sama.

3. Komposit zeolit-PVA dapat menyerap Sr-90 tanpa banyak menguranci kemampuan penyerapan zeolit
itu sendiri. Dengan demikian PVA seyogianya dapat digunakan sebagai binder zeolit untuk pembuatan
berbagai bentuk komposit sorben.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan, dan dilakukan me'lalu; kerjasama
dengan PAIR disarankan periunya koordinasi kegiatan yang lebih baik, sehir.gga beberapa pengukuran
seperti TGA, kuat tekan dan persen pori (porositas) dapat dilakukan dan tentu dengan melangsungkan
penetitian untuk beberapa tahun.
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PENGGUNAAN MnO2 DAN MnO2-SiO2

DALAM PENYERAPAN Sr-90 DARI LIMBAH RADIOAKTIF CAIR

Subiarto, Ihamzil Las, Aan HB Martin, Cahyo Hari Utomo'!

ABSTRAK
PENGGUNAAN MnO2 DAN MnCh-SiO^ DALAM PENYERAPAN Sr-90 DAR! LIMBAH

RADIOAKTIF CAIR. Telah dilakukan sintesa adsorben MnCh dan komposit MnO2-SiO2. Sintesa MnO2
dilakukan dengan mereaksikan KMnO<i, Mn(NO3)2.4H2O dan Na2S2G« (untuk MnO2-A, MnO2-B, dan MnCh-
T). Komposit MnO2-SiO2 disintesa dengan menggunakan KMnCu, Na2SiO3, dan H2O2. Hasil yang di-peroleh
menunjukkan penyerapan Sr-90 terbaik oleh MnC2-A, yaitu dengan Kd sebesar 2085,63 ml/g, oleh MnCh-L
dengan Kd = 755,09 ml/g, dan oleh komposit MnO2-SiO2 dengan Kd = 1466,51 ml/g. Dari hasil ini dapat
disimpulkan bahwa komposit MnO2-SiO2 dapat dikembangkan untuk penyerapan Sr-90 dari limbah
radioaktif cair.

ABSTRACT
USE OF MnO2 AND MnO2.SiO2 FOR SORBING OF Sr-90 FROM UQU1D RAD WASTE. The

synthesis of iWnCk adsorbent and MnO2-SiO2 composite has been done. MnO2 synthesis /s done by the
reaction of KMnO4„ Mn(NO3)2 AHiO and NaiSzOi (MnO2-A, MnO2-B, apd MnO2-T). MnO2. SiQ2is made
from KMnO4, WazS/Oj, and H2O2. The result obtained show the best Sr-90 sorption by MnO2-A with Kd =
2085,63 ml/g, by MnO2-L with Kd - 755,09 mi/g , and by MnO2- S/O2 ccmposite with Ka = 1466,51 ml/g.
From this result, we can conclude that MnO2-SiO2 can be expanded for Sr-90 sorption from liquid radioactive
waste.

PENDAHULUAN
Kebutuhan terhadap penukar kation untuk pengolahan limbah radioaktif sudah sangat mendesak,

mengingat betbagai jenis limbah radioaktif perlu penanganan khusus sebelum pengolahan secara evaporasi
dapat dilakukan. Material penukar kation atau sorben dalam bentuk anorganik untuk pengolahan limbah
radioaktif peiiu dikembangkan mengingat sorben anorganik .ini mempunyai beberapa keunggulan
dibandingkan dengan sorben organik.

Pada pengolahan limbah radioaktif, material yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria,
diantaranya kestabilan thermal, kimia, dan radioaktif yang tinggi, selektif terhadap radionuklida, serta layak
digunakan pada ieknik kolom, dan mudah digunakan dalam berbagai matriks pada proses immobiiisasi atau
solidifikasi yang merupakan bentuk akhir limbah untuk disimpan atau didisposal. Sorben anorganik, baik
berupa senyawa aluminosilikat, metal sulfat, motal fosfat, maupun metal oksida, banyak diteliti karena
memenuhi persyaratan diatas.

Meskipun banyak sorben anorganik yang terdapat di pasaran untuk penyerapan radionuklida dari
limbah radioaktif, namun MnO2 mempunyai kemampuan penyerapan Sr-90 yang baik dibandingkan sorben
lainnya. Sorben MnO2 dipasarkan dengan nama Manox (Belgia), telah banyak dipakai pada pengolahan air
pendingin reaktor. Oleh karena itu, disini oksida mangan sebagai salah satu material yang akan diteliti untuk
digunakan dalam pemurnian air pendingin reaktor. Dalam penelitian ini akan dicoba mensintesa MnO2 untuk
digunakan dalam penyerapan Sr-90 dari limbah cair aktivitas rendah.

Materia! MnCb dibuat dengan proses pengendapan dalam fasa cairan dan tergantung pada
prosedur pembuatan dan jenis pereaksi maka sorben yang diperoleh dapat berupa material dalsm bentuk
kristal atau amorf. Dari pengalaman beberapa peneliti, sulit untuk memperoleh material dalam bentuk kristal,
dao dalam pembuatan secara pengendapar, yang melibatkan pencucian dan filtrasi, ukuran partikel yang
diperoleh dapat dibuat dengan menggerus atau mengayak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
material yang mempunyai daya serap terhadap Sr-90 dari limbah radioaktif cair, dan untuk mengetahui
proses pembuatan sendiri adsorben.

') Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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TATA KERJA
Bahan dan Alat:

Bahan kimia yang digunakan adalah reagent Merk, berkualitas p.a., diantaranya KMnO-t.
Mn(NO3)2 6H2O, Na^SiCb, NaOH, MnS0.4. Na2S2O4.dan H2O2. Untuk analisa komposisi bahan digunakan
peralatan AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry) yang dilengkapi dengan Hollow Catoda Mn.
Penentuan Mn dilakukan pada X 279,8 nm, dengan udara tekan- gas acetylen. Untuk menghitung aktivitas
Sr-90 digunakan LSC (Liquid Scintillation Counter) merk Packard model T600 TR yang dilengkapi dengan
ploter EP8ON LX-800, dan pengukuran dilakukan dengan t.eknik Cherenkov tanpa Scintiiator. i

Pembuatan MnO2 dan
Pembuatan MnCh-A

Larutan kalium permanganat (14,4 g /! KMnC>4) sebanyak 20 ml , diatur pH nya pada pH 11
dengan menggunaksn larutan NaOH 5%. Lalu ditambahkan 400 mg natrium dithionite (Na2S2O4) periahan-
lahan dan tiiaduk selama 15 sampai 20 menit, sambil pH dijaga teap pada 11± 0,5. Rltratnya dibuang dan
endapan yang diperoleh dicud serta disfintrifugasi, lalu dikeringkan dalam oven selarria 12 jam pada suhu
100° C. Setelah endapan kering, MnO2 digerus dan disaring dengan ayakan 20 mesh dan 60 mesh.

Pembuatan MnO2-B
Sebanyak 1 ml larutan mangan nitrat (93,8 g Mn(NO3)2.6H2O calam 1 litor air bebas mineral)

direaksikan dengan 10 ml larutan kalium pennanganat (3,45 g KMnO^dalam 1 liter air bebas mineral), pH
larutan adalah ± 3. Endapan yang terjadi dicuci dengan air bebas mineral serta disentrifugasi, dan
endapan dikeringkan pada suhu 110 °C dalam oven selama 12 jam dan digerus seperti prosedur diatas.

Pembuatan MnCh-T
2KMnO4 + 3MnSO4 + 2H2O -> 5 MnOv; + K2SO4 + 2H2SO4

Sebanyak x ml larutan MnSO^ 0,5 M dilernpatkan diatas hotplate pada suhu 80°-90°C, sambil diaduk
ditambahkan larutan KMnO4 0,22 M pelahan-lahan sehingga terbentuk endapan. Setelah endapan dingin,
dicuci dengan air bebas mineral sampai ph' >4, dikeringkan dalam oven semalaman, digerus seperti
prosedur diatas.

Pembuatan MnO?.SiO2
Komposit MnO2.SiO2 dibuat dengan mereaksikan x ml larutan natrium silikat (Na^SiCb 10-20 %)

dengan y ml larutan KMnO41 M pada suhu kamar dan larutan H2O2 40 % ditambahksn sampai cairan
tidak benvarna dan membentuk endapan MnO2.SiC>2. Endapan dicuci dengan air bebas mineral dan
disentrifugasi, lalu dikeringkan pada suhu 110°C selama 12 jam dan digerus seperti prosedur diatas.

Disamping ke empat jenis sotben tersebutjuga digunakan MnO2 yang diperoleh dari reagent Merk.

PERCOBAAN
Penentuan Persen Penyerapan Sr

Untuk menentukan tingkat kejenuhan reaksi Sr dengan sorben, ditimbang 0,4 g masing-masing
kelima jenis material sorben didalam botol polietilen (20 ml), kemudian dituangkan 10 rnl larutan SrCb.
6H2O 0,1 N yang mengandung Sr-90 dan dircling dengan mineral roler untuk berbagai variasi waktu kontak.
Setelah waktu kontak tercapai, sampel dikeluarkan, disentrifugasi dan filtratnya (5 ml) dicacah dengan LSC
dan persen pemisahan Sr dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut:

PersenPemisahan x 100%
Co

dimana Co adalah aktivitas sebelum larutan dikontakkan dengan adsorben dan Ct adalah aktivitas setelah
iarutan dikontakkan dengan adsorben «
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Penentuan Koefisien Distribusi Sr
Masing-masing sorben, ditimbang 0,4 g didalam botol polietilen (20 ml), kemudian dituangkan 10

ml larutan SrCfe. 6H2O 0,1 N yang mengandung Sr-90 dan diroling dengan mineral roler selama 3 hari
kemudian dilakukan pengerjaaaan dengan cara yang sama seperti penentuan persen penyerapan di.atas.
Koefisien distribusi dihitung dengan persamaan berikut:

„ . Co-Ct V _,
Kd = x — ml.g

Co W

dimana Cc , Ct adalah aktivitas (cpm) sebelum dan sesudah lari'tan Jikontakkan dengan adsorben/
komposit, V dan W adalah volume larutan (ml) dan berat adsorben (g) yang digunakan.

HASIL DAN BAHASAN
Berat adsorben / komposit yang digunakan untuk setiap percobaan berikutnya sebanyak 0,4 g

dalam 10 rr.l larutan lirnbah radioaktif yang mengandung Sr-90 didapat dari percobaan dengan variasi berat

Tabel 1 : Pencacahan Sampel

Sampel .
Sr 0,1 N

0.1LSM8
0,2 L Sr18
0.3LSM8
0,4 L Sr18
0,5LSr18

Hasil Cacah
17127,6
15213,8
13726,6
1364,1
1040,2
1098,2

Dari hasil pencacahan pada Tabel 1, terlihat bahwa pada penggunaan 0,4 g adsorben MnO2-L
(MnO2 dari pabrik, yang tersedia di pasaran) setelah dirolling 18 jam terjadi penurunan hasil cacah terbanyak
dari cacah Sr 0,1N mula-mula.

Variasi Jenis Adsorben
Dari iima jenis adsorben (MnO-M, MnO2-B, MnO2-L, MnO2-T, dan MnO2. SiO2) untuk selanjutnya

dipilih tiga jenis saja dalam penentuan waktu kontak optimum. Dari pencacahan didapatkan hasil (setelah
waktu rolling 3 hari), yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2: Penyerapan oleh Adsorben

Jenis Adsorben
MnOA
MnO2-B

MnO2-L
MnO2-T

MnCb. SiO2

Kd (ml/g)
2085,63 ±36,72

336,10 ±13,42

. 343,21 ±14,13

301,13 ± 9,36
1466,51 ±18,74.

Persen Pemisahan(%)
98,82
93,08

93,21
92,33

90,32

Hasil yang diperoleh dari percobaan penyerapan Sr-90 dari beberapa rnacam adsorben MnCVA,
MnCb-B, MnO2-L, MnO2-T dan MnO2.SiO2 dapat dilihat dari tabel 2 diatas yang menunjukkan bahwa
adsotben MnCh-A, MnOj-B dan MnO2.SiO2 mempunyai kemampuan penyerapan yang lebih baik
dibandingkan MnO2-B danMhO2-T.

Dari hasil itu diambil 3 jenis adsorben, yaitu MnO2-A, MnO2-L dan Mn02.SiO2 yang mempunyai
nilai Kd lebih tinggi yaitu: • . •
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• MnO2-A = 2085,63 ml/g
• MnO2-L = 755,09 ml/g
• MnO2.SiO2 - 1466,51 ml/g.

Tingginya nilai Kd mungkin disebabkan pada pembuatan adsorben MnC2-A, Na? S2O4 yang
digunakan tidak seluruhnya bereaksi dalam pembentukan MnO2,. Na2S2O4 akan terurai membentuk S2O3.
S2O3 dengan logam transisi dapat membentuk koloidal yang tidak larut dalam pencucian sehingga akan
meningkatkan penyerapan Sr-90. Hal tersebut juga ditemukan pada pembuatan adsorben MnO2-SiO2.
Kelebihan Na^SiCb dapat mengikat Sr-90 sesuai dengan reaksi Sr* + SiOr2 -> Sr(SiO3) dalam bentuk
endapan yang meningkatkan penyerapan Sr-90. Suatu hal yang menarik setelah dihitung kapasitas serap
Sr untuk kelima adsoiben ternyata tidak jauh berbeda betvariasi antara 2,31 - 2,47 meq/g adsorben.

Dalam penelitian ini mengingat kelerbatasan waktu maka pada periode ini belum dilakukan
indentifikasi kesempurnaan reaksi dan analisa komposisi adsorben (kecuali kadar Mn). Oleh sebab itu
diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk karakterisasi bahan adsorben sehinggga mekanisme reaksinya
dapat dipahami dengan jelas. Karakterisasi bahan, yaitu mengetahui struktur kristal dapat dilakukan dengan
peralatan XRD, SEM atau TEM, yang akan dilakukan pada penelitian berikutnya.

Variasi Waktu Kontak Terhadap % Pemisahan
Dalam percobaan ini divariasikan waktu kontak (waktu rolling) dari larutan limbah (Sr-90) sebanyak

10 ml yang dilambahkan pada 0,4 g adsorben. Setelah larutan dicuplik 5 ml dan dicacah dengan LSC,
didapatkan hasii sebagai berikut:

Tabel 3 :

Waktu

Kontak

1 menit

3 menit

5 menit

10 menit

15menit

30 menit

tjam
2jam
4 jam

8jam

16 jam

1 hari

2 hari

3hari

Persen Pemisahan pada Waktu

MnOM

96,76

97,16

97,49

97,56

97,67

97,89

98,38

98,38

97,96.

98,27

98,39

98,67

98,44

98,82

Kontak yang Bervariasi

/oPemisahan

MnO2-L

20,86

22,39

29,47

81,55

89,29

91,35

93,56

90,56

95,07

95,82

96,79

93,21

MnCh.SiCh

96,49

97,47

93,42

93,53

94,68

95,35

95,68

96,48

96,89
96,98

97,22

97,27

97,44

98,32

Dari hasil pada Tabel 3 tersebut tampak bahwa reaksi penyerapan berlangsung sangat cepat,
seperti untuk MnO2-A dan MnO2.SiO2 yang dalam waktu 1 menit mampu menyerap Sr sampai 96,8 % dan
96,5 %. Untuk MnO2-L reaksi penyerapan berlangsung lebih lambat, dan penyerapan optimum dicapai pada
waktu kontak 16jam.

Dari hasil analisa komposisi bahan dengan menggunakan AAS dan dari hasil analisa kandungan
air dengan jalan memanaskan dalam oven pada suhu 110 °C selama 2-3 jam didapatkan hasil sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 4.

Hasil ini menunjukkan bahwa juinlah Mn dalam adsorben tidak banyak mempengaruhi
kemampuan serap Sr oleh adsorben. Hal ini tnungkin disebabkan oleh rumitnya proses penyerapan Sr
yang perlu dipelajari lebih lanjut Belum seiesainya karakterisasi bahan yang digunakan dan terbatasnya
literatur mengenai adsorben MnCbini menyebabkan pembahasan yang lebih jelas belum dapat dilakukan.
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Tabel 4 : Karakteristik MnO2 dan MnO2.SiO2

Bahan
MnO2-A
MnO2-B
MnO2-L
MnO2-T

MrsC>2.SiO2

Kadar Mn (%)
12,99
51,67
54,29
55,47
15,22

Kandungan Air(%)
2,73
3,29
0,10
2,41
10,74

KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan (emyata didapatkan hasil bahwa adsorben M11O2 -A dan

komposit MnO2.SiO2 mampu menyerap Sr-90 dengan waktu kontak yang sangat cepat dan juga %
Pemisahan yang besar. Ini menunjukkan polensi yang besar dari bahan tersebut untuk selanjutnya dipakai
dalam pengolaban limbah radioaktif, terutama yang mengandung Sr-90. Berhubung dalam penelitian ini
baru dilakukan percobaan untuk kation tunggai, yakni hanya Sr-90, maka perlu juga dilaKukan penelitian
penggunaan bahan ini jika Sr-90 ada bersama-sama dengan kation lain, Karena limbah radioaktif jelas
mengandung banyak kation, tidak hanya satu.

Karena MnO2 bikinan sendiri temyata mempunyai daya serap yang lebih besar terhadap
radionuklida S'r-90 dibandingkan MnO2 yang ada di pasaran (Laboratorium), niaka perlu dipikirkan pula cara
pembuatan MnO2 untuk skala yang lebih besar. Mengingat besamya potensi kegunaan MnO2-SiO2 dalam
pengolahan limbah maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pembuatan dan karakterisasinya.
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STUDI PEMANFAATAN ZIRKONIUM FOSFAT UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH

Aan HB Martin'i

ABSTRAK
STUDI PEMANFAATAN ZIRKONIUM FOSFAT UNTUK PENGOLAHAN LIM3AH RADIOAKTiF.

Zirkonium fosfat mempakan salah satu penukar ion an organik yang sangat baik digunakan untuk
penyerapan stronsiurn dan cesium dari limbah radioaktif cair. Makalah ini mempelajari pertukaran ion untuk
serapan Cs-137 dan Sr-90, dengan menggunakan bertoagai bentuk kation zirkonium fosfat. Parameter yang
dipelajari ialah pengaruh temperatur dan konsentrasi terhadap prosen "up take" dan koefision distribusi (Kd).
Dipelajari pula penggunaan kolom untuk 'rhemperoleh kurva. breakthrough Cs-137 dan Sr-90. Hasil
menunjukkan potensi pemanfaatan zirkonium fosfat untuk pengolahan limbah radioaktif.

ABSTRACT
STUDY ON THE USE OF ZIRCONIUM PHOSPHATE FOR RADIOACTIVE WASTE

TREATMENT. Zirconium pbosphate was ono of the earliesi inorganic ion-exchange suggested for removing
strontium and cesium fmm aqueous nuciear waste. This paper studied ionic exchange to remove Cs-137
and Sr-90 by using different cationic of zirconium phosphate. In this casee the parameters studied were the
effed of temperature and ion concentration to percent up take and distribution coefficients. It is also
conduded the sfudy on column experimeris (o determina the breaktbrough curves for Cs-737 and Sr-90.
The resultshowed the potential ofuse ofzirconium phosphate in radioactive wasts treatment.

PENDAHULUAN
Zirkonium fosfat merupakan salah satu penukar ion anorganik yang cukup baik digunakan untuk

pemisahan Cs-137 dan Sr-90 dari limbah radioaktif cair. Dibeberapa negara, senyawa ini telah digunakan
dan dikembangkan pemanfaatannya dalam sistem pengolahan limbah. Beberapa negara telah
memanfaatkan bahan ini sebagai cartridge dalam mesin haemodialysis dan bahkan telah banyak yang
menggunakan bahan ini untuk mengambil kembali produk hasil fisi i'i. Dalam makalah ini akan dikaji tentang
pemanfaatan zirkonium fosfat amorf yang telah dimodifikasi kedalam bentuk penukar kation homoionic
untuk pemisahan Cs-137 dan Sr-90 dari limbah radioaktif cairi2'.

Modifikasi ZrP kedalam bentuk penukar kation homoionik dimaksudkan selain untuk memberikan
altematif pemanfaatan berbagai variasi bentuk senyawa anorganik yang berfungsi sebagai penukar kation ,
juga lebih memberikan access terhadap tempat-tempat pertukaran (exchange sites). Berbagai bentuk
modifikasi ZrP yang akan dikaji dalam-makalah irii diantaranya adalah ; Li-ZrP, Na-ZrP, K-ZrP, Nl-U-ZrP , Ba-
ZrP, Sr-ZrP dan H-ZrP Pi.
Pengaruh temperatur dan konsentrasi radionuklida terhadap persen uptake serta harga koefisien distribusi
(Kd) merupakan parameter-parameter yang akan dikaji. Dikaji pula). Dikaji pula percobaan kolom penukar
ion untuk menentukan kurva breakthrough Cs-137 dan Sr-90. Dari percobaan ini dapat diprediksi potensi
pemanfaatan zirkonium fosfat untuk pengolahan limbah radioaktif.

Diharapkan kajian ini dapat digunakan sebagai bahan altematif dalam pengembangan dan
pemanfaatan penukar ion anorganik untuk pengolahan limbah radioaktif.

KOMPOSISI KIMIA ZIRKONIUM FOSFAT (ZRP)
Senyawa zirkonium fosfat (ZrP) dapat dihasilkan dengan cara mereaksikan larutan ZrOCl2.2H2O

dan NaHPCU pada suhu 80 °C. Senyawa ZrP yang terbentuk dari hasil reaksi senyawa-senyaws tersebut di
tentukan berdasarkan pembentukan Zr(HPO4)22HaOi1i. Secara umum rumus kimia yang digunakan adalah
Zr(H2PO4)(PO<t).2H2O.
Komposisi kimia ZrP adalah seperti tertera pada Tabel 1.

') Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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Tabel 1. Kompcsisi kimia ZrP amorf

No
1.
2
3.
4.

Kcmposisi

Zr + Hf*

HPOA

H2O
Na

Berat (%)

26.2

52.0

15.0

7.2
Hf* =2 %

MODIFIKASI ZIRKONIUM FOSFAT
Senyawa ZrP dapst dimodifikasi kedalam berbagai bentuk kationik penukar ion seperti ; Li-ZrP,

Na-ZrP, K-ZrP, NhU-ZrP , Ba-ZrP, Sr-ZrP dan H-ZrP yang diperoleh dengan cara mereaksikan endapan ZrP
dan larutan logam chlorida (IJCI, HCI, NaCI, BaCb, NH-tCI, SrCb KCI dll). Reaksi pembentukan senyawa ini
harus dilakukan pada keadaan kesetimbangan antara ZrP dan senyawa logam alkali chlorida (MCI). Dari
kurva titrasi reaksi pembentukan senyawa kationik ZrP, teiiihat pada reaksi tersebut akan stabil pada pH
tinggi. Gambar 1, menunjukan kuiva titrasi potensiometrik ZrP.

KAPASITAS TUKAR KATION
Kapasitas tukar kation dari berbagai bentuk kation ZrP disajikan pada Tabel 2. Kapasitas masing-

masing bentuk kation diukur dengan metode yang berbeda, misalnya untuk pengukuran Na* dan K*
menggunakan flame photometri, Cs* dan Sr diukur dengan LSC atau AAS, NhU * dengan metode kjedahl
sedangkan H- dengan cara titrasi.

Tabel 2. kapasitas Tukar Kation ZrP

No
1

2.

3.

4.

5.

6.

Kation

Na*

Cs*

NhV

NH-r

Sr2*

pH
asam

asam

netral

asam

basa

netral

Kapasitas (meq/g)

3,45 ±0,02

3,65 ±0,02

4,39 ±0,02

4,20 + 0,02

8,36 + 0,02

3,20 ± 0,02

Dari data tersebut terlihat bahwa kapasitas untuk ion NhU' pada kondisi basa lebih tinggi dibandingkan pada

kondisi asarn. Hal ini menunjukan kondisi terjadinya hidrolisis.

KINETIKA "UP TAKE"
Kinetika "up take" untuk Sr-90 dan Cs-137 dikaji dalam kondisi carrier free dan dengan adanya

lamtan pengemban.
Persen "up take" Cs-137 dan Sr-90 sebagai fungsi waktu dihitung berdasarkan persamaan

% Removal =
Ai - Af

Ai
x 100%

Ai dan Af masing-masing ialah aktivitas sebelum dan setelah pengocokan (Cpm/ml).

Kinetika up take pada kondisi bebas pengemban
Dari percobaan kinetik Sr-90, bebas pengemban, dengan penggunaan "pond water" simulasi

diperlihatkan bahwa umumnya proses pertukaran ion berlangsung sangat cepat. Pada hampir semua

bentuk kation ZrP ~ 100 % "up take" teramati dengan cepat. Kondisi ini memperlihatkan terbukanya jalan

masuk ke posisi pertukaran ion Pi.
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Pemisahan Cs-137 dari air demineralisata mencapai 100 % dalam waktu kurang dari 5 menit i6l Umumnya
"up take" Cs-137 dari "pond water" simulasi untuk bertoagai bentuk kation ZrP adalah sebagai berikut;

H* > Na* > Lr > K* > NHU* > Mg2* > Car > Bar.

dengan prosen "up take" berkisar antara 98,5 - 96,0 % "up take" dalam waktu sangat cepat, pada orde
beberapa menit.

Kinetika up take dalam larutan pengemban
Kinetika up take Sr2* dalam 5.10-3 M larutan pengemban memperlihatkan bahwa untuk ZrP dalam

bentuk Li*, Na*dan NH-r, memberikan "up take" = 100 % selama 24 jam, namun dalam bentuk K-ZrP waktu
yang diperlukan waktu 100 jam. Dalam bentuk lain, misalnya H*, Mg2*, Ba2* dan Ca2* kesetimbangan belum
tercapai, waiaupun melebihi waktu 100 jam.
Urutan "up take" Sr-90 dalam homoionik ZrP amoif adalah sebagai berikut:

Li* > Na* > NIV > K* > Mg2* > H+ > Ba2* > Ca2*

dengan besaran persen up take berkisar antara 96-16 % "up take" i?i-

KOEFISIEN DISTRIBUSI (Kd)
Koefisien distribusi Cs-137 dan Sr-90 yang merupakan ratio konsentrasi. radionuklida dalam

padatan dan dalam larutan pada kesetimbangan. Beitagai bentuk kation ZrP diukur pada berbagai kondisi
suhu yang bervariasi; 25 °C, 40 °C dan 60 °C. Percobaan ini diiakukan untuk mengetahui pengaruh
temperatur terhadap pengukuran koefisien distribusi. Diamati pula pengaruh konsentrasi pengemban
terhadap harga koefisien distribusi.

Pengaruh konsentrasi carrier terhadap harga koefisien distribusi
Harga Kd merupakan fungsi konsentrasi dari carrier yang digunakan seperti tersebut menunjukan

bahwa harga Kd untuk Cs dan Sr menurun dengan bertambahnya konsentrasi CsCI atau SrCb '8'.

Gambar 1. Harga Kd Cs dalam pond water pada ZrP sebagai fungsi konsentrasi Cs

Dari ganibar tersebut harga Kd Cs* terhsdap konsentrasi CsCI mendekati linier untuk semua
bentuk ZrP. Pada konsentrasi pengemban Cs* 1,25.102 M dan Sr2* 6.25.10-3 M, harga Kd relatif tinggi
berkisar antara 30 -1300 untuk Cs* dan 100 - 96.000 untuk Sr2+.
Pada konsentrasi larutan pengemban tinggi hingga mencapai 0,1 M untuk Cs* dan 0,05 M untuk Sr2*, harga
Kd menurun pada kis&ran 6 - 33 untuk Cs* dan 45 - 80 untuk Sr2*.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa ZrP amorf efektif digunakan untuk pemisahan Cs+ pada
konsentrasi 10'3 M menggunakan bentuk L:4, Na*, NH.r, K4 ZrIJ dan untuk konsentrasi Sr2* > 10-4 M
menggunakan ZrP dalam bentuk Li*, Na*, NH^*, K*, Cs*i9L
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Gambar 2. Harga Kd Sr dalam pond water pada ZrP sebagai fungsi konsentrasi Sr

Pengaruh Temperatur Terhadap Harga Kd
Tabel 3 dan 4 menunjukkan data pengaruh temperatur terhadap up take Sr untuk berbagsi bentuk

kation ZrP pada kondisi bebas pengemban dari simulasi "pond water" dan air demineralisata. Dari kedua
tabel tersebut secara umum harga Kd pada hampir semua bentuk kation ZrP cenderung menurun terhr,dap
kenaikan temperatur, kecuali untuk bentuk H-ZrP dan Ca-ZrP I1°i.

Tabel:

Mo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. Harga Kd Sr2t pada homoionik ZrP dalatn pond water (bebas pengemban)

Bentuk

kation ZrP

H*
L.r
Na-
K* .
Cs*
NIV
Ca^*
Mg^*

Ba2*

Temperatur °C

25
10830

10425

10359

10165

8700

12300

11856

11605

12978

40
13734

7457

7933

8608

7706

8517

13966

9570

9514

60
15254

6600

5512

6215

5248

7670

15582
6004

9039

Tabel

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Nilai Kd Sr2+

Bentuk

kation ZrP

H*
Lr
Na+

K*
Cs*
NHr
Ca2-

Mg2+

Ba*

pada mono ZrP dalam

25
19210

30857

30320

29995

27671

29178

28405

30490

21540

air demineralisata (bebas

Temperatur °C

40
24505

28786

28766

29995-

18870

29580

28786

22455

14292

pengemban)

60
28152

22000

20511

30120

16500

29990

30506

20000

12600

Pada kondisi larutan mengandung pengemban Sr2* (Tabel 5) pada hampir semua ben'.uk kation
ZrP memperlihatkan kecenderungan penurunan harga Kd karena adanya kenaikan temperatur, kecuali untuk
bentuk kation ZrP, Li-ZrP dan Na-ZrP mempunyai harga yang cukup tinggi.
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Percobaan yang sama dilakukan pada kondisi percobaan mengandung pengemban Cs-
(Tabel 6), menunjukan terjadinya perubahan harga Kd. Harga Kd relatif kecil dan secara umum hampir
semua bentuk kation ZrP mengalami penurunan dengan adanya kenaikan temperatur, kecuali pada bentuk
Ca-ZrP dan Sr-ZrP yang mengalatni kenaikan harga Kd.

Tabel 5. Harga Kd Sr pada ZrP dengan 5.10 -3 SrCI2
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Bentuk
kation ZrP

H*
Lr
Na*
K+

Ca*
NIV
Ba2*

Temperatur °C
25
72

12550
11753
3400
22
4367
41

40
87

12950
u 12100

7500
225
8500
90

60
95

13308
12407
8310
352
8800
102

Tabel 6. Harga Kd Sr pada ZrP dengan 5.10 -3 CsCI

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
0.
9

Bentuk
kation ZrP

H*
Li*
Na*
K*

Ca*- •
Nhk
Ba2*

Temperatur °C
25
220
1920
1140
426
140
456
60
135

40
219
1900
1141
408
227
366
56
172

60
210
1900
1100
380
240
340
50
210

Dalam beberapa kasus seperti terlihat pada Tabel 3 - 6 , penurunan up take sangat dipengaruhi oleh
kenaikan temperatur. Walaupun gambaran sifat berbagai bentuk modifikasi ZrP belum cukup jelas, namun
hal-hal seperti yang dikemukakan diatas dapat digunakan untuk mempelajari spesiasi kation- ZrP.

Percobaan kolom penukarion
Dari suatu percobaan kolom penukar ion dapat dihasilkan kurva breakthrough Cs-137 dan Sr-90

pada berbagai bentuk kationik ZrP. Kondisi percobaan yang diamati seperti:
• Dimensi kolom : 20 x 1.0 cm
• Kecepatan !aju alir: 15-20 ml/jam
• Berat contoh: 3.0 gr
• Bad Volum: 2.9 BV

Persentase breakthrough dihitung berdasarkan persamaan :

%BV = Cv/Cox100%

dimana Co adalah aktivitas awal, sedangkan Cv adalah aktivitas affluen.

Kurva breakthrough Cs-137
Kurva breakthrough Cs-137 untuk bentuk kationik HZrP dan NaZrP (kondisi iarutan carrier 0.01 M

+ Cs-137) disajikan pada Gambar. 4
Tampak bahwa kapasitas breakthrough ZrP dalam bentuk H+ dan Na berbeda nyata. Pada konversi 75 %,
total dari 138 dan 422 BV dari 0.01 M CsCI dalam larutan Cs-137, secara jelas memperlihatkan bentuk
Na+ZrP lebih efektif digunakan untuk memisahkan Cs-137 daripada bentuk H+ZrP. Ha! ini mungkin
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disebabkan oleh kekuatan tumbukan H+ dan io-ion (H3O) kurang efektif bertukar tempat dengan Cs+
dibandingkan Na+ dari bentuk NaZrP.

os
McJfrP

OJ

I D '.2 I i T5
V'c*urT>e •

Gambar 3. Kurva breakthrough Cs-137 untuk ZrP

Tampak bahwa Kapasitas breakthrough ZrP dalam bentuk H* dan Na berbeda nyata. Pada konversi 75 %,
total dari 138 dan 422 BV dari 0.01 M CsCI dalam larutan Cs-137, secara jelas memperlihatkan bentuk
Na+ZrP lebih efektif digunakan untuk memisahkan Cs-137 daripads bentuk H+ZrP. Hal ini mungkin
disebabkan olsh kekuatan tumbukan H+ dan io-ion (H3O) kurang efektif bertukar tempat dengan Cs+
dibandingkan Na+ dari bentuk NaZrP.

Kurva breakthrough Sr-90
Kuiva breakthrough Sr-90 untuk bentuk HZrP dan NaZrP disajikan pada Gambar 5. Terlihat

pengaruh larutan yang mengandung 0.005 Ivl SrCb sebagai carrier dan sr-90 sebagai fracer. Larutan
dikondisikan pada suasana asam dengan 0.1 M HCI untuk tercapai hidrolisis. Dari gambar terlihat untuk
konversi 75 5, total dari 74 dan 310 BV larutan yang digunakan untuk H* dan Na*ZrP menunjukan bahwa
bentuk Na* lebih efektif untuk memisahkan Sr-90 dibandingkan bentuk H* ZrP.

Gambar 4. Kurva breakthrough Cs-137 untuk ZrP

SIMPULAN
Penukar ion anorganik ZrP dapat digunakan untuk pemisahan produk fisi dari limbah radioaktif cair

waiaupun dalam limbah tersebut mengandung pengemban.
Modifikasi ZrP menjadi bentuk homoionik kation ZrP, selain dapat meningkatkan up take juga

memberikan alternatif pemanfaatan bahan ini untuk pengolahan limbah radioaktif. Dari data percobaan
kolom penukar ion diperlihatkan bahwa bentuk NaZrP lebih efektif digunakan untuk pemisahan Cs-137 dan
Sr-90 dibanding bentuk HZrP, oleh karena itu untuk pengolahan limbah radioaktif cair bentuk NaZrP
mempakan pilihan terbaik. Melihat potensi ZrP sebagai penukar ion an orgsnik cukup baik, bahan ini periu
dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan altematif untuk pengolahan limbah radioaktif.
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PERANCANGAN MiXER SETTLER PADAINVERSI FASE.

Widiatmo, Djarot S.W>

ABSTRAK
PERANCANGAN MIXER SETTLER PADA INVERSI FASE. Telah dilakukan pra-rancangan

"Mixer Settler" Pada Inversi Fase yang dapat digunakan memisahkan uranium dari fase air dengan
menggunakan pelarut tvDodekan dan pemisahan logam berat dari limbah cair. Alat dirancang agar
penggunaan pelarut ekonomislanpa mengurangi efisiensi ekstraksi. Efisiensi ekstrasi tergantung pada
dispersi antar fase, proses pembentukan "droplet" dan pemisahan kembali antar fase . Maka alat dirancang
terdiri dari tiga bagian penting yaitu kclom.-pangadukan, aiat pembentuk droplec berbentuk "plate"
berlubang-lubang serta bagian kolom pengenap sebagai pemisah 'fase..Alat dioperasikan pada daerah
pengadukan laminer, dengan iaju aiir total sebesar 200 ml.detik-1. Bagian pengadukan adalah kolom dengan
diameter 5 cm, tnggi 7 cm dengan pengaduk berbentuk "padle" berdiameter 3 cm, tinggi 1 cm dangan
putaran sekitar 300 rpm. Pembentuk "droplet" adalah "perforated plate" berdiameter 5 cm dengan diameter
lubang -lubang 1 mm. Pengenap merupakan kolom berdiameter 5 cm, setinggi 50 cm.

ABSTRACT
PRE-DESIGN MIXER-SETTLER DASED ON PHASE INVERSION. The mixer settler was

designed to extract uranium frcm organic phase by n-Dodecane and to separate heavy metel from liquid
waste. The mixer setiler was designed to save solvent without rjducing the exiraction efficiency. Extraction
efficiency depend on : two phase dispersion on mixing, the type of droplet formation and completeness
phase separation. The mixersett!er has three main part i.e. mixer chamber, droplet formation device and
phase inversion column. Mixer chamber was operated in laminar m'mng, the total flow rate 200ml.second-1.
The mixer chamber dimensions was 5 cm diameter and 7 cm height It was completed with paddle mixer 3
cm diameter, 1 cm height and tbe speed rotation was 300 rpm. The droplet formation device was
perforated plate 5 cm diaineter with 1 mm hoies. Phase Inversion 'column dimensions was 5 cm diameter
and 50 cm height

PENDAHULUAN
Telah banyak tipe "mixer settler" yang dioperasikan dengan keunggulan dan kekurangannya.

Untuk menghemat pelarut tanpa mengurangi efisiensi pemisahan dirancang tipe "mixer settler" pada inversi
fase dengan sistem sinambung . "mixer settler" pada inversi fase adalah alat yang bekerja berdasarkan
ekstraksi cair-cair. Sebagai alat ekstraksi maka keefeklifan alat tergantung pada dispersi pencampuran
kedua fase, tipe dari pembentukan "droplet" serta kesempumaan pemisahan fase. Berdasarkan alasan
tersebut maka dirancang "mixer settler" yang terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian pencampuran (Mixer
chamber), yang merupakan suatu tabung dilengkapi pengaduk, bagian pembentukan tetes cairan yang
berupa plate yang belubang- lubang (Perforated Plate), dengan ukuran dan iumlah lubang tertentu, dan
bagian pengenap (settling zone), dimana pemisahan fase terjadi dengan gaya gravitasi.

Pada bagian pengadukan fase organik didispsrsikan ke fase kontinu dalam hal ini fase air. Karena
pengadukan dispersi dalam bentuk butiran halus dengan diameter berukuran mikro meter. Selanjutnya
butiran halus dilewatkan ke "Perforated plate" sohingga terbentuk "droplet" (butir tetes) yang berukuran jauh
lebih besar, diameter berukuran 1 hingga 3mm.
Dengan menggunakan/memilih pelarut selektif maka alat dapat digunakan untuk pemisahan uranium
ataupun iogam berat, sehingga alat tersebut dapat dimanfaatkan pada proses pengolahan limbah.

TEORI
Pada bagian pencampuran kedua fase diaduk pada putaran tertentu, agar terjadi dispersi.

Besarnya putaran perlu diatur, agar diameter dispersi tidak terlalu kecil atau teiialu besar. Hal ini mengingat
transfer massa, serta kemudahan pemisahan fase pada bagian pengenapan. Pengadukan juga dilakukan
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dengan memperhitungkan besarnya putaran minimal, agar fase organik dapat terdispersi ke fase air (putaran
kritis). Perhitungan persamaan putaran kritis dapat dilakukan dengan persamaan (1):

Nc = K .D - r . f i iO8 - . f iLLzJLi l (1)
{ P d ) { P c J

Nc adalah putaran kritis (rpm), K suatu konstanta, D.dimeter mixer (m), |ac kekentalan fase kontinu
(kg.m-'.detik-1).

Kecepatan putar pengadukan sangat berpengaruh terhadap diameter tetes terdisparsi. Dengan
menaikkan putaran, pada awalnya akan menaikksn efisiensi ekstraksi karena tetes terdispersi makin kecil.
Pada daerah putaran tertentu efisiensi ekstraksi konstan dan tetap tinggi, tet'api dengan menaikkan putaran
lebih jauh efisiensi ekstraksi malah menurun, dikarenakan diameter tetes terdispersi terlalu kecil, sehingga
fase sulit dipisahkanPi. Diameter tetes dispersi bila dipengaruhi oleh efek kelembaman dan kekekentalan
fluida, maka "break up" dari tetesdapatdidekatidenganpersamaan(i):

3 _3 _6 _4

dp = k - a 5 - pc 5 . n S .d 5 (2)

dp adalah diameter tetes rata-rata (mikro meter), k konstanta tergantung diameter bejana, d diameter

pengaduk (cm), n putaran pengaduk (rpm), pc berat jenis fase kontinu (g.cnr3), a adalah tegangan muka
(dyne.cnr').

Hasil pengadukan yang berupa larutan terdispersi kemudian dilewatkan ke plate berlubang-lubang
(perforated plate), agar terbentuk butir tetes cairan. Diameter butir tetes ini jauh lebih besar dibanding butiran
dispersi, ukuran butir tetes tergantung dari diameter lubang "plate". Watak dari tetes tersebut dapat
ditentukan dengan bilangan tak berdimensi Pi2i:

pc berat jsnis fase continous (kg.rrr3), a adaiah tegangan muka (dyne/cnrr1), g adalah gravitasi m/detik2, \xc
kekentalan fase continous (kg.m'.detik1).

Bilamana harga P:
P>1012, maka deformasi dari tetes dapat diabaikan.
P<103, fase kontinu tetap kenta! sehingga tetes terdefomnasi pada daerah laminair.
107 > P > 1011, didaerah laminer tetes tetap tidak terdeformasi ("rigid sphere"), dan gerakan mengikuti
hukum Stoke.

Ukuran butir tetes cairan yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengenapan.
Makin besar ukuran butir tetes makin mudah tetes untuk bergabung kembali, sehingga kecepatan
pemisahan makin cepat. Untuk ukuran tetes lebih kecil diperlukan waktu tinggal di "settling zone" yang lebih
panjang, sehingga waktu pemisahan besar. Diameter lubang "perforated" 1 mm, dengan "free space" 3
hingga 8% dapat mempertahankan efisiensi ekstraksi dengan baik terhadap perubahan total "flow rate"
tinggii3!.

"Settling zone" .adalah bagian yang tetpenting dalam menentukan kemampuan "rnixer settler"
pengenap fase. Dalam "settling zone" tardapat tiga lapisan fase, lapisan fase organik yang dianggap sebagai
"stagnant liquid", kedua adalah lapisan "interface" dan ketiga adalah lapisan fase kontinu merupakan fase
"aqueous". Ketebalan fase organik sangat tergantung pada kecepatan total aliran dan komposisi umpan.
Makin tinggi kecepatan aliran semakin tsbal lapisan organik. Pada lapisan "interface" butir tetes akan
bergerak turun sambil melepaskan fase organik yang terdispersi keluar butir. Fase organik bergerak keatas
membentuk lapisan "stagnant liquid", sedahgkan fase air turun membentuk fase kontinu. Bila butir tetes
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dalam daerah antarfase dapat dianggap sebagai "rigid sphere", maka kecepatan aliran tetes pada "stagnant
liquid" didaerah iaminer dipengaruhi hukum

vt ( 4 )

18 n c

Ap merupakan perbedaan berat jenis fase kontinu dengan iase organik (kg.nrr3), g adalah gravitasi

m/detik2, p.c kekentalan fase kontinu (kg.nr'.detik-'), Vt kecenutan aliran tetes (m.detik-1).

Panjang daerah pengenapan atau "settling zone" mempengaruhi efektivitas pemisahan fase
I organik dan fase kontinu dari butir tetes. Hubungan antara konsentrasi bahan yang diekstrasi pada saat butir
I tetes masuk dan keluar kolom "settling zone" didapat dengan persamaanl4!.

I Kd-JUft . (5)
I 6.At C2 v '
|

| Kd adalah koefisien transfer masa (cm.detik-1), d diameter butir tetes (cm), At waktu dibutuhk3n untuk
I melewati settlmg zone (detik), C1 dan C2 adalahkonsentrasi masuk dan keluar "settling zone" (mol.).
4 Besaran lain yang perlu diperhitungkan adalah daerah "flooding". Daerah fiooding sesungguhnya

sangst sulit diprediksi, untuk itu dapat digunakan pendekatan daerah flooding sebagai fungsi dari "hold up",
dimana flooding terjadi pada harga "hold up" maksimumi2>

V 4(Lr-1) V '

Lr adalah perbandingan kecepatan aliran fase dispersi terhadap fase kontinu, (j>e "flooding hold up".

PERHITUNGAN RANCANGAN
Besaran fisis dari fase kontinu dan fase dispersi yang diperlukan dalam perhitungan rancangan

disajikan dalam Tabel 2. Besaran koefisien tranafer masa uranium dari fase air ke n-Dodekane (Kd) belum
didapatkan. Asam nitrat adalah asam yang selalu menyertai limbah uranium dari hasil fabrikasi bahan bakar
nuklir. Sedangkan H3O dari asam nitrat sangat potensial berkompetisi dalam extrasi dengan uranium, maka
perhitungan prarancangan didasarkan pada besaran transfer masa dari asam nitrat. Kd asam nitrat pada
kisaran konsentrasi 1N hmgga 4N, didapatdari percobaan di laboratorium BTPL oleh Djarot S.W. sebesar
0,011 cm.detik-1i6l. Dari pertimbangan "hold up" saat pengadukan serta volume bejana pengadukan, maka
laju alir total ditentukan sebesar 200 ml.detik-1 terdiri atas laju alir fase organik sebesar 31 ml.detik-1 dan fase
kontinu sebesar 169 ml.detik-1. Perhitungan putaran minimum agar dapat terjadi dispersi digunakan
persamaan putaran kritis persamaan (1). Harga K tergantung dari jenis pengaduk, untuk pengaduk jenis
"padle" sebesar 200. Penggunaan pengaduk dengan diameter 3 cm didapat harga putaran kritis sebesar 300
rpm. Penggunaan "Perforated plated" berdiameter 5 cm, dengan diameter lubang "plate" sebesar 1 mm
berdasarkan pengamatan di laboratorium menghasilkan diameter butir tetes setelah lewat "perforated plate"
berkisar antara 2 hingga 3 mm. Harga bilangan tak berdimensi P dapat dihitung dengan persamaan (3)
terhitung 1,9.10", berarti deformasi butir tetes dapat diabaikan. Untuk mempermudah perhitungan, butir
tetes dianggap memenuhi teori "Rigid SphereVKecepatan butir tetes dalatn "settling zone" dapat dihitung
dengan hukum Stoke pada persamaan (4), sebesar 0,74 m.detik;1. Panjang dan diameter kolom pengenapan
atau "seUling zone" ditentukan sepanjang 50 cm dan 5 cm. Waktu tinggal tinggal butir tetes dalam "settling
zone" (At) dapat dihitung sekitar 0,7 detik., sehingga dengan persamaan (5) dapat ditentukan efektivitas
ekstraksi. Asam nitrat dapat terekstrasi dari urnpan sebesar 68%. Jumlah siklus pengaliran n-Dodekan
sangat tergantung pada kapasitas n-Dodekan pada tangki persediaan, hal tersebut akan ditentukan
kemudian.
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HASIL DAN BAHASAN
Kecepatan putaran pengaduk sangat berpengaruh terhadap diameter hasil dispersi. Hasil

perhitungan putaran minimum agar terjadi dispersi dapat ditentukan sekitar 300 rpm. Dengan mengatur
besamya putaran maka dapat diatur diameter dispersi agar tidak terlalu kecil. Diameter dispersi yang teiialu
kecil akan mempeiiambat proses pengenapan, sedangkan diameter dispersi yang besar merugikan transfer
massa antarfase. Hasil dispersi dengan ukuran butir berdiameter 150 j.tm serta mempunyai perbedaan berat
jenis kedua fase sebesar 100 kg. nv3 maka disarankan agar "out put" dari pemisahan sebaiknya kurang dari

Pada pra rancangan ini total laju alir adalah 200 ml.detik-1, terdiri dari fase organik atau fase "dispersi"
sebesar 31 ml.detik1 dan fase kontinu 169 ml.detik1. Dengan panjang "settling zone" sebesar 50 cm
diharapkan pemisahan mencapai 68%.

Keefektifan dari "perforated plate" tergantutig "wet ability" dari bahannya. Bahan dipilih
berdasarkan jenis fase kontinu. Untuk fase kontinu organik dapat digunakan bahan Teflon, sedang untuk
fase air dipilih stainless steel, maka bahan "perforated plate" dipilih stainless steel. Diameter lubang
"perforated" mempengaruhi diameter tetes, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap panjar.g "settling zone"
yang dibutuhkan. Banyaknya lubang pada "plate" berpengaruh terhadap transfer massa, terutama pada
kecepatan aliran total yang tinggi. Dengan jumlah lubang 3 hingga 8% dari "free space" perubahan terdebut
dapat diabaikani3'.

Panjang "settling zone" secara tepat sangat sulit diperkirakan. Hal ini disebabkan kecepatan aliran,
ukuran butir terdispersi, ukuran butir setelah meiewati "perforated plate" dan transfer massa saling berkaitan
serta kompleks. Sehingga belum diketemukan psrsamaan guna menghitung panjang "settling zone" secara
tepat. Mengingat hal tersebut maka disain alat secara tepat sulit dilakukan. Pada tahap awal perlu ditiru alat
"mixer seitler" pengenap fase dari alat yang ada di pustaka, tanpa perubahan dimensi, sedangkan jenis
pengaduk disesuaikan dengan pengaduk yang digunakan untuk pencampuran cair-cair dengan viskositas
yang tidak terlalu tinggi, dalam hal ini dapat digunakan bentuk "paddle". Alat dicperasikan, serta dipelajari
karakteristiknya, agar dapat dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan.

SIMPULAN
Laju alir umpan total sebesar 200 ml.detik'1, terdiri atas laju alir fass organik sebesar 31ml.detik-1

dan fase kontinu 169 ml.detik-1. Fase kontinu adalah fase "aqueous", sehingga bahan perforated plate dipilih
"stainless steel", dengan diameter lubang 1 mm dan jumlah lubang 3 hingga 8% dari "free space". Kecepatan
putaran lebih bssar dari 300 ipm. Panjang zone settling 50 cm efisiensi pemisahan diharapkan sekitar 68%.
Ukuran dari rancangan "mixer settler" pengenap fase disajikan dalam Tabel 1.
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Gambar 1. Diagram Rangkaian Mixer Settler Pengrnap Fase

Tabel 1. Ukuran Mixer
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Tebal

Diameter plate
Jumlah Lubang
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Tebal
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Settler Pengenap Fase

MIXER CHAMBER
KOLOM MlXER

KOLOM LUAR

PENGADUK
Bentuk Padle n = 4

PERFORATED PLATE

3

SETTLING ZONE

PEMIPAAN

Gelas
5mm
7 cm
5cm

Gelas
5mm
10 cm

1 cm
3cm

300-1200 rpm

Stainless Steel
1 mm
5cm

- 8 % dari free Space
1 mnn

5 cm
50 cm
5mm

0.5 cm
1 cm

Tabel 2. Data fisika fase continu dan dispersi

Kekentalan (kg.m-'.detik-1)
Berat jenis (Kg.nr3)

Surface tension (dyne.crrv1)

Fase continu
7.5.10-4

1000

fase dispersi
2,5.10-3

- 750
24,9
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KRITERIA RADIONUKLIDA ACUAN UNTUK PENGKAJIAN KESELAMATAN
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BAKAR BEKAS

Suryanto*)

ABSTRAK
KRITERIA RADIONUKLIDA ACUAM UNTUK PENGKAJIAN KESELAMATAN PENYIMPANAN

LIMBAH BAHAN BAKAR BEKAS. Studi penentuan kriteria untuk seleksi radionuklida acuan telah
dilaksanakan. Dalam penelitian ini radionuklida acuan dimaksudkan sebagai radionuklida yang diperkirakan
akan memberikan dampak radiologis terbesar kepada manusia bila bahan bakar bekas dibuang ke dalam
formasi geologi dalam. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji secara kritis parameter-parameter yang
digunakan dalam mengevaluasi tingkat bahaya'suatu jenis radionuklida. Secara khusus dalam penelitian ini
dikaji parameter yang relevan dengan kasus disposal dan atau bahan bakar bekas dalam baluan formasi
geologi dalam. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa bahan bakar bekas dibuang dalam fonnasi geologi
dalam dengan kedalaman tertentu dari permukaan tanah (500-1000 m). Kemudian skenario migrasL-
radionuklida dari dalam paket limbah/ bahan bakar bekas menuju manusia diasumsikan terutama untuk
peristiwa pelepasan normal, dimana radionuklida lepas dari paket secara berurutan melalui kontainer, bahan /\
penyangga, bahan pengisi, batuan geologi, menuju fracture (fault), dan bergerak bersama air tanah menuju I i
biosfer untuk kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Berdasarkan skenario ini, maka dipilih dan dikaji
parameter seperti; invontori radionuklida, waktu paro, panas yang dibangkitkan, indeks bahaya baik dalam
besaran MPC (maximum permissible concentration) maupun ALI (annual limit on intake) sebagai kriteria
seleksi radicnuklida acuan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa inventori radionuklida, waktu paro, panas
yang dibangkitkan, indeks bahaya baik dalam besaran MPC (maximup permissible concentration) maupun
ALI (annual limit on intake) dapat digunakan sebagai kriteria seleksi radionuklida acuan tersebut di atas.
Pada penelitian ini diperoleh radionuklida utama yang diperkirakan akan memberikan kontribusi radiologis
terbesar bagi manusia pada disposal LRAT/bahan bakar bekas adalah sebsgai berikut.: Cs-137, Sr-90, I-
129, Am-243, Cm-244, Pu-238, Pu-239, Pu-240. Radionuklida -radionuklida ini layak dijadikan acuan dalam
analisis keselamatan disposal bahan bakar bskas.

ABSTRACT
CRHERIA OF REFERENCE RADIONUCLIDES FOR SAFETY ANALYSIS OF SPENT FUEL

WASTE DISPOSAL Study on the Criteria for referance radionuclides selection for assessment on spent
fuel disposal have done. The reference radionuclides in this study means radionuclides are predicted to
contribute of the most radiological effect for man if spent fuel waste are discharged on deep geology
formation. ihe research was done by investigate critically of parameters were used on evaluation a kind of
radionuclide. Especially, this research study of parameter which relevant disposal case and or speni fuel
waste on deep geology formation . The research assumed that spent fuel dischaiged on deep geology by
depth 500-1000 meters from surface ofthe land. The migration scenario Radionuclides from waste form to
man was assumed particularly for normal release in which Radionuclides discharge from waste form in a
series thorough container, buffer, geological, rock, to fracture(fault) and move togetiier with ground water go
to biosphere and than go into human body. On this scenario, the pararneter such as radionuclides inventory,
half life, heat generation, hazard index based on maximum permissible concentration (MPC) or annual limit
on intake (ALI) was developed as criteria ofreference radionudides selection. The researche conduded that
radionuclides inventory, halflive, heat generated, hazard index base on MPC orAU can be used as criteria
for setection of reference Radionuclide. The research obtained that the main radionuclides are predicted
give the most radiological effect to human are as Cs-137, Sr-90, 1-129, Am-243, Cm-244, Pu-238,. Pu-
239, Pu-240. The radionuclides reasonable to be used as reference radionuclides in safeiy analysis at spent
fuel disposal.
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PENDAHLUAN
Teknologi penyimpanan akhir bahan bakar bekas atau limbah radioaktif aktivitas tinggi (LRAT)

yang merupakan ujung akhir dari proses daur bahan bakar nuklir perlu dipersiapkan teknologinya secara
seksama dan menyakinkan. Bahkan dalam UU. No. 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran ditegaskan
bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam penentuan tapak disposal bahan bakar bekas tersebuP.
EvalGasi keselamatan penyimpanan bahan bakar bekas ini sendiri harus diterapkan baik pada tahap
penentuan tapak maupun desain tempat penyimpanan bahan bakar bekas dan dilakukan seoara terpadu
mencakup semua jalar. kembalinya radionuklida kepada manusia ; yakni tempat penyimpanan (near field),
media geologi (far field) dan biosfer. Dalam evaluasi keselamatan disposal bahan bakar bokas, periu
dipelajari radionuklida apa saja yang potensial memberikan dampak radiologis kepada manusia akibat
disposal tersebut, juga perlu diperlajari kriteria apa saja yang memungkinkan bahwa radionuklida-
radionuklida tersebut berpotensial memberikan dampak radiologis kepada manusia. Dalam penelitian ini
akan dikembangkan metode untuk analisis keselamatan disposal bahan bakar bekas khususnya penentuan
kriteria untuk seleksi radionuklida acuan. Dalam penelitian ini yang dimaksud radionuklida acuan adalah
radionuklida yang dipeikirakan akan memberikan dampak radiologis terbesar kepada manusia bila LART
atau bahan bakar bekas dibuang di formasi geologi dalam. Penelitian terdahulu telah mengkaji kriteria
pembangkitan panas dan inventori radionukiida dalam bahan bakar bekas untuk menseleksi radionuklida.
Dalam penelitian ini akan dikaji hazard indexs (indeks bahaya) yang didasarkan konsep MPC (maximum
permissible concentration) dan ALI (annual limit on intake) sebagai kriteria seleksi radionuklida acuan.

METODE PENELITIAN
Disposal bahan bakar bekas diasumsikan diiakukan setelah masa umur reaktor habis dan setelah

pendinginan dan penyimpanan sementara yakni 50 tahun setelah reaktor pertama beroperasi.dan dilakukan
dalam formasi geologi dalam dengan kecialaman tertentu dari permukaan tanah (500 -1000 m). Dalam
penelitian ini diasurnsikan bahwa PLTN mempunyai 10 buah reaktor, type PWR dengan kapasitas masing-
masing 600 mWe yang beroperasi secara bertahap setiap 2 tahun. Umur reaktor diperkirakan 30 tahunl2).
Kemudian skenario migrasi radionuklida dari paket iimbah/ ba'han bakar bekas menuju manusia diasumsikan
terutama untuk pelepasan notmal, dimana radionuklida lepas dari paket secara berurutan melalui kontainer,
bahan penyangga, bah.an pengisi, batuan geologi menuju facture (fault) dan bergerak bersama air tanah
menuju biosfer untuk kemudian masuk kedalam tubuh manusia melaui. air minum. Kriteria seleksi
radionuklida acuan yang akan dikaji meliputi : inventori radionuklida , panas yang dibangkitkan, indeks
bahaya bahaya baik yang didasarkan pada konsep MPC (maximum perrnissible concentration) maupun ALI
(annual liwit on intake). Data radionuklida yang terkandung dalam bahan bakar bekas saat akan didisposal
diambil dari perhitungan yang menggunakan program Origen 2!5l Untuk perhitungan inventori radionuklida
hasil belah diambil dari perhitungan Origen 2 untuk radionuklidn dongnn. waklu pnruh lebih besnr dnri 25
tahun. Komposisi radionuklida hasil belah dan aktinida sorta dala MPC maupun ALI d;iri radionuklida dolam
bahan bakar bekas diberikan pada Tabel 1.

Inventori (konsentrasi) aktinida dihitung dengan memecahkan persamaan diferensial dari rantai
aktinida sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1, melalui persamaan Batemani5! y&ng diperlihatkan pada
persamaaan (1). Inventori radionuklida hasi' belah. dihitung dengan menggunakan persamaan peluruhan
sederhana atau persarnaaan Bateman dengan i > 2i5i

(1)

dimana;
N = jumlah (konsentrasi) Radionuklida; X = konstanta peluruhan radioaktif: ij,k = anggota dari suatu rantai
nuklida

Untuk perhitungan panas yang dibangkitkan kita menggunakan porsamaan (2) & (3)'5i
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Pi(t) = 5.9 10-3 Ai (t) I yi.Ei (2)

P(t) - I Pi (t) (3)

dimana;
Pi = Daya yang dibangkitkan oleh Nuklida i (watt); Ai = radioaktivitas Nuklida i ( Curie ); Ei = Energi untuk
partikel i (Mev); yi = fraksi disintegrasi melalui mode i

Untuk perhitungan indeks bahaya baik dalam besaran MPC (maximum permissible concentration)

maupun ALI (annual limit on intake) dapat ditentukan dengan persamaan (4) dan (5)I51

HlALi(td) = Z Xi.N,(td)/(AU), • • • (4)

HlMPc(td) = E V Ni(td) / (MPC)i (5)

dimana;

HIALI = indeks bahaya dalam besaran ALI dalatn (man./Gwe ); HIMPC = indeks bahaya dalam besaran MPC

dalam (m3air/Gwe tahun); X = kontante peluruhan radioaktif; N, = jumlah (konsentrasi) Radionuklida I;

ALI = Annual Limit on intake ( Bq/man. tahun ); MPC =• konsentrasi maksimum yang diijinkan dalam

air (Ci/m3); td - waktu setelah bahan bakar bekas dibuang (tahun)

Solusi numerik persamaan (1) dilakukan dengan menggunakan Personal Computer (PC). Prcgram

dibuat dalam bahasa Fortran. Perhitungan dilakukan untuk waktu 10 -105 tahun setelah penyimpanan.

HASIL DAN BAHASAN
Dari hasil perhitungan penelitian sebetumnya menunjukkan bahwa kriteria inventori untuk disposal

dibawah 500 tahun aktivitas bahan bakar bekas (LART) didominasi oieh radionuklida hasil belah terutama
Cs-137 dan Sr-S0i6-7). Sedang untuk disposal diatas 500 tahun disposal , aktinida yang umumnya relatif
mempunyai waktu paro panjang dan mempunyai rantai peiuruhan panjang juga turunannya masih temnasuk
aktinida terutama Pu239 dan Pu-240 cenderung mendominasi inventori bahan bakar bekasM.

Dari hasil perhitungan panas yang dibangkitkan oleh radionuklida dalam bahan bakar bekas untuk
kriteria panas pada pelitian sebelumnya secara umum panas didominasi kelompok aktinida yang
kebanyakan memancarkan partikel-a yang berehergi tinggii^. Untuk disposal bahan bakar bekas dibawah
500 tahun, panas yang dibangkitkan oleh radionuklida didominasi oleh Pu-238 sedang untuk disposal diatas
500 tahun Pu-240 mendominasi panas yang dibangkitkan oleh radionuklidaf0-7!.

Untuk hasil perhitungan indeks bahaya baik • berdasarkan MPC (maximum permissible
concentration) maupun ALI (annual limit on intake ) diperlihatkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. Gambar 2
memperlihatkan indeks bahaya radionuklida berdasarkan MPC (maximum permissible concentration) dalam
disposal bahan bakarbekas.

Dari Gambar 2 terlihat bahwa untuk disposal bahan bakar bekas dibawah 500 tahun indeks
bahaya dari radionuklida didominasi oleh Sr-90, Cs-137, Cm-244, Pu-238 dan Am-241. Hal ini menunjukan
bahwa walaupun radionuklida-radionuklida tersebut mempunyai aktivitas yang besar saat didisposal dan
juga mempunyai harga MPC yang rendah tapi karena waktu paro dari radionuklida tersebut relatif
pendekkecuali Am-241 maka radionuklida-radionuklida tersebut tidak mendominasi lagi untuk disposal yang
lebih dari 500 tahun Sedang untuk disposal diatas 500 tahun indeks bahaya dari radionuklida didominasi
oleh Pu-240, Pu-239, Am-243 dan 1-129. Hal ini dikarenakan radionuklida-radionuklida ini mempunyai waktu
paro yang relatif panjang walau konsentrasi (aktivitas) pada saat didisposal kecil dan mempunyai MPC yang
relatif rendah.
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Tabel 1. Komposisi radionuklida dan data MPC maupun ALI dalam bahan bakar bokas.

Data hasil belah

Nuklida

Se-79
Sr-9O
Zr-93
Tc-99

Pd-107
Sn-126
Cs-135
Cs-137
Sm-151

1129

Waktu Paruh
(Tahun)
6.5E+4

27.7
1.5E+6

2.12E+5
7.E+6
1.E+5
3.E+6

30
87

1.7 E+5

Aktivitas/Tahun
(Curie)

10.8
2.09E+6

51.5
390
3

14.9
7.71

2.44E+6
4.41 E+6

1.01

MPC
(Ci/m3)

-
3E-7
8E-4
3E-4

-
-

1E-4
2E-5 •

-

6E-8

ALI

(Bq/tahun Man)

1E+7

6E+5

3E+7

3E+7

3E+3

3E+6

1E+7

30
2E+6

2E+5

Data Aktinida

Nuklida

U - 234
U-235
U-236
U-238

Np - 237
Pu -238
Pu - 239
Pu - 240
Pu - 242
Am - 241
Am - 243
Cm- 242
Cm-243
Cm-244
Th-230

Waktu Paruh
(tahun)
2.45E+5
7.1E+8

2.39E+7
4.51 E+9
2.14E+6

86
24,400
6,580

3.76E+5
458

7,950
0.5
32

17.6
7.7E+4

Aktivitas / tahun
(Curie)

13.4
0.461
7.22
8.56
14.41

1.01E+5
8.82E+3
1.3E+4
37.6

4.53E+3
477

4.4E+5
90.3

7.38E+4

MPC
(Ci/m3)

3E-5

3E-5

3E-L

4E-5

3E-6

5E-6

5E-6

5E-6

5E-6

4E-6

4E-6

2E+6

7E-S

7E-6

2E-6

ALI

(bq/tahun.man)

7.E+5

7.E+5

7.E+5

8.E+5

3.E+4

4.E+4

4.E+4

4.E+4

4.E+4

3.E+4

3.E+4

9.E+5

5.E+4

6.E+4-

3.E+5

Sedang rantai peluruhan aktinida adalah :

2.47E+5yfc

U234 Th230
> Ra,

£0
- • Rn

7.1E+8y^ 25.5y . 3.95E+4 .
U235 • Th231 • P a 2 3 1 ~ ^ 2 2 7

2.37E+7y. 1.41E+
U236 " • Th232

4.51E+9y.
U238 • T h234

24.1d 2.47E+5 .

^ 234 230

•237

2.47E+5
• 237

2.47E+5 2.47E+5

233
•Th.

229 225
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Pu.238

Pu239

Pu.240

Pu,242

Am241

Am,243

Cm,242

2.47E+5. 2.47E+5. 2.47E+5
• U234 ^ Th230

2.47E+5. 2.47E+5. 2.47E+5 .

• U235 ^ 2 3 1 •

2.47E+5.
-> U

2.47E+5.

Z47E+5. 2.47E+5

236 • • Th232

2.47E+EL 2.47E+5».. 2.47E+5
U238 * Th234

2.47E+5.

*

Np237
2.47E+5

> Pd.
2.47E+5

237

2.47E+!i 2.47E+5 .

' PU239 ^ U235 • Th231

2.47E+5 2.47E+5
U238 234 Th

230

Cm243
2.47E+5 2.47E+

239 235
2.47E+5

Th.231

Cm244
2.47E+5 2.47E+5 .

U236 ^ Th232

Gambar 1. Rantai peluruhan aktinida.

Dari Gambar 3 terlihat bahwa untuk disposal bahan bakar bekas dibawsh 500 tahun indeks
bahaya dari radicnuklida berdasarka.n ALI didominasi oleh Sr-90 , Cs-137, Cm-244, Pu-238 dan Am-241. Hal
ini menunjukan bahwa walaupun mempunyai aktivitas yang besar saat didisposal dan juga mempunyai
harga ALI yang rendah tapi karena waktu paro dari radionukiida tersebut relatif pendek maka radionuklida-
radionuklida tersebut tidak mendominasi lagi untuk disposal yang lebih dari 500 tahun. Sedang untuk
disposal diatas 500 tahun indeks bahaya dari radionuklida didominasi oieh Pu-240, Pu-239, dan Am-243.
Hal ini dikarenakan radionuklida-radionuklida ini mempunyai waktu paro yang relatif panjang walau
konsentrasi (aktivitas) pada saat didisposal kecil dan mempunyai ALI yang cukup relatif rendah.

Dari Gambar'2 dan Gambar 3 teriihat bahwa indeks bahaya dari radionuklida dalam besaran MPC
maupun ALI secara umum jenis radionuklida yang mendominasi dalam disposal bahan bakar bekas sama
tapi dari bentuk dan spectrum agak berbeda terutama sekali radionuklida 1-129 tidak muncul dalam indeks
bahaya dalam besaran ALI. Hal ini disebabkan karena meskipun 1-129 mempunyai ALI yang rendah dan
juga mempunyai waktu paro yang panjang , sementara aktivitas 1-129 pada saat didisposal relatif kecil. Hasil
ini sesuai dengan persamaan (2) dan (3).

Dari pembahasan indeks bahaya radionuklida dalam besaran ALI m'aupun MPC, maka dapat
dirumuskan hasil sebagai berikut:
1. Indsks bahaya dari bahan bakar bekas berdasarkan MPC didominasi oleh :

a. Sr-90, Cs-137, Cm-244, Pu-238 dan Am-241 untuk waktu < 500 tahun
b. Pu-240, Pu-239, Am-243 dan 1-129 untuk. waktu > 500 tahun.

2. Indeks bahaya dari bahan bakar bekas berdasarkan ALI didominasi oleh
a. Sr-90 , CS-137, Cm-244, Pu-238 dan Am-241 untuk waktu < 500 tahun
b. Pu-2.40, Pu-239, dan Am-243 untuk waktu > 500 tahun
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— « — Pu242

—x— Sr9O
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Waktu (tahun)

1.0E-KK

Np237 - - o- - - Pu238

Am241 —*—Am243

1129 —-*—Cs135

Gambar 2. Indeks Bahaya Berdasarkan MPC Dala Disposal Bahan Bakar Bekas

O.OE-KW 1.0E-+01 1.0E-+02 1.OE-K33 1.0E-KJ4
Waktu penyimpanan ( Tahun )

— • — U234

—9—Pu242

- -O- -Th230

•Cs135

•*---Np237

Am241

Sr90

Cs137

- X - Pu238 ~ -Q-Pu239

• •• - Am243 — i t— Cm243

• * - - Z r 9 3 a Tc99

••+-Sm151 —o—Total

1.0E-KJ5

- * — P u 2 4 0

• * - - C m 2 4 4

-*~ Sn126

Gambar 3. Indeks Bahaya Berdasarkan ALI Dalam Disposal Bahan Bakar Bekas

Dengan demikian berdasarkan kriteria inventori, panas yang dibangkitkan dan indeks bahaya baik
dalam besaran MPC maupun ALI dalam disposal bahan bakar bekas , maka radionuklida Sr-90 , Cs-137,
Cm-244, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Am-241, Am-243 dan 1-129 adalah radionuklida acuan yang perlu
mendapat peitiatian dalam analisis keselamatan disposal bahan bakar bekas sebagaimana yang
diperlihatkan pada Gambar 4. Karena radionuklida inilah yang diduga akan memberi dampak radiologis bila
bahan bakar bekas didiposal.
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Radionuklida dalam bahan
bakar bekas

Kriteria index
bahaya dalam
MFCdanALI

T > 25 th.

Cs-137, Sr-90, Pu-238, Pu-239, Pu-240,1-129,
Am-241, Am-243, Cm-244

Analisis Keselamatan Disposal

Gambar4. Radionuklida acuan dan kriteria yang diusulkan dalarn analisis
keselamatan disposa! bahan bakar bekas

SIMPULAN
Dari pembshasan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa inventori radionuklida, panas yang

dibangkitkan, waktu paro, indeks bahaya baik dalam besaran MPC (maximum permissible concentration)
maupun ALI (annual limit intake) dapat digunakan sebagai kriteria seleksi radionuklida acuan. Dari penelitian
ini d'peroleh kesimpulan bahwa radionuklida utama yang diperkirakan akan memberikan kontribusi radiologis
tertoesar bagi manusia pada disposal bahan bakar bekas adalah sebagai berikut: Cs-137, Sr-90,1-129, Am-
241, Am-243, Cm-244, Pu-238, Pu-239 dan Pu-240. Radionuklida-radionuklida ini layak dijadikan acuan
dalam evaluasi keselamatan disposal bahan bakar bekas.

DAFTAR ACUAN
1. Lembaran Nsgara, UU No.10 tahun 1997 tentang'Ketenaganukliran, Sek.Neg., 1997
2. YUDI U. IMARDJOKO, DANIEL B. BULLEN, SCFYAN YATIM, "Performance Assesment Modelling of

the proposed high level radioactive waste disposal facility at Genting Islancl, Karimun Jawa, Indonesia "
(belum dipublikasikan).

3. IYOS R. SUBKI, ADi WARDOYO," Recent Development in lndonesia"s First NPP feasibility Study in
Muria Peninsula", Proceeding Th Third Scientific Meeting, Indonesia Atomic Energy Studen' in Japan, 4
Maret 1994, Tokyo, 1994

113



ISSN 0852-297'J Hasil Penditian
Pusat Teknoloy.i Pengolafton Limbah Radioakdf

Taliun 1997/1998

4. ICRP: ICRP Publication 61, Pergamon Press (1991).
5. MANSON BENEDICT, THOMAS H. PIGFORD, HANS WOLFGANG LEVI, Nuclear Chemical

Engineering, 2nd, McGraw-Hill Book Company, USA, 1981.
6. SURYANTC, " Radionuklida Acuan daiam Analisis Keselamatan Disposal Limbah Radioaktif ',

Prosiding Psrtemuan dan Presentasi llmiah "Teknologi Pengolahan Limbah I ", Serpong, 1 0 - 1 1
Desember 1997, PTPLR-BATAN

7. SURYANTO, " Analisis Inventori Radionuklida dan Pembangkitan Panas dalam disposal Limbah
Radioaktif" .Hasil Penelitian Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif 1996/1997, Desember
1997.PTPLR-BATAN.

8. TAKAO OHI, " Research Geological Disposal of high level Radioactive Waste ';, dipresentasikan di
PTPI.R, Se.'pong, 26 Pebmari - 9 Maret 1996, FY 1995 STA Scientist Exchange Program, Serpong,
1996.

114



ID0200194
Hasil /'enelitian
l'usat Teknologi Pengolahan IMnbali lladioaktif
Tahun 1997/199$

fSSN GHS2-2979

PENGEMBANGAN MODEL KOMPUTER UNTUK ANALISIS
MIGRASi RADIONUKLIDA DALAM GEOSFER

Mulyanto*)

ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODEL KOMPUTER UNTUK ANALISIS MIGRASI RADIONUKLIDA DALAM

GEOSFER. Model numerik 1-D untuk mengevaluasi keselamatan disposal bahan bakar bekas untuk
skenario yang sesuai dengan yang akan dikembangkan di Indonesia telah dilakukan. Soiusi numerik
dengan geometri planar dikembangkan untuk menyelesaikan persamaan perpindahan massa dalam media
geologi heterogen. Dalam makalah ini metcde Crank-Nicolson dibahas untuk penyelesaian persamaan
migrasi radionuklida. Demonstrasi untuk menghitung distribusi konsentrasi beberapa radionuklida dalam
daerah eklusi limbah telah dilakukan. Dari demonstrasi ini diketahui bahwa konsep daerah eksklusi sangat
penting diperhatikan dalam penentuan calon 'apak tempat penyimpanan iimbah radioaktif. Tapak yang
makin jauh dari fraktur semakin mampu mengisolasi radionuklida d3lam limbah.

ABSTRACT
THE COMPUTER MODEL DEVELOPMENT FORRADIONUCUDE MIGRATION ANALYSIS 1N

GEOSFER. 1-D numerical rnodel for safety assessment of spent fuel disposal have been developed. The
numerical solution with planar geomethc was developed in order to solve mass transport in heterogen
geological media. In this paper, Crank-Nicolson method was discussed for solving of radionuclide migration
equation. Demonstration was done for calculation of concentration disthbution ofseveral radionuclides in the
exclusion zone. It was conduded that the exclusion zone was an imporiant concept should be adopted in
determination ofdisposal site. Site should be selected as far as possible from fradure or as long as possible
exclusion zone.

PENDAHULUAN
Beberapa inodel analisis untuk pengkajian keselamatan disposal bahan bakar bekas telah

dikembangkan beberapa negara maju seperti; Vault Model, AREST, MARNIE dll dengan geometri berbentuk
planar atau bola 1-D meialui penyelesaian numerik atau analitikl2-4!. Namun demikian, model-model ini
sangat bergantung pada tujuan pembuatan; kriteria kinerja kajian; kondisi fisika, kimia, dan hidro-geologi
calon tapak; skenario migrasi radionuklida, serta bentuk paket limbs.hi2l Modifikasi data dan skenario untuk
kondisi domestik pada prinsipnya bisa dilakukan, namun untuk keperluan penc jasaan dan pengembangan
teknologi serta da!am rangka peningkatan kemampuan SDM peneliti, perlu bagi Indonesia secara mandiri
mengembangkan perangkat analisis tersebut.

Dalam penelitian ini akan dikembangkan model numerik 1 D untuk mengevaluasi keselamatan
disposal bahan bakar bekas dalam formasi geologi dalam untuk data c*an skenario yang sesuai dengsn yang
akan dikembangkan di Indonesia. Solusi numerik dengan peometri planar dikernbangkan untuk
menyelesaikan persamaan perpindahan massa dalam media geologi heterogen. Dalam makalah ini metode
Crank-Nicolson digunakan untuk penyelesaian persamaan migrasi radionuklida. Pada makalah ini juga akan
didemonstrasikan distribusi radionuklida dalam daerah eklusi.

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

geologi dalam. Batuan dapat merupakan media berfraktur dengan tingkat fraktur bsrbeda-beda. Fraktur
berisi air dengan tingkat konduktivitas hidrolik yang berbeda-beda bergantung pada jenis fraktur. Repositori
berjarak sekitar 50 m dari fraktur besar. Jarak dari traktur utama ini disebut daerah eklusi (Gambar 1),
karena mekanisme transport utama limbah adalah melalui fraktur ini. Dari repositori menuju fraktur utama
mekanisme transport radionuklida didominasi oleh proses difusi, sementara transport dalam fraktur

*) PusatTeknoiogi Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN
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dipengaruhi oleh mekanisme konveksi, dispersi, retensi kimia dan peluruhan radioaKtif sebagaimana
diperlihatkan pada persamaan (1).

surnur

— fracture

repositori

Gambar l Repositori hipotetik dengan fracture besar (fault) dan zone oksklusi
dari fracture ke repositori.

perubahan
concentrasi
radionuklida

t
,nd£

dt

convection

dX

i

f
rdC

dX
- Rn 'j? Cn+

(1)

C""1

dispcrsioti dccav chain

dimana : D : Koefisien dispersi hidro-dinamik (m2/y); R : Faktor retardasi (-); V : Kecepatan air tanah
interstisial (m/y); x : Koordinat ruang (m); t : Waktu (y); U); Konstanta peluruhan (1/y); n : Indeks nuklida (-)

Persamaan (1) diselesaikan secara numerik melalui pendekatan geometri planar satu dimensi dengan
metode Crank-Nicolsoni5!. Syarafawal dan syarat batas sebagai berikut:

Syarat awal:

C (x,t) = Co x = 0, t = 0 (2)
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Syarat batas:

ec! x = o, (3)

29 = 0 x - 0, t > 0

C (x,t) - 0 x = -, ( > 0

(4)

(5)

dimana Co adalah konsentrasi awal saat penutupan repositori.

Dalarn kalkulasi ini, persamaan (1) diselesaikan dengan metode beda hingga Crank-Nioolson satu
dimensi dengan menggunakan Forward Time dan Centered Space:

DC

At

dimana untuk komponen dispersi adalah :

(6)

c<K2 ~2 \dX2 . +flX2 (7)

n pn

AX2

dimana : i : ruang; n : waktu

sedang untuk komponen advektif adalah :

AX2

5C _ ^ I <5C

3 X ~ 2 | 3 X

f l I 1 *\n I 1 I

3X1,
(8)

A [ / -MH1 ^ n + 1 ^-vFl /Ml 1

= 11 '+1 ~ '••' + °M~ U i - 1 l
2 ( 2AX 2AX J

Persamaan (1) dengan persamaan (6), (7) dan (8) menjadi:

At 2
1

H

- + -
2AX 2AX

(9)
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-2C,n+1 + C +c;+1 -2C;1 +c|L,}-

-C- 1 + C ~C:,}-XAtCr +00)

dimana:

Bila parameter yang nilai konsentrasinya belum diketahui ditempatkan di sebelah kiri dan yang telah
diketahui di sebelah kanan, maka persamaan (10) akan menjadi:

- ( a 2 +a3)Cr.1 +(2a2 +1)0^' - ( a 2 - a ^ =

(a2 H-ajJCS!., +(1-2CX 2 -A.AtJCj1 +(a 2 - a 3 ) C ^

Bila: P i = ( a 2 + a 3 ) ; p 2 = ( 2 a 2 + i ) ; p 3 = ( a 2 - ( x 3 ) ; p4 = ( i - 2 a 2 - X

maka persamaan (11) menjadi:

—p,cp.V +P2cr1 - p 3 C = piC^, H^C; + p3c ; ( 1 +<D(J) (12)

maka persamaan (12) akan menjadi:

-p,Cr.-,1 +P2C?*1 -paC!^1 =di . (13)

Persamaan (13) diselesaikan dengan menggunakan matrik dic.gonal tiga dan metode eliminasi Gauss-
Seidel.

Di A1 = C1

B2 D2 A2 • = C2
B3 O3 A3 C3

BN DN = CN (14)

dimana: A-= above; D = diagonal; B = below; C = constant

atau:

-p3
3, P2

-P1 P2 -Pa

= d,

= d2

= d3

- P i \h = dN
(15)

118



Hasil l'enelitian
Pusat Teknologi Pengolahan Umbah Radioaktif
Tahun 1997/199$

ISSN 0852-2979

sesuai dengan syarat batas maka koefisien matriks adalah sebagai berikut:

A,
Di

C,
p.2

untuk
untuk
untuk
untuk

i = 2,3 NdanBi=0
i = 1,2 N -1 ;A N =0
i = 1,2,....N-1; DN = (p
i = 1,2 N (16)

dimana : d = G + [h C2 untuk i = 1; dN = PICN-I + ([h + M C N untuk i = N

Dalam perhitungan ini kriteria untuk <?t dibuat sademikian rupa agar radionuklida tidak berpindah lebih dari 1
grid space dalam upaya menjaga stabilitas perhiturigan. Dengan demikian;

At:
1 AX.R

(17)

Diagram alir perhitungan diperlihatkan pada Gambar 2.

Dalam penelitian ini program dikembangkan dalam"bahasa FORTRAN 77, dan dieksekusi dengan
menggunakan komputer jenis PC seri IBM. Modifikasi program untuk komputer VAX akan dilaksanakan
untuk pengembangan lanjut.

i = space
t = tim e

Stop )

Prinl

C ( i. l )

Gambar2. Diagram alir perhitungan

HASIL DAN BAHA3AN
Untuk demonstrasi, faktor retardasi dalam persamaan (1) diberikan pada Tabel 1 untuk batuan

granit dan untuk kondisi granit dengan fraktur halus dan fraktur utama. Beberapa parameter transport utama
diberikan pada Tabel 2. Daiam penelitian ini dibahas beberapa isotop utama seperti 1-129, Tc-99, Pd-107,
Cs-135 dan U-235. Nilai batas masuk tahunan untuk radionuklida ini diberikan pada Tabei 3. Untuk
perhitungan perbandingan dosis persamaan (18) dapat digunakan:
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Di/
'DLimit, i t " w V/AL I i (18)

dimana : W = konsumsi air per tahun = 730 !/tahun; D Limit = 5.10 Sv/tahun

Tabel 1. Nilai faktor retardasi, R (-), untuk beberapa
radionuklida untuk kondisi fraktur halus dan
fraktur*)

Nuklida
Tc-99
Pa-107
1-129
Cs-135
U-235

Fraktur halus
2.8
28
1

3090
29

Fraktur
42
31
1

1410
1120

asumsi untuk batuan granit.. Fraktur halus terjadi pada
batuan granit abu-abu dengan nilai konduktifitas hidrolik
kecil

Tabel 2. Data parameter transport penting dalam batuan
granit untuk kondisi fraktur halus dan fraktur

Parameter
Panjang transport (m)
Kecepatan air tanah dalarn
(m/tahun)
Koefisien difusi (m2/tahur.)
Koefisien dispersi (m2/tahun)
Panjang dispersi (m)

Fraktur halus
50
5.9E-6

0.047
0.003
10,5

Fraktur
500
1,3

0.047
64
50,5

Tabe! 3. Nilai ALI untuk beberapa radionuklida yang
dibahas')

Nuklida

Tc-99
Pd-107
1-129
Cs-135
U-235

Waktu paro
(tahun)
2.1E5
7.0E6
1.7E7
3.0E6
7.1E8

ALI (Bq/tahun)

3.0E7
3.0E8
2.0E5
1.0E7
7.0E5

*)ICRP Publication 61, Pergamon Press, 1991

Persamaan (18) ini mengasumsikan skenario bahwa radionuklida bermigrasi dari repositori menuju fraktur
utama kemudian menuju sumur dan diminum manusia.

Program komputer untuk analisis rnigrasi radionuklida dalam geosfer telah dikembangkan. Untuk
demonstrasi diperiihatkan gambar hubungan antara konsentrasi terhadap waktu untuk beberapa jarak
eksklusi. Dalam hal ini konsentrasi 1-129. Dari Gambar 3 ini diperlihatkan bahwa secara kualitatif jarak
eksklusi mempengaruhi distribusi konsentrasi secara nyata. Semakin besar jarak eksklusi repositori dari
fraktur, maka semakin mampu geosfer mengisolasi repositori dan mengurangi pelepasan limbah dari
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repositori. Hal ini disebabkan karena pada daerah ekskiusi mekanisme utama transport radionuklida adalah
mekanisme difusi. Nilai konduklivitas hidrolik pada daerah eksklusi sangat kedl. Karenanya dalam seleksi
calon tapak, faktor jarak eksklusi penting untuk diperhatikan. Dan perlu dipilih calon tapak yang memiliki
jarak cukup jauh dari traktur utarna.

J)emonstrasi konsentrasi beberapa radionuklida utama dalam daerah eksklusi diperlihatkan pada
Gamber 4. Dari gambar ini dimengerti kalau radionuklida 1-129 dan Tc-99 merupakan radionuklida penting
yang perlu diperhatikan. Radionuklida I dan Tc ini relatif lebih mobile ketimbang U-235 atau Cs-135, karena
faktor retardasi kedua radionuklida ini sangat keoil, hanya 1 dan 2,8. Nilai 1.0 untuk faktor retardasi berarti
bahwa radionuklida ini tidak diserap selama peijalannya, dengan kata lain radionuklida tersebut bergerak
bebas bersama air tanah. Karenanya waktu transit radionuklida ini mendekati waktu transit air tanah.

SIMPULAN
Dalarn penelitian ini telah dikembangkan solusi persamaan migrasi radionuklida dengan

menggunakan model numerik 1-D Crank-Nicolson dalam rangka membuat model evaluasi keselamatan
disposal bahan bakar bekas dalam batuan geologi dalam untuk skenario yang sesuai dengan kondisi di
Indonesia. Demonstrasi untuk menghitung distribusi konsentrasi dalam daerah eksklusi telah dilakukan
untuk beberapa radionuklida utama. Untuk penelitian berikutnya perlu dikembangkan dan didemonstrasikan
perhitungan peneiimaan dosis untuk manusia akibat migrasi radionuklida dari fraktur menuju sumur serta
verifikasi program dengan membandingkannya dengan solusi analitik untuk kasus sederhana.
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ASPEK EKONOMI PADA DEKOMISIONING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR

Mulyono Daryoko*)

ABSTRAK
ASPEK EKONOMI PADA DEKOMISIONING PLTN. Te!ah dilakukan pengkajian, perhitungan dan

analisis aspek ekonomi pada dekomisioning Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Data-data diperoleh
dari pustaka, kemudian dilakukan perhitungan-perhitungan dan analisis terhadap kondisi Indonesia pada
masa-masa mendatang. Besarnya biaya untuk dekomisioning PLTN tergantung pada faktor intema: jenis,
kapasitas dan waktu "safe storage" serta faktor-faktor eksterna: kebijakan, upah buruh serta kesiapan
teknologi, sedangkan kesuksesan pendanaan tergantung kepada laju inflasi, suku bunga dan kestabilan
mata uang. Terhadap besarnya biaya dekomisioning secara interna tidak ada perbedaan yang berarti dari
pengaaih jenis reaktor yang dipilih (BWR dan PWR), disarankan kapasitas reaktor yang besar (± 1100
MW), dan waktu"safe storage" aniara 30 sampai dengan 100 tahun, sedangkan secara ekstema untuk
Indonesia, besarnya ratio biaya dekomisioning dengan biaya modal pada saat diperlukan nanti, diyakinkan
akan jauh lebih rendah dari besarnya ratio biaya dekomisioning dengan biaya modal dari negara-negara
maju saat ini (10%). Dana dekomisioning yang harus disiapkan persatuan harga jual listrik pada kondisi
normal relatif sangat kecil, yaitu lebih rendah dari 1,72 % pada "safe storage" 30 tahun dan suku bunga 3%,
atau lebih rendah dari 0,30 % pada "safe storage" 30 tahun dan suku bunga 6%.

ABSTRACT
ECONOMICAL ASPECT OF THE DECOMMISSIONING FOR NPP. The estimated, analysed and

founding of the economical aspect af decommissioning of Nuclear Power PJant (NPP) have been studied.
The data that have been obtained frorn literature, then the calculation and analysing have been done base
to the future ccndition. The cost for NPP dccommissioning depend on the internal factor such as type,
capacrty and safe storac/e time, and the eriernal facfor sucfi as po/icy, manpower and the technology
preparation. The successfulness offunding, depend on the rate ofinflation, discount rate ofinterest and the
currency fluctuation. For the internal factor, the influence of the type of tbe reactor (BWR or PWR) to the
decommissioning costis negligible, the big reactor capacity ((+ 1100 MW), and the safe itorage between 30
to WOyears are recommended, and forthe external factor, specially Indonesia, to meet the future need the
ratio of decommissioning cost and capital cost will be lower than in develop countries at the present (10%).
The ratio between decommissioning fund and electricity generation cost relatively very low, are more less
than 1.79 %for 30 years safe storage, and discount rate of interest 3%, or more less than 0'. 30 % for safe
storage 30years, and discount rate ofinterest 6%.

PENDAHULUAN
Dekomisioning adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan terhadap

kesehatan dan keselamatan pekerja maupun masyarakat terhadap pemberhentian operasionalnya suatu
instalasi nuklir. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain ialah mofhballing, dekontaminasi sebelum dan
sesudah dismantling, pengelolaan limbah, termasuk waste disposal. Mothballing adalah kegiaten-kegiatan
yang bertiubungan dengan pengambilan bahan bakar, batang pengendali dan air pendingin; pengisolasian
semua sistem atau peralatan yang mengandung bahan radioaktif atau terkontaminasi, dan dinyatakan-di
bawah pengawasan; serta pengecekan se.cara periodik integritas sistem keselamatan dari semua sistem
atau peralatan yang diisolasi. Waktu yang diperiukan antara mothballing dan dismantling disebut safe
storage.
Teknologi dekomisioning telah berkembang dengan pesat, seiring dengan semakin banyaknya reaktor dari
berbagai negara yang akan didekomisioning. Sampai tahun 2000 nanti, lebih kurang 64 rsaktor tenaga dan
64 reaktor riset di seluruh dunia sangat berpotensi untuk dilakukan dekomisioning.

Satu hal yang s'angat penting, yang harus diperhatikan pada pelaksanaan dekomisioning,
khususnya untuk fasilitas-fasilitas nuklir komersial seperti PLTN adalah aspek ekonominya, yaitu aspek yang
berkaitan dengan biaya dan pendanaan. Walaupun di Indonesia, PLTN masih dalam tahap pemprograrman,

*) PusatTeknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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namun pengkajian terhadap aspek tersebut tetap diperlukan, karena hal tersebut dapat menambah
kebijakan Pemerintah dalam memutuskan kelayakan dibangunnya PLTN di Indonesia, termasuk jenis apa
dan daya berapa PLTN yang akan dipilih.

Biaya dekomisioning
" Beberapa faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap biaya dekomisioning adalah jenis

fasilitas nuklir, langkah-langkah dekomisioning yang dipilih dan waktu safe storage yang ditentukan oleh
negara yang melakukan dekomisioning tersebut. Termasuk di dalamya adalah laju inflasi, bunga bank dan
nilai depresiasi mata uang negara yang bersangkutan. Adanya pengaruh variabel-variabel tersebut, maka
biaya dekornisioning akan berbeda antara salu negara dengan negara yang lain. Lebih mendalam lagi jika
diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan ongkos buruh, kesiapan teknoiogi dan juga ksbijakan-
kebijakan dari pemerintah.

Badan Tenaga Atom Intemasional (IAEA) telah mengkatagorikan biaya dekomisioning yang
berasal dari aktivitas-aktivitas seperti berikutd);
Aktivitas langsung, yaitu biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan dismantling, dekontaminasi,
pengangkutan dan waste dispcsal.
Aktivitas managemen, yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan managemen proyek, managemen
konstruksi, kesehatan, keselamatan dan keamanan, lisensi dan jaminan kualitas.
Hal-hal khusus, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pembelian peralatan khusus, pajak-pajak, perijinan dan
lain-lain.

Pendanaan dekomisioning
Metoda pendanaan akan bervariasi juga antara satu negara dengan negara yang lain. Sebuah

pemilihan pencianaan yang dapat dipertanggung javvabkan pada dekomisioning PLTN adalah sebagai
berikutra:
• Pembayaran dimuka (prepayment), dimana uang untuk dekomisioning dibayarkan pada awal atau

bahkan sebeium operasi berjalan. Psmbukuan tieposito ini dipisahkan sehingga pencairannya hanya
dapat dilakukan bila akan benar-benar d;gunakan untuk dekomisioning.

• Pembayaran cicilan tahunan {sinking fund' method ), dilakuka'i selama tahun-tahun operasi fasilitas,
sehingga pada saat dekomisioning akan tslah terkumpul sejunlah uang untuk pembiayaan.

• Pembayaran melalui asuransi, yaitu suatu inetoda pemoiayaan yang menjamin bahwa biaya
dekomisioning pasti tersedia, baik dalam bentuk kontrak maupun letter of credit oleh pihak ketiga.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan pendanaan ia!ah laju inflasi, suku bunga dan
kestabilan mata uang dari suatu negara.

HASIL DAN BAHASAN
Aspek biaya
Variabel Intern?

Jenis reaktor, langkah-langkah dekcmisioning dan waktu safe storage yang dipilih secara
langsung akan beipengaruh terhadap besamya biaya, seperti ditunjukkan pada Tabel 1, Tnbel 2, Tabel 3
dan Tabel 4. Secara umum biaya dekomisioning dengan segera untuk BWR lebih besar dibandingkan
dengan PWR. Hal ini disebabkan karena pada reaktor jenis BWR, uap air untuk membangkitkan turbin
kemungkinan besar terkontaminasi, maka pada turbin kemungkinan akan terkontaminasi pula, sehingga
jumlah material terkontaminasi relatif akan lebih besar. Namun pada lanokah 3 yang ditunda, maka
kontaminasi-kontaminasi yang terjadi pada daerah turbin telah hilang atau dengan mudah dapat
didekontarninasi. Jadi perbedaan biaya dekomisioning untuk PWR dan BWR pada fase ini dan seterusnya
tidak akan berarti lagi (Tabel 2). Bahkan dari beberapa data untuk reaktor medium o'an kecil biaya
dekomisioning untuk BWR lebih rendah dari PWR (Tabel 3).

Pengaruh jenis reaktor dan waktu safe storage bisa juga dilihat dari mmus empiris sebagai berikut:

Y(FWR) = 1,4X7 + 6.84X10 \ \ Q , +3 .24X10 \ \ Q 2 + 1.46xl()':'xQl,

+ 2,57x10"'xQ'- + l/)4xlO'xQ",+75.5
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Y(PWR) = 1,4x T+6,84x10-3 xQi+3,24x103 x Q2 +1,46 x10-3 x Q'2 + 2,57 x10-"x
Q'3 + 1,64 x 10"» xQ3" +75,5 (1)

Y(BWR) = 1,4 x T + 6,84 x 10"3 x G, + 3,24 x10"3 x Q2 + 2,07 x 10-" x Ch + 62,5 (2)

Y =-beaya dekomisoning total (milyar Y); T= waktu safe storage (tahun); Qi=berat zat radioaktif aktivitas
rendah logam dan concrete (ton); Q2=beral sat radioaktif logam dan concrete aktivitas sangat rep.dah (BWR
dan PWR) dan berat logam tidak aktif (ton) diiuar gedung turbin (PWR); Q2'= berat logam pada gedung
turbin (ton) untuk PWR; Cb = berat concrete tidak radioaktif (ton) untuk BWR; Cb'=berat concrete lidfk aktif
(ton) diluar gedung turbin (PWR); Q3"=berat concrete pada gedung turbin (ton) untuk PWR

Tabel 1. Biaya Dekomisicning

HO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ITEM

Burriai

Packaging

Staff

Others

Contingency

Oecontamination

Removal

Shipping

JUMLAH

Untuk PWR dan BWR Langkah 3

% BIAYA

PWR
13
1

21
11
20
1

32
1

100

(us $ 220 Juta) (us

Segera

BWR
17
2
14
6
20
2
38
1

100

$ 264 Juta)

Tabe! 2. Biaya Dekomisioning Per Electricity Generation Cost (umur pabrik 30 tahun)

United States

Germany

Sweden

Finland

Canada

Type of Reactor

PWR
BWR
PWR
BWR
PWR
BWR
PWR
BWR

PHWR

Sfage 3

immediately

0.2
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

Stage 1/30 years

storage/stage 3

0.1
0.1
0.1
0.1

0.1

Jika rumus ini divariasikan dengan Tabel 2 maka dapat dibuat grafik seperti Gambar 1. Pada
rumus (1) bisa diramalkan, bahwa pada perubahan waktu safe storage akan terjadi perubahan material yang
semula radioaktif tingkat rendah ke tingkat sangat rendah, dan dari radioaktif tingkat sangat rendah menjadi
(idak radioaktif. Akibatnya biaya dekontaminasi sebeium dan sesudah dismantling, biaya dismantling, dan
bahkan biaya pengelolaan limbah akan semakin berkurang. Namun disisi lain semakin panjang waktu safe
storage, dana yang dipergunakan untuk pengawasan dan pemonitoran akan semakin besar. Dari Gambar 1
dapat dilihat Dahwa waktu safe storage yang paling tepat ialah 30 sampai dengan 100 tahun.

Tabel 4 dapat menggambarkan juga bahwa biaya dekomisioning per satuan biaya konstruksi
semakin besar untuk kapasitas reaktor yang semakin kecil. Hal ini disebabkan karena pada perubahan
kapasitas reaktor, relatif tidak merubah jumlah limbah aktivitas tinggi yang berasal dari material-material di
reactor pressure vessel, batang pengendali dan sekitarnya.

Karena hal-hal yang dibicarakan di atas adalah variabel interna, sehingga dapat dipakai sebagai acuan
untuk negara-negara yang akan membangun PLTN, termasuk Indonesia.
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Tabel 3. Biaya Dekomisioning Unt.uk PWR dan BWR Pada Safe
Storage 5 tahun

NO

1

2

UKURAN

PWR

BWR

L(1160MW)

M (826 MW)

S (500 MW)

L(1100MW)

M (784 MW)

S (460 MW)

BIAYADEKOMISIONING

(M yan)

30,2 -

21,2

17,8

31,4

18,1

14,'

Tabel 4. Ratio Antara Biaya Dekomisioning dan Biaya Konstruksi, Pada Reaktor BWR
dan PWR, Safe Storage 5 Tahun

UKURAN

PWR

BWR

L(1160MW)

M (826 MW)

S (500 MW)

L(1100MW)

M (784 MW)

S (460 MW)

BiAYA

KONSTRUKSI

314

145

111

296

115

100

BIAYA

DEKOMISIONING

(MYen)

30,1

21,2

17,8

31,4

18,1

14,1

BIAYADEKOM.

EIAYA KCNSTR.

(%)

10,6

15,7

14,1

9,6

14,6

16,0

_BD_

HPL

WaktuSafeStorage (Tahun)

Gambar 1. Waktu Safe Storage Vs % Biaya Dekomisioning / Harga Pembangkitan Listrik

Variabel Eksterna
• Yang dimaksud variabel eksterna adalah pengaruh-pengaruh yang tergantung dari kondisi masing-

masing negara. Variabel yang akan dibicarakan disini adalah kebijakan pembuangan limbah, biaya buruh

dan kesiapan teknologi.
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Batas aktivitas dosis maksimum yang diperkenankan untuk katagori limbah aktivkas rendah,
aktivitas sangat rendah dan bukan iimbah radioaktif tergantung dari kebijakan masing-masing negara. Jika
Indonesia nanti menggunakan batasan yang relatif tidak begitu ketat (dibanding negara-negara yang lebih
maju), namun masih dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA),
tentu saja akan dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk dekomisioning. Berkaitan dengan hal
tersebut di atas, biaya penyimpanan lestari {waste disposal) untuk Indonesia sudah barang tentu dapat
ditekan lebih murah puia.

Upah buruh yang sangat murah juga membuat keyakinan, bahwa biaya dekomisioning di
indonesia dapat ditekan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena dari pengalaman ternyata upah buruh
mempunyai porsi yang sangat besar pada dekomisioning PLTN. Demikian pula porsi biaya masing-masing
aktivitas, tergantung kepada jumlah buruh yang digunakan (Tabel 5). Jika 1 buruh dari negara maju,
misalnya Jepang setara dengan 5 buruh Indonesia, dan upah buruh ssperti kondisi sekarang (1:50). maka
bisa dibayangkan bahwa biaya dekomisioning di Indonesia relatif sangat kecil.

Tabel 5. Jumlah Tenaga Kerja Yang Diperlukan (Orang Hari) dan Porsi Biaya (%)
Pada Dekomisioning JPDR

NO

1
2
3
4
5
6
7
8

AKTIVITAS

Dekomisioning

Dismantling Gedung Reaktor

Dismantling Gedung Turbin

Dismantling Gedung Limbah

Dismantling Ruang Kontrol

Dismantling Ruang Lain-Lain

Dismantling Diluar Fasilitas

Pengolahan Limbah

JUMLAH

JUMLAHTENAGAKERJA

(Orang Hari)

240
33100

12900'

6100

3400

15700

2000

9800

83240

PORSIBIAYA

(%)

0,1
47,2

12,7

5,5
3,2
18,4

2,0
10,9

100,0

Disisi lain hal-hal yang berkaitan dengan peralatan-peralatan untuk dekomisioning, peralatan
dismanlling, sistem robot, alat-alat health physic memang sangat mahal pada kondisi sekarang. Tetapi jika
hal ini dipersiapkan dengan matang, mak'a dimasa-masa yang akan datang dengan penuh ke/akinan pula
teknologi-teknologi di atas pasti akan dapat dikuasai.

Oleh karena itu secara optimis dapat dinyatakan bahwa biaya dekomisioning di Indonesia di masa yang
akan dacang secara.intema akan lebih murah dari negara-negara yang telah maju (lebih kecil dari 10 %).
Dalam bahasan ini kuantita secara tepat tidak bisa didapatkan.

Aspek Pendanaan
Keberhasilan pendanaan untuk dekomisioning tergantung dari beberapa hal, antera lain laju

inflasi, suku bunga dan kestabilan mata uang dari suatu negara. Tetapi ada satu hal yang lebih penting,
yaitu kemauan dari para pemaran pemegang kebijakan.

Pada kondisi normal baik dengan cara prepayment, sinking fund methods, maupun pembayaran
melatui asuransi a'iperlukan dana yang relatif kecil dibanding dengan harga pembangkitan atau harga jual
listriknya. Sebagai contoh pada Tabel 6 dan Tabal 7, jika biaya dekomisioning dianggap 10% dari biaya
modal, maka untuk umur ekonomis PLTN 30 tahun serta waktu aniara mothballing dan dismantling 30 tahun,
maka besarnya dana dekomisioning adalah 1,72% dan harga jual listriK (untuk bunga diskonio 3%) dan 0,30
% dari harga jual listrik (untuk bunga diskonto 6%)<6). Bisa dibayangkan jika kondisinya seperti di Indonesia
saat ini, dimana bunga bank (dalam $ US) adalah sekitar 14% pertahun, maka prosentase dana
dekomisioning yang harus disisihkan per harga jua! listrik relatif akan sangat kecil sekali.
Oleh karena itu dari sudut pendanaan dekomisioning untuk Indonesia reiatif sangat kecil, baik dengan cara
pembayaran di muka, pembayaran cicilan tahunan maupun pembayaran melalui asuransi.
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Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa dekomisioning, terutama terhadap hel-hal yang
berkaitan dengan aspek ekonominya bukan merupakan hambatan untuk dibangunnya PLTN di Indonesia.
Bahkan secara interna kondisi Indonesia saat-saat mendatang* akan menguntungkan, dan jika telah
diprogramkan dengan jelas hanya perlu pondanaan yang relatif kecil. Dari aspek ekonomi disarankan
bahwa PLTN yang akan dibangun di Indonesia baik PWR maupun BWR berkapasitas yang relatif besar
(lebihTkurang 1100 MW), dan pelaksanaan dekomisioning dianjurkan untuk waktu safe storage 30 sampai
dengan 100 tahun.

Tabel 6. Prosentase Biaya Modal Pada Saat Dismantling

NO
WAKTU ANTARA MOTHBALLING-

DISMANTLING (Tahun)
| "/oBIAYAMODALSAAT

DISMANTLING
% BIAYA MODAL SAAT PLTN

BERHENTI

i = 3% i = 6%

10 8,62 7,47

10 10 7,44 5,58
15 10 6,42 4,17

25 .10 4,78 2,33

30 10 4,19 1,74
50 10 2,28 0,54
100 10 0,52 0,03

Tabel 7. Dana Dekomisioning Berdasarkan % electricity generation cost

NO

1

2
3
4
5
6
7

WAKTU ANTARA MOTHBALLING-

DISMANTLING (Tahun)

5
10
15
25
30
50
100

% BIAYA MODAL SAAT
DISMANTLING

10
10
10
10
10
10'
10

DANADHKOMISIONING.
(% electricity generation cost)

i = 3%

3,55

3,06

2,64

1,96

1,72

0,94

0,21

i - 6%

1,30

•0,97

0,73

0,40

0,30

0,09

0,005

SIMPULAN
Biaya dekomisioning PLTN tidak tsrgantung pada faktor interna jenis reaktor( BWR atau PWR),

tetap tergantung pada faktor interna kapasitas reaktor dan wakiu safe storage, serta faktor-faktor eksterna :
kebijakan, upah buruh serta kesiapan teknologi masing-masing negara. Pendanaan dekomisioning
tergantung kepada laju inflasi, suku bunga dan kestabilan mata uang dari masing-masing negara. PLTN
yang akan dibangun di Indonesia disarankan berkapasitas besar (lebih besar dari 1100 MW), dan waktu
safe storage pada pelaksanaan dekomisioning disarankan antara 30 sampai dengan 100 tahun. Dari faktor-
faktor kebijakan, upah buruh serta kesiapan teknologi di Indonesia, besarnya ratio biaya dekomisioning
dengan biaya modai, diyakinkan akan jauh lebih rendah dari besarnya ratio biaya dekomisioning dengan
biaya mcdal dari negara-negara maju saat ini (± 10%), sedangkan besamya dana dekomisioning yang harus
disiapkan persatuan harga jual listrik pada kondisi normal relatif sangat kecil, yaitu lebih kecil dari 1,72%
pada safe storage 30 tahun dan suku bunga 3% , serta 0,30 % pada safe storage 30 tahun dan suku bunga
6%). ;
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PENENTUAN KESTABILAN BUSA UNTUK PROSES DEKONTAMINASI

Sugeng KYWA, Teddy Sumantry, Arief Goeritno')

ABSTRAK
PENENTUAN KESTABILAN BUSA UNTUK PROSES DEKONTAMINASI. Telah dilakukan

pembentukan dan stabilitas busa yang berkailan dengar, peralatan bantu pengontrol ketinggian busa.
Simulasi pembentukan busa berupa campurah 1 L air dan deterjen sebanyak 5, 10, 20, 40, 50 gram.
Masing-masing busa tersebut difambahkan dekontaminan EDTA atau asam oksalat scbanyak 5 grani. Dari
hasil penelitian diperoleh, bahwa pada komposisi 40 gram detergent ditambah 1000 ml air diperoleh waktu
setting dan waktu kestabilan busa masing-masing 317 detik dan 1458 detik. Penambahan EDTA atau
asam oksalat sebanyak 5 gram kedalam campuran tersebut diperoleh waktu setting 285 detik dan 263
detik serta waktu kestabilan 1314 detik dan 1312 detik.

ABSTRACT
DETERMINA TIONS OF FOAM STABiLITY FOR DECGNTAMINA TION PROCESS. Forming and

foam stability have done that their re<?uxilary devices of foam level control. Foam forming simulation its
mixing from 1 L water and detergent 5, 10, 20, 40, 50 grams. Each ofths foam added the decontaminant
of EDTA or oxa!ic acids about 5 grams. Tbe result from experiment that on the composition of 40 gram
detergent and water is 1000 ml is finding setting tirne and foam stability is 317 seconds and 1458 seconds.
Addition of 5 gram EDTA or 5 gram Oxalic Acids to that compositions are found setting time 285 seconds
and 263 seconds and foam stability are 1314 seconds and 1312 seconds.

PENDAHULUAN
Penelitian tentang dekontaminasi dengan berbagai metode di PTPLR telah banyak dilakukan, di

antaranya metode perendaman berultrasoniki'! dan metode perendaman daiam bahan kimiara. Pada
dekontaminasi peralatan berdimensi kompleks sulit dilakukan baik secara iisika maupun kimia.
Penyemprotan {spraying) atau perendaman dalam tangki berisi bahan kimia dianggap tidak praktis. Pada
teknik penyernprotan, dihasilkan limbah sekunder dengan volume besar. Sedangkan teknik perendaman
cialam bahan kimia akan menimbulkan efek lapisan tipis batas pemisahPl.

Seinentara itu pada penggunaan busa untuk dekontaminasi peralatan seperti valve, reservoir,
heat ezchanger dsb., dihasilkan limbah sekunder dalam jumlah yang relatif kecil dan penggnnaan cairan
sangat sedikit. Busa dapat melakukan penetrasi di semua tempat, termasuk pada celah-celah yang sulit
dilalui oleh dekontaminani4!. Dekontaminasi menggunakan busa sangat afektif karena selama proses
berlangsung busa dapat diresirkulasi dan difiltrasi hingga proses dekontaminasi selesai. Faktor-faktor yang
dipertimbangkan dalam penggunaan busa adalah waktu setting dan kestabilan busa. Waktu setting adalah
lamanya pembentukan busa sehingga menghasilkan busa berukuran homogen dan stabi!, sedangkan
kestabilan busa adalah umur penyusutan busa, sehingga volumenya menjadi setengah dari volume semula.

Pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh optimasi kestabilan busa yang digunakan dan
rancangan awai sistem pengontrol selama proses dekontaminasi, sehingga dapat dipergunakan untuk
mendekontaminasi peralatan yang tefkontarninasi.

TATAKERJA
Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah debrjen persil, asam oksalat dan EDTA, asam

oksalat berspesifikasi proanalitik. Wadah pembentuk busa Jigunakan silinder batvolume 5 liter yang

dilengkapi dengan semprotan udara tekan.

') Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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Metode
Pembuatan busa dilakukan dengan mencampurkan 1 L ml air dan 5, 10, 20, 40, 50 g deterjen.

Untuk membentuk busa, udara tekan disemprotkan ke dalam campuran tersebu. Laju pembentukan busa
ditentukan berdasarkan lamanya pergerakan busa agar volumenya menjadi 5 I. Percobaan yang sama
dilakukan juga untuk penambahan EDTA atau asam oksalat, masing-masing 5 g sebagai dekontaminan.

HASIL DAN BAHASAN
Dari hasil percobaan pembentukan busa dari campuran deterjen dan air dapat dilakukan melalui

pengadukan atau penyemprotan udara tekan. Pada- dasamya kedua cara tersebut adaiah memasukan
udara dari luar ke dalam campursn deterjen dan air. Pembenlukan busa dengan menyemprotkan udara
tekan dipandang lebih efektif, karena pembentukan gelembung lebih cepat. Kebanyaksn jenis detergen
telah mengandung surface adive agent untuk menurunkan tegangan permukaan yang memproduksi
pembentukan busai5'

Peningkatan kandungan deterjen pada pembuatan busa tanpa dekontaminan, mengakibatkan
pertumbuhan gelembung-gelembung busa semakin besar. Hal serupa juga diperoleh pada penambahan
dekontaminan EDTA atau asam oksalat.

Dari Gambar 1 dapat diperlihatkan pengaruh kandungan deterjen da!am pembuatan busa ,
dimana penambahan dekontaminan ke dalarr, campuran busa tidak mempengaruhi waktu yang dibutuhkan
untuk membentuk busa sedangkan pengamatan terhadap kestabilan busa menunjukkan, bahwa
penambahan dekontaminan tidak memberikan pengaruh yang berarti, seperti disajikan pada Gambar2.

Data pembentukan dan kestabilan busa sangat diperlukan pada proses dekontaminasi dengan
menggunakan busa.

] 500

10 . 20 30

Berat Detergeni (gram)

•Tanpa dckontaminnn —Q—EDTA.

Gambar 1. Pengaruh penambahan dekontaminan EDTA dan Asam
Oksalat sebagai fungsi waktu

Waktu pembentukan busa dibutuhkan untuk menentukan dimulainya proses dekontaminasi.
Sedangkan data kestabilan diperlukan untuk merancang sistem pengontrol proses dekontaminasi.
Kestabilan busa dengan banyak parameter diantaranya viskositas cairan dan gaya tarik menarik lapisan
ganda elektrik. Kestabilan relatif terjaga karena pada percobaan memnggunakan pelarut air yang
mempunyai viskositas kecil.
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Adanya sistem pengontrol dimaksudkan, agar ketika busa mulai tidak stabil dan turun pada level
tertentu, udara tekan kembali disemprotkan untuk membentuk busa baru. Hal tersebut dikenal dengan batas
level bawah. Demikian halnya ketika busa mulai melebihi level yang ditentukan, maka udara tekan
dihentikan penyemprotannya untuk mengurangi terbentuknya busa. Hal tersebut dikenal dengan batas level
atas. '

1500

C

1000

500 -

0 10 20 30 40 50

Benii Deleigenl (gram)

—fr—Tanpa dekomaininan —©—EDTA. —&— As.Oksalat.

Gambar 2. Pengaruh penambahan dekontaminan terhadap kestabilan busa

Penggunaan alat bantu elektronik untuk pengontrol kestabilan jumlah atau volume busa dapat dilakukan
dengan beberaps rangkaian yang dapat digabung dalam satu atau beberapa modul. Penambahan volume
busa pada suaiu tempat tettentu akan mengakibatkan naiknya levei busa. Hal itu merupakan tanda (sinyal)
yang harus diwaspadai agar busa tidak sampai meluber. Secara garis besar, diagram blok sistem pengontrol
diperlihatkan pada Gambar 3.

DC
Power Supply

Transmiiter forl
Maximum r
Level I

Recsive: for
Maximum Level Interface Relaying

AC
Power Supply

J
Power Supply for
Motor Compressor

Transmiiter for
Minimum
Level

Receiver for
Manimum Level

Keterangan : Catu daya ac
Catu daya dc
Sinyal indikasi level
Sinyal dc

AC Power Supply
Solenoid Valve

for

Gambar 3. Diagram blok sistem pengontrol
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SIMPULAN
Pembentukan busa dari campuran air dan deterjen pada komposisi 40 gram dan 1000 ml air cepat

terbentuk busa dengan kestabilan relatif cukup !ama dan waktu setting yang relatif lobin oepat. Dengan
penambahan dekontaminant EDTA atau asam oksalat tidak begitu berpengaruh terhadap waktu setting
pembentukan busa atau kestabilan dari pada busa itu, sehingga dekontaminant dapat ditambahkart untuk
menambah daya kikis yang dapat meningkatkan faktor dekontaminasinnya. Busa yang dihasilkan dari
campuran 40 gram detergent dan 1000ml air mempunyai kestabilan yang relatip cukup lama, sehingga
dapat dipergunakan untuk mendekontaminasi peralatan proses yang terkontaminasi atau sebelum dilakukan
dekomisioning.
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Data waktu setting busa dan kestabilan busa

No.

A
1.
2.
3.
4.
5.

Jumlah detergen dalam 1 Lt

( g )

Waktu Setting
(detik)

Kestabilan busa

(detik)

Tanpa Dekontaminan

5 g deterjen

10 g deterjen

20 g deterjen

40 g deterjen

50 g deterjen.

1200

1063

875
317
320

354
904
1275

1458

i 450

3
B

6.

7.
8.
9.

5 gram dekontaminan EDTA

5 g deterjen .

10 g deterjen

20 g deterjen

40 g deterjen

10. j 50 g deterjen

1080

953
785
285
290

323
814

1160

1314

1310

C

11.
12.
13. '

14.
15.

5 aram dekontaminan Asafn Oksalat

5 g deterjen

10 gdeterien

20 g deterjen

40 g deterjen

50 g deterjen

984
861
800
263

270

315

786
1084

1312

1298
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DEKONTAMINASI REDOKS : PENGARUH TEGANGAN LEBIH PERMUKAAN ELEKTRODA
TERHADAP SISTEM REGENERASI Ce3*SECARAELEKTROLITIK

Heny Suseno*)

ABSTRAK
DEKONTAMINASI REDOKS: PEMGARUK TEGANGAN LEBIH PERMUKAAN TERHADAP

SISTEM REGENERASI Ce3t SECARA ELEKTROLITIK. Effesiensi arus pada proses regenerasi Ce3*
menjadi Ce4* dipengaruhi oleh overvoltage yang terjadi di permukaan elektroda. Overvoltage disebabkan
oleh peningkatan densitas arus yang digunakan selama proses elektrolisis. Penelitian ini untuk mengetahui
kuantitatif pengaruh overvoltage berdasarkan pendekatan data parcobaan kedalam persamaan Taffle Form.
Percobaan dilakukan pada densitas arus 0,006, 0,012, 0,024 dan 0,048A.cnr2 suhu 25°C. Hasil penelitian
menunjukan bahwa setiap ovetvoltage sebesar 1 Volt akan menurunkan efesinsi arus sebesar 0,086%.

ABSTRACT
REDOKS DECONTAMINATION: INFLUENCE OF SURFACE OVERVOLTAGE ON

ELECTROLYTIC REGENERATION SYSTEM OF Ce^. The current efficiency of regenaration process of
Ce3' becomcCe4' is influsnced by overvoltage on surface elecirodes. Overvoltage is cause by increasing of
current density that is used during eledrolysis process. This experiment was carry out to find quantitative
influendng of overvcltage based on the approach of experimentai data applied to the Taffle Fcrm equation.
The experiment was done for curreni densities of 0.006, 0.012, 0.024 and 0.048A.cnr2 at 25°C. The resultof
experiment was shown ihat each overvoltage increasing about 1 Volt would be decrozse current efficiency
about 0.086%.

PENDAHULUAN
Sistem regenerasi Ce3- menjadi Ce4* secara elektrolisis pada dekortaminasi redoks memegang

peranan yang sangat penting untuk mempertahankan konsentrasi dekontaminan selama proses
berlangsung. Efisiensi regenerasi tersebut ditentukan dari jumlah arus yang dikorversikan pada reaksi
oksidasi Ce3* menjadi Ce4* di anoda berdasarkan huku'm Faraday. Pada kenyataannya, tidak semua arus
listrik yang dipasok dari sistem eksternal dapat dikonversikan kedalam reaksi oksidasi Ce3* oada anoda .
Faktor dominan yang mempengaruhi reaksi tersebut adalah tegangan lebih (ovevoliage) pada permukaan
elektroda baik di anoda maupun di katoda.

Tegangan lebih di anoda akan menaikan potensial ion.Ce3* mendekati nilai potensial pembentukan
gas oksigen sehingga tjmbul kompetisi antara reaksi oksidasi ion Ce3+ dan reaksi pembentukan gas oksigen
ni. Kompetisi ini menyebabkan efisiensi arus yang digunakan untuk meregenerasi Ce3* menjadi rendah.
Tegangan IsDih permukaan elektroda juga terjadi pada katoda berakibat pada kenaikan potensial
pembentukan gas hidrogen. Kenaikan nilai potensial ini dapat menimbulkan deposit ion-ion logam dan
kontaminan seperti Co-60 yang tidak terolah pada sistem purifier pemnukaan katoda.

Pengaruh tegangan lebih terjadi selama elektrolisis dapat ditentukan berdaserkan pendekatan
persamaan Butter-Volmer atau yang dikenal dengan Tafel Form^. Pendekatan inidimulai dari fenomena
kinetika yang terjadi pada anoda dan katoda dimana secara umum dirumuskan sebagai berikut:

Ox + ne ® Red

r1=lUki[Oxje (1)

(2)

*) Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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ki dan k-i = konstanta keseimbangan; n = jumlah elektron; n dan M = kecepatan reaksi oksidasi dan reduksi;
h dan 1-1 = densitas arus pada anoda dan pada.katoda; [0x]e dan [Redje = konsentrasi oksidator pada katoda
dan konsentrasi reduktor pada anoda; F = 96.487 C/eq.
Pada proses elektrolisis harga potensial elektroda mengalami perubahan sebesar (E - E°) atau lebih dikenal
sebagai dinamakan over voltage, yang dinotasikan sebagai r\. Adanya tegangan lebih akan mempengaruhi
kecepatan reaksi dianoda dan anoda yang dirumuskan sebagai berikut:

(4)

(5)

Sehingga densitas arus yang mengalir pada pada anoda dan katoda adalah:

H = nFk°[Ox]e e x p ^ ^ (6)
RT

(7)

(8)

Dari persamaan (6), (7) dan (8) diperoleh

I = nFk°[Ox]e e x p ^ I + nFk0[Red]e e x p ( 1 a ) n F n (9)
RT RT

Karena

nFk° = !0 (10)

Sehingga diperoleh kuat arus

pada anoda:

_ 2,303RTLoglo 2,303RTLogl

11 ~ (1-a)nF (1-a)nF~ l

pada katoda:

_ 2,303RTLoglo 2,303RTLogl
T) - H — (13)

anF anF
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Bila persamaan (12) diplotkan ke cfclam grafik Ln I terhadap 11 akhirnya diperoleh persamaan garis

T] - a + b Log I (14)

= Koefisien transfer; k° = Konstanta kecepatan reaksi jika potensial elektroda diukur pada E°; ;0 = densitas
arus pada keadaan setimbang; a = Intercept linier; b = slope

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tegangan lebih permukaan elektroda
berdasarkan pendekatan pada persamaan Taffel Form yang berhubungan dengan efesiensi proses
regenerasi limbah sekunder Ce3+ menjadi Ce4* pada dekontaminasi redoks.

TATA KERJA
Bahan

Bahan yang digunakan melipuli cerium (IV) sulfat dan asam sulfat, ferro amonium sulfat
berspesifikas; pa (Merck). Elektroda positif (ar.oda) dan negatif (katoda) digunakan platina berdiameter 2 cm.

Metoda
Regenerasi dilakukan dengan mengalirkan arus DC ke dalam 200 ml larutan Ce3* selama 15 menit

pada suhu kamar. Selama regenerasi berlangsung arus listrik dipertahankan konstan dan untuk menghindari
efek polarisasi konsentrasi dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirer. Percobaan dilakukan
masing-masing rapat arus 0.006A; 0,0012; 0,0032; 0,0048 A.cnr2. Sebelum dan sesudah proses regenerasi
dilakukan analisis kandungan Ce4* dalam larutan contoh secara titrasi potensiometri menggunakan fero
amonium sulfat. Perhitungan efesiensi arus berdasarkan pada perbandingan mol Ce^ yang diperoleh
berdasarkan percobaan dan Ce4* berdasarkan perhitungan.

Untuk mengetahui hubungan overvoltage dan effesiensi dipakai data generik elektrolisis asam
sulfat encer. Data tersebut diplotkan pada grafik Ln I dan overvoltage elektrolisis asam sulfat Dari
persamaan garis linier grafik tersebut diperoleh intercept yang merupakan harga l0. Harga rx diperoleh
dengan mensubsitusikan lo ke dalam persamaan (12). Setelah diperoleh harga l0 dan a maka nilai
overvoltage pada proses regenerasi Ce3* dapat ditentukan.

HASIL DAN BAHASAN
Pada penelitian terdahulu, diperoieh efesiensi arus untuk regenerasi Ce3* menjadi Ce4* sebesar

55% dengan kondisi : suhu 80°C, densitas arus 0,048A.cnrr2 dan durasi 15 menit w. Hasil tersebut
menunjukan bahawa tidak semua arus listrik eksternal dikonsumsi oleh proses elektrolisis dan dikonversikan
pada reaksi oksidasi di elektroda positif (anoda) berdasarkan hukum Farraday. Sebagian arus digunakan
untuk pembentukan O2 di anoda yang disebabkan oieh polarisasi overvoltage pada permukaan kedua
elektroda tersebut. Menggunakan persarnaan (12) atau Taffle Form dapat dinyatakan pahwa harga
ovetvoltage bergantung pada pada besamya densitas arus, suhu, lo serta koefisien transfer (a). Penjabaran
dari persamaar, (12) tersebut adalah bahwa harga over voltage akan meningkat jika arus listrik yang dipasok
ke dalam sistem elektrolisis bertambah. Walaupun kenaikan suhu mempengaruhi harga overvoltage, tetapi
kenaikan ini sebaliknya juga akan memperbesar l01

31 sehingga harga tersebut kembali dapat diturunkan.
Keadaan ini akan menekan lonjakan overvoltage pada permukaan elektroda.

Untuk mengetahui pengaruh overvoltage terhadap proses regenerasi, terlebih dahulu harus
ditentukan harga densitas arus pada keadaan setimbang (l0) dan koefisien transfer (oc). Kedua harga
tersebut dapat diperoleh dari data-data generik elektrolisis asam sulfat encer pada suhu 25°C yang diplotkan
padagambar 1.

Regresi linierpada Gambar 1 sesuai dengan persamaan (14) sehingga harga densitas arus dalam
keadaan setimbang (l0) dan koefisien transfer dapat dihitung. Dari intercept gambar 1 tersebut diperoleh l0
sebesar 0,779mAcrrr2 , selanjutnya harga koefisien transfer (<x) diperoleh sebesar 0,38. Mengacu pada
persamaan (12) kedua harga tersebut digunakan untuk mencari besar overvoltage yang terjadi selatna
proses regenerasi. Penelitian ini dilakukan pada densitas arus sebesar 0,006A.cm-2 sampai dengan 0,048
A.crrr2 sehingga diperoleh harga overvoltage seperti terlihat pada tabel 1. .

135



Hatil I'eneliiian
Pusal Teknologi Pengolahan Limbah Rad'waktif
Talmn 1997/1998

ISSN 0852-2979

1000 —

100

10

Gambar 1. Hubungan densitas arus dan tegangan lebih pada elektrolisis H2SO4

Tabel 1. Harga Overvoltage regenerasi Ce3t pada suhu 25°C.

Densitas Arus (A.cnr2)
0,006
0,012
0,032
0,048

Overvoltage (V) |
0,084
0,113
0,150
0,170

Hasil perhitungan tersebut diplotkan dalam Gambar 2 dan diperoleh hubungan overvoltage arus
terhadap effesiensi arus yang diperoleh pada percobaan regenerasi Ce3* menjadi Ce4*secara elektrolisis.

0,084 0,124 0,164
Overvoltage (V)

Gambar 2. Hubungan antara overvoltage dan effesiensi arus pada regenerasi
Ce3* menjadi Ce4t suhu 25°C.

Effesiensi arus yang rendah menginformasikan bahwa di anoda terjadi kompetisi reaksi oksidasi
antara Ce3* dan reaksi oksidasi pembentukan gas oksigen. Slope dari gambar 2 merupakan penurunan
effesiensi arus terhadap kenaikan overvoltage sebesarO,086%A/olt.
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SIMPULAN
Overvoltage di anoda cenderung menyebabkan kompetisi reaksi oksidasi antara Ce3* dan O2 pada

sistem regenerasi dekontaminasi redoks. Kompetisi reaksi ini menyebabkan pemakaian arus listrik ekstemal
yang dipasok ke dalam sistem regenerasi rnenjadi tidak efektif. Kenaikan ovetvoltage di anoda sebesar 1 V
mengakibatkan penuainan effesiensi arus sebesar 0,086%.
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"CONDITIONING SIUDGE" LIMBAH
DARI PROSES KIMIA PENGOLAHAM LIMBAH PRODUKSI Mo-99

Deddy Harsono, ZulfiyandP

ABSTRAK
"CONDITIONING SLUDGE" LiMBAH DARI PROSES KIMIA PEMGOLAHAN. LIMBAH

PRODUKSi Mo-99. Telah dilakukan penelitian untuk menguji penggunaan Ca-zeolit sebagai aditif dalam
proses sementasi limbah radioaktif. Percobaan dilakukan dengan membuat blok semen dengan
perbandingan berat air/semen 35%, pasir/semen 75%, Ca-zeo!it/semen 1,5% dan waste loading/semen
20%. Kwalitas blok semen hasil immobilisasi diuji dengan menggunakan alat uji tekan "Paul Weber" dan uji
pelindian dilakukan secara statis menggunakan air bebas mineral. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa blok.
semen hasi! immobilisasi memberikan harga uji tekan sebesar 1,81 g crrr3 dan air hasil uji pelindian
memberikan aktivitas tidak terdeteksi. Harga-harga ini memenuhi standar 'ISO 40 sehingga Ca-zeolit dapat
digunakan sebagai aditif.dalam proses sementasi.

ABSTRACT
CONDITIONING SLUDGE FR'OM CHEMICAL TREATMF.NT FOR WASTE PRODUST Mo-99.

The iesting for Ca-zeolite as additive in cementation process has been carried out. The experiment made
cement block which weight radio of W/C 35%, S/C 75%, Ca-zeoiite/C 1.5% and WUC 20%. The guality of
cement block was tested the compressive strength by Pau! Waber apparatus and leaching test was tested
with static method by demineralized water. The result of compressive strength is 22,64 N mnr1 and density is
1,81 g cm-3. This values was greather ihan the minimum standari by ISO $0. The leaching test was given
undeteciable adivities, according to this investigation that those data show that Ca-zeolite can be use as
additive waterial.

KATA KUNC!: Mo-99, Zeolit, Sementasi

PENDAHULUAN
Dalam kegiatan aplikasi teknik nuklir, limbah cair radioaktif produksi Mo-99 diantaranya adalah Cs-

137, Ce-144, Ce-141, Sr-90. Limbah tersebut apabiia (erlepas ke lingkungan dapat menimbulkan efek
radiologi. Untuk mencegah dampak negatif keberadaan limbah Mo-99, maka harus diiakukan penanganan
secara tepat. Bila limbah tersebut disolidifikasi secara langsung maka akan ada bagian yang teruapkan
akibat panas pada proses solidifikasi. Diantara bahan matriks yang biasa digunakan untuk solidifikasi,
ternyata semen iibih memungkinkan digunakan mengingat pada prosrsnya bahan ini tida'k memerlukan
panas. Namun demikian, penggunaan semen sebagai bahan matriks .nasih mempunyai kendala berupa
masih adanya bagian cair yang teruapkan sebagai akibat panas hidrasi yang memungkinkan teruapkannya
limbah Mo-99 bersama air. Untuk mencsgah terjadinya penguapan, limbah Mo-99 diserap torlebih dahulu
dengan bahan penyerap.

Bahan penyerap yang digunakan adalah Ca-zeolit. Pemakaian zeolit dalam hal ini adalah karena
zeolit mempunyai luas permukaan yang besar, berpori-pori danaktif sehingga mampu menyerap. Dengan
pertimbangan tersebut diharapkan Ca-zeolit dapat bersifat sebagai pengikat radionuklida dan sekaligus
dapat memperbaiki kondisi keretakan beton hasil sementasi.

TATAKERJA
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan meliputi:
• Limbah cair dengan aktivitas 3,7 10'3 Bq. m3

• Semen portland, pasir yang telah dicuci dan dikeringkan dengan ukuran diameter sekitar 2 mm, dan Ca-
zeolit.
CuFe(CM)6, FePCk Ca3(PC>4)2 dan CuS dari produk Merk dengan tingkat pa.

') Pusat Teknologi Per.golahan Limbah Radioaktif - BATAN
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Metoda
Sebanyak 1 liter lirnbah cair beraktivitas 3,7.1013 Bq nr3 ditambahkan secara berturut-tuait

keagulan Cu2Fe(CN)6 + FePCU dan keagulan Kaisium Fostat + Kupri Sulfida dengan pH, waktu dan
kecepatan pengadukan tetap. Endapan yang terbentuk, dienapkan semalam, kemudian beningan diambil
100 ml dan dicacah dengan menggunakan MCA. Aktivitas beningan dihitung melalui selisih aktivitas awal
limbah dengan aktivitas beningan.

Kemudian dibuat adonan dengan peibandingan wasls loading/semen 20%, pasir/semen 75%,
air/semen 35%, semen/total 43%, zeolit/semen 1,5% kemudian diaduk sampai homogen dan dicetak dalam
pat palietilena berukuran 46 mm dan tinggi 46 mm. Hasil cetakan didiamkan 28 hari, setelah itu blok semen
hasil immobiiisasi tersebut diuji kekuatan tekannya dengan menggunakan alat uji tekan "Paul Weber" dan
dilakukan uji lindi secara statis dengan airbebas mineral berturut-turut pada hari ke 1, 3, 7, 14, 21, 28, 30, 45
dan 60 dengan menggunakan MCA.

HASIL DAN BAHASAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan. pengujian kuat tekan terhadap cuplikan blok semen yang

dibuat dengan menggunakan perbandingan waste loading/semen, pasir/semen, Ca zeolit/semen dan
air/semen dapat dilihat pada gambar 1.

Hasil kuat tekan secara keseluruha'n menunjukkan bahwa cuplikan blok semen dengan
perbandingan Ca-zeolit/semen 1,5% mempunyai kuat tekan sebesar 22;i4 N mrrv2. Kuat tekan menurut
standar ISO 40 adalah 20 - 50 N mrrv2. Jadi harga tersebut diatas memenuhi standar ISO 40, sedangkan
cuplikan blok semen dengan perbandingan Ca-zeolit/semen lebih besar dari 1,5% memberikan harga kuat
tekan lebih keci! dari 22,64 N.mrrr2.

Dari hasil pengujian kerapatan yang dilakukan terhadap cuplikan blok semen yang dibuat dengan
perbandingan waste loading/semen, pasir/semen, Ca-zeolit/semen dan air/semen dapat dilihat pada
gambar 2. Semakin besar perbandingan Ca-zeolit/semen, kerapalannya semakin berkurang tetapi harga
kerapatan yang diperoleh masih memenuhi standar ISO 40 yaitu sebesar 1,70 - 2,50 g cnr3, sedangkan dari
hasil penelitian harga kerapatan optimum yang diperoleh adalah harga kerapatan pada sampel No. 4 yaitu
1,81 gcm: i.

Dari hasil penelitian uji lindi, aktivitas air dari proses uji lindi blok semen hasil immobilisasi
menngunakan additif Ca-zeolit menunjukkan hasil tidak terdeteksi. Hal ini disebabkan pada kondisi tersebut
radionuklida yang terperangkap sangat sukar terlindi karena Ca-zeolit membentuk lempengan yang dapat
mengisi celah-celah yang kosong selama proses hidrasi berlangsung.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ca-zeolit dapat digunakan sebagai additif

dengan perbandingan waste loading/semen 20%, pasir/semen 75%, Ca-zeolit/semen 1,5% dan air/semen
35%.

Setelah dilakukan pengukuran dan pengujian temyata sample No.4 memberikan hasil yang
optimum dan memenuhi standar ISO 40 dengan hasil uji tokan yang diperoleh sebesar 22,64 N mrrv2 dan
hasil uji kerapatan sebesar 1,81 g cm-'dimana-menurut standar ISO 40 kuat tekan adalah 20 - 50 N mnr2

dan harga kerapatan 1,70 - 2,50 g crrr3.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam pengolahan limbah cair produksi Mo-99

dari Pusat Produksi Radioisotop.
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Data Pengukuran Kuat Tekan Blok Semen

No.

01

02

03

04

05'

03

07

08

09

Wasie

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Ca-Zeoiit

0.25

0.50

0.75

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

Diameler

(mm)

46

46

46

46

46

46

46

46

46

Beban
/I/M\
l /

32

33

33
34

35
-37

36
38

28.
29

27

29

23
24

22

L _ 2 3

22

22

Volume

(cmi

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

Massa

138.14

148.12

151.50
131.12

141.21
139.40

139.11
137.14

135.50

130.12

131.19
129.59

122.02
12314

112.08

119.56

102.38

100.95

Kuat lekan

(N. mm-2)

19.2550

19.8568

19.8568
20.4585

21.0602
22.2636

21.6619
22.8654

16.8481
17.4499

16.2464
17.4499

13.8396
14.4413

13.2378

13.8396

13.2378
13.2378

Kerapatan

1.8031

1.9387

19830
1.7162

1.8483
1.8246

1.8208
1.7950

1.7736
1.7031

1.7271

1.6962

1.5971
1.6118

1.4670

1.5649

1.3401

1.3213

Keterangan :

Tanggai Pembuatan 18 Juni 1997

Tanggal Pengukuran 16 Juli 1997
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Data Pembuatan Blok Semen

No.

Sampel

01

02

03

04

05

06

• 07

08_

09

MATERIAL

wus
%
20

20

20

20

20

20

20

20

20

g

43.0

42.5

42.0

41.5

41.0

J0.5

40.C

39.5

39.0

srr
%

430

42.5

42.0

41.5

41.0

39.5

39.0

38.5

38,0

g

215.0

2124

210.0

207.5

205.0

197.5

195.0

192.5

190.0

Z.'S

%

0.25

0.50

0.75

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

3

0 54

1.08

1.62

2.16

2.26

238

2.54

2.66

2.86

P/S

%

75

75

75

75

75

75

75

75

75 .

g

161.26

79.70

157.50

155.62

153.76

148.12

146.24

144.38

142.50

AIS

%

35

35

35

35

35

35

35

35

35

9

75.24

74.38

73.50

72.62

'71.76

69.12

68.26

67.38

66.50

Total

g

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Keterangan: WL/S = Waste Loading terhadap Semen
S/T = Semen terhadap Total
Z/S = Zeolit terhadap Semen
P/S = Pasir terhadap Semen
A/S = Air Terhadap Semen
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IMOBILISASI SLUDGE DARI PROSES KIMIA PENGOLAHAN LIMBAH KOROSIF

Suryadi, Suparno, Tri Salyo'i

ABSTRAK
IMOBILISASI SLUDGE DARl PROSES KSMIA PENGOLAHAN LIMBAH KOROSIF. Telah

dilakukan imobilisasi terhadap sludge yang mengandung- Fluor dari proses kimia pengotahan limbah korosif.
Hasil uji tekan yang didapal mempunyai nilai antara 24,25 N/mm2 - 28,12 N/mm2, untUK uji lindi 'iilainya
berkisar antara 2,211.10-" gram/cm2.hari - 0,060.13"' gram/cm'.hari.

ABSTRACT

IMMOBILIZA7ION SLUDGE FROM CORROSIF WASTE OF CHEMICAL PROCESS.
Immobilization of sludge contain Fluor has been done. The result of the compressive strength tests give
values between 24 25 N/mm2 - 28.12 N/mm?, and for leaching tesl give values between 2.211.10-4

grams/cm2.day- 0.060 grams/cm2.day.

PENDAHULUAN
Untuk antisipasi hasil pengolahan limbah fluor secara pengendapan yang berasal dari Pusat

Elemen Bakar Nuklir, maka dicoba mengatasi iimbah tersebut dengan cara sementasi. Mengingat limbah
fluor mempunyai nilai potensial elektroda sebesar +2,65, maka limbah ini sifatnya sangat korosif terhadap
logam lain.

Walau fluor telah berbentuk garam (CaF?), namun masih memungkinkan Fiuor tersebut bereaksi
dengan material silika penyusun semen. Reaksi ini tenlu saja dapat mempengaruhi kekuatan dan keawetan
struktur semen yang digunakan dalam proses imobilisasi baik untuk jangka panjang maupun urttuk jangka
pendek. Reaksi hidrasi semen akan terganggu, sehingga pengerasan blok semen akan menjadi rapuh.
Reaksi normal hidrasi seperti berikuti1"):

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

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

3CaO.AI2O3 + 6H2O -> 3CaO.AI2O3.6H2O

4CaO.Ai2O3.Fe2O3 + IOH2O -> 3CaO.AI2O3.6H2O + CaO.Fe2O3.4H2O

(1)

(2)

(3)

(4)

Didalam proses sementasi shell yang dipakai, didalamnya menggunakan drum dari besi, maka
supaya limbah tersebut tidak merusak drum besi yang ada di dalam shell, maka perlu mengetahui jumlah
yang optimal limbah Fluor (endapan CaF2) yang diperbolehkan dalam proses sementasi.

TATA KERJA
Bahan

Bahan yang digunakan adalah semen portland tipe
Mesh, larutan HF 0,1 M, larutan Ca(OH)2.-

merek Tiga Roda, pasir ukuran 1 0 - 3 0

Metode
Pembuatan CaF2

Larutan sebanyak 500 ml HF 0,1 N ditambahkan larutan Ca(OH)2 (kapur) jer.uh sehingga ion F"

mengendap dalam limbah CaF2. Beningan dianalisis menggunakan lon Analyzer untuk memastikan

sebagian besar ion F' mengendap. Endapan dan beningan dipisahkan melalui penyaringan.
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Pembuatan Sampel
Penimbangan semen, pasir dan air dibuat tetap masing-masing adalah 416 grarn : 314 gram : 146

gram. Kemudian ditambahkan GaF2 dengan variasi berat 0 : 1 : 2 : . . . : 9 gram. Adonan dibuat dalam wadah

plastik dengan tinggi 5 cm, diameter 5 cm. Kemudian sampel setelah diperatn selama 28 hari siap untuk diuji

lindi dan uji tekan.

HASIL DAN BAHASAN
Untuk pengamatan contoh blok semen setelah diperam selama 28 hari diperoleh data seperti pada

Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Data Uji Tekan Hasil Percobaan Proses Sementasi

Endapan
CaF2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Berat Jenis
(gram/cm3)

2,12

2,05

2,07

2,06

• 2,06

2,05

2,06

2,08

2,08

Tekanan
N/mmJ

30,02

28,12

26,22

25,67

25,55

25,51

25,42

24,82

24,23
2,01 24,23

Keterangan

Blanko

Tabal 2.

Hari n

ke
1
4
5
6
7
14
21
28
42
55
91

Data Hasil Percobaan Uji Lindi

o j 1 ~
2,028

1,142

0,964

0,916

1,021

0,758

0,564

0,506

0,372

0,281

2,171

1,021
0,904

0,824

0,922

0,742

0,575

0,492

0,356

0,270

0,182 i 0,172

2 1
2,072

1,142

0,996

0,914

1,020

0,750

0,541

0,506

0,374

0,281

0,182

3
2,073

0,623

0,592

1 0 , 5 7 1
0,781

0,345

0:213

0,235

0,159

0,122
0,084

[ 4 ^
0,211

0,631

0,516

J),684
0,663

0,394

0,281

0,234

0,156

0,124

0,071

5
2,081

0,662
0,667

0,742

0,394

0,283

0,230

0,159

0,119

0,074

| _ 6

2,012

0,624

0,533

0,492

0,428

0,341.

0,262

0,240

0,124

0,099

0,060

7
1,998

0,682

0,556

0,474

0,578

0,474

0,334

0,264

0.171

0,135

0.081

8
2,041

0,698

0,586

0,742

0,706

0,456

0.336

0,228

0,184

0,138

0,086

9
2,304

0,675

0,668

0,725

0,731

0,356

0,347

0,283

0,184

0,142

0,041

Dari hasil kuat tekan dapat dilihat bahwa dengan semakin banyak CaF? yang ditambahkan, nilai
kuat tekannya akan semakin (urun (rapuh), ini riikarenakan ion F' yang ada dari CaF2 akan bereaksi dengan
silika yang terkandung dalatn CaS dan C2S dari penyusun semen. Dilihat dari reaksi hidrasi semen akan
terganggu seperti terlihat dalam persamaan reaksi dibawah ini:

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

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

CaO.2SiO2.3H?O + HF -> CaF2 + 3ih, + H;O

(4)

(5)
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Dengan terurainya CaO.2SiO2.3H2O, maka reaksi hidrasi semen selanjutnya tidak akan berjalan
normal, sehingga akan terjadi kerapuhan beton blok semen.

Dalam proses pengendapan HF menjadi CaF2 yang mempunyai nilai KSP 4 x 1O11, nilai yang
sedemikian kecil tersebut memungkinkan sebagian besar ion F terendapkan, dan ini memang terlihat dari
pengamatan visual yang sebagian besar kelihatan terendapkan dan untuk meyakinkan dengan icn analizer.

SIMPULAN
Dengan melihat dari data uji tekan maka' dapat disimpulkan bahwa semakin banyak CaF2 yang ada

didalam campuran beton akan mengurangi kekuatan blok beton, sehingga untuk pengolahan semen harus
diminimalkan mungkin jumlah CaF2 (limbah Fluor) dengan kata lain sementasi limbah Fluor kurang dapat
mendukung, periu pemecahan lain.

DAFTAR ACUAN
1. ZANGE, E, et all, "Immobilization of waste residues oy embedding into concrete", Proceeding of

symposium Conditioning of radioactive Waste For Storage and Disposal, IAEA, Vienna, 1983.
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TEKNIK DAN STANDAR UJI PRODUK SEMENTASI LIMBAH RADIOAKTIF

Bahdir Johan'!

ABSTRAK
TEKNIK DAN STANDAR UJI PRODUK SEMENTASI I.IMBAH RADIOAKTIF. Telah dilakukan

analisis dan pengkaiian penentuan teknik uji dan standar tes blok bftton hasil imobilisasi limbah aktivitas
rendah. Studi ini beitujuan untuk menentukan tenik uji dan standar tes blok beton hasil olahan yang dapat
menjamin keselamatan manusia dan lingkungan. Pada tahap 'awal ini dipelajari tiga jenis parameter, yaitu
densitas, kuat tekan dan iaju lindih. Dengan cara mengacu pada ketentuan negara maju dan data pengujian
di laboratonum diperoleh data terbaik: benda uji berbentuk silinder dengan diameter 50 mm dan tinggi 50
mm, uji kuat tekan dilakukan dengan menekan benda uji hingga hancur, laju lindih diukur dengan cara
merendam benda uji dalam air pelindih dan perbandingcin volume airpelindih dengan luas permukaan benda
uji (V/L) < 10 cm.

ABSTRACT
TECHNIGUE AND STANDARD TEST OF CEMENTEDRADIOACTIVE WASTES. Technique and

standard test of cemented low adivities waste has been carried out. This siudy was intended to chose the
technique and standard test for immobilized product. At the beginning of this study it was examinated three
parameters tie: the spesific gravity, compressive strength and the teaching rate. By adoption of the
formulations from develop countries and dired examination on the laboratory test it was conclude that the
best sample were cilinder form 50 mm diameter ancl 50 mm hight, compressive strength test by pressed the
sample till broken, the loaching rate was measured by sample immsrsion in to the leachant water with ratio of
water to surface area ofsample (V/L) <1Qcm.

PENDAHULUAN
Pengelolaan limbah radioaktif adalah pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan,

penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah radioaktif. Maksud pengelolaan limbah radioaktif adalah untuk
mencegah timbulnya bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup!1!. Tujuan
tersebut dapat tercapai apabila blok limbah hasil olahan mempunyai sifat mekanik, fisik dan kimia yang
stabil serta laju lindih rendah. Pada penelitian terdahulu telah diperoleh komposis optimum blok beton hasil
olahan iimbah aktivitas rendah dan sedang, yaitu perbandingan air/semen (A/S) 0,35 dan perbandingan
pasir/semen (P/S) 0,75. Untuk menentukan kualitas blok limbah hasil olahan digunakan persamaan-
persamaan berikut:

densitas (g.cnrr3):
M

(1)

M dan V masing-masing masa (g) dan volume (cm3)

W
Kuat tekan (N.mrrv*): l' =•• —— (2)

W ialah tekanan maksimum (N) saat benda uji hancur; dan R ialah jaii-jari benda uji (mm2).

Laju lindih:
A 0 . L . t „

(3)

An dan Ao, masing-masing ialah aktivitas terlindih pada siklus ke n dan aktivitas awai benda uji ((ici.cm-3), M,
L dan tn ialah berat (g), luas permukaan benda uji (cm2).

') Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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Dengan menggunakan komposisi blok beton hasil penelitian tersebut'2', pada penelitian ini diiakukan studi
perbandingan beberapa dimensi benda uji untuk msnentukan dimensi tetbaik yang akan diusulkan menjadi
standar Nasional Indonesia (SNI).

Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif (IPLR), Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif
(PTPLR) dirancang untuk mengolah limbah aktivitas rendah dan sedang, dalam hal ini dilakukan dengan
teknik reduksi volume, evaporasi untuk limbah cair, insenerasi untuk limbah cair organik dan limbah padat
yang dapat terbakar dan kompaksi untuk limbah tak terbakar tapi dapat dikompaksi. Proses reduksi volum
resin bekas sampai saat ini masih dalam penelitian menggunakan metoda pengabuan dengan insenerasi,
dan inasih membutuhkan imobilisasi dengan matrik semen. Limbah yang telah teikonsentrasi diimobilisasi
dengan matrik semen, konsentrat limbah cair dan resin bekas dimasukkan dalam shell beton 950 liter secara
terpisah sedangkan abu insenerasi dan limbah ierkompaksi masing-masing secara terpisah dimasukkan
daiam drum 200 literPi. Bentuk akhir hasil olahan limbah radioaktif berupa blok beton dalam shell beton dan
dalam drum dengan geometri siiinder. Blok-blck beton tersebut disimpan di "Interim Storage".

Di Indonesia kegiatan aplikasi teknik nuklit telah berkembang, banyak industri dan rumah sakit
yang memanfaatkan teknik nuklir untuk kegiatannya. Industri-industri kertas, pengecoian logam, rokok,
tekstil, kaos lampu dan lain-lain, banyak menggunakan sumber radioaktif unt.uk pengukuran level cairan,
tebal material, dan untuk campuran produknya. Teknik pengukuran besarjn-besaran tersebut dengan
menggunakan bahan radioaktifmerupakan teknik yang teliti dan sederhana dalam peralatannya, teknik
pengukuran secara pneumatik berangsur-angsur ditinggalkan oleh industri dan penggunanya karena
kendala troubel operasi yang sering muncul. Rumah sakit banyak menggunakan bermacam radioisotop
untuk terapi dan penyembuhan penyakit. Dari pemakaian bahan radioaktif tersebut akan menimbulkan
limbah radioaktif. Demikian pula dengan PLTN yang akan dibangun di Indonesia, pasti menimbulkan limabah
radioaktif. Pemakai bahan radioaktif tersebut menurut ketentuf.n diperkenenkan melakukan sendiri
pengolahan limbahnya. Standar produk dan standar test dalam pangolahan limbah radioaktif diperlukan
adanya guna diaplikasikan secara nasional oleh pemakai bahan radioaktif, kegiatan ini merupakan
kelanjutan dari kegiatan tahun lalu, dimaksudkan untuk penyiapan standar-standar tersebutf4!.

Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif sebagai instansi yang diberi tugas dan tanggung
jawab oleh pemerintah sebagai pihak pengelola limbah radioaktif berkewajiban menerapkan teknil; uji dan
standar tes yang telah ditetapkan agar kualitas hasil olahan limbah radioaktif memenuhi standar untuk
disimpan di PLTD. Saat ini teknik uji dan standar tes masih mengacu pada lAEA^ diperlukan pengkajian
teknik uji dan standar tes agar ada justifikasi keselamatan.

Sebagai iangkah awal dari studi ini dilakukan pengumpulan data dari literatur yang berhubungan
dengan tekr.ik uji dan standar tes kualitas produk blok beton hasil imobilisasi limbah aktivitas rendah dan
sedang.
Besaran-besaran yang harus diperhitungkan pada penentuan kualitas (mutu) blok betoni6!:
1. Sifat fisika-kirnia: "densitas, plindihan, interaksi antara blok limbah dengan wadahnya dan interaksi

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

Ruang lingkup pengkajian meliputi, densitas yaitu perbandingan antara berat benda uji yang
telah didiamkan seiama 28 hari dengan volumenya, dinyatakan dalam g.cnr3. Densitas sangat berhubungan
dengan sifat sebagai perisai penahan radiasi. makin besar densitas makin besar daya tahan radiasi blok
beton. Kuat tekan yaitu tekanan maksimum yang dapat ditahan oleh blok beton hingga hancur, dinyatakan
dalam N.mrrr2. Kuat tekan sangat penting pada saat transportasi dan penyimpanan sementara maupun
lestari. Laju lindih yaitu kecepatan radionuklida keluar dari blok beton saat kontak dengan air. Laju lindih
dapat digunakan untuk meperkirakan laju penyebaran radionuklida dari blok beton menuju lingkunganPi.
Benda uji harus dibuat dan diambil dengan bahan adonan semen dari proses imobilisasi limbah yang
sedang berlangsung. Benda uji yang telah diuji lindih selama 91 hari harus mempunyai kuat tekan lebih
besar dari 75% kuat tekan saat belum diuji lindihi'i.

Data kualitatif hasil pengukuran suatu parameter hampir tidak pernah menghasilkan nilai eksak,
sehingga diperlukan pengujian data menggunakan metoda statistik. Untuk menentukan akurasi data sifat
fisik (densitas) dan sifat mekanik (kuat tekan) metoda statistik yang lazim digunakan a'dalah kurva sebaran



Hasil t'enelitian ISSN 0852-2979
l'usat Teknologi I'engolahan Limbah Iladioaktif
Tatiu/i 1997/1998

normal (kurva Gauss). Pada perhitungan menggunakan kurva Gauss, simpangan baku (a) merupakan
besaran yang sangat penting, apabila a besar maka kurva distribusi lebar yang berarti aata penelitian
tersebut sangat berbeda-beda (heterogen). Dan apabila a kecil maka kurva distribusi Gauss sempit yang
berarti data penelitian tersebut tidak berteda jauh (homogen). Jadi untuk msngetahi homogenicas suatu data
dapat ditentukan melalui perhitungan al9'

TATA KERJA

Bahan
Uniuk uji kualitas benda uji di laboratorium diperlukan semen porlland Tipe I buatan Cibinong,

pasir dari sungai Cisedane dengan diameter butir 2.0 mm dan konsentrat (NaNCh 80%, Nâ SCU 18% dan
NaCI 2%)

Matoda
Uji laboratorium meliputi densitas (p ), kuat tekan (]' ) dan laju lindih (Rn ) terhadap benda uji

berturut-turut berbentuk silinder diameter = (inggi = 50 mm, kubus sisi = 50 mm dan silinder diameter = tinggi
= 46 mm. Densitas (p) ditentukan dengan cara menimbang dan mengukur volume benda uji yang telah
dihaluskan permukaannya. Kuat tekan [V } ditentukan dengan cara menekan benda uji hingga hancur,
menggunakan alat uji tekan "Paul Weber'1. Laju lindih (Rn ) diukur pada benda uji yang telah diukur
densitasnya, dengan cara merendamnya dalam air bebas mineral, (volume air pelindih)/(luas permukaan
benda uji) < 10 cm. Aktivitas contoh air pelindih dianalisis menggunakan MCA setiap hari selama satu
minggu, setiap minggu selama tiga bulan dan setiap bulan selama satu tahun apabila masih diperlukan.
Setiap penganbilan airpelindih untuk dicacah dengan MCA, selalu dilakukan penambahan air pelindih yang
baru sebanyak air yang diambil.

HASILDANBAHASAN
Berdasarkan data dari studi pustaka diiakukan pengujian di laboratcrium untuk tiga jenis geometri

benda uji, yaitu silinder diameter 50 mm, kubus sisi 50 mm dan kubus sisi 46 mm diperoleh hasil berturut-
turut Tabel 1, 2, 3, 4 dan TabeJ 5, serta Gambar 1, 3 dan Gambar 3. Unuk menguji ketepatan data tersebut
dilakukan uji statistik, yang dalam hal ini digunakan perhitungan simpangan baku, sebagai berikut:

Densitas (p)
Densitas (p) salah satu dasar untuk menentukan kualitas blok beton yang berkaitan dengan

keselamatan, transportasi, penggudangan dan penyimpanan akhir. Dengan menggunakan persamaan (1)
dapat dihitung densitas masing-masing benda uji. Pada Tabel 1, ditunjukkan data densitas untuk masing-
masing dimensi benda uji, yang secara statistik dapat digambarkan sebagai kurva sebaran normal (kurva
Gauss). Untuk menentukan homogenitas data penelitian dilakukan perhitungan simpangan baku (a), dengan
cara membandingkan a antara ketiga dimensi benda uji yang bereda-beda dapat ditentukan data yang
paling homogen. Perbandingan a relatif yang diperoleh adalah, a (0,45) benda uji dengan geometri silinder
berdiameter 50 mm dan tinggi 50 mm < a (0,80) beiida uji bergeometri kubus bersisi 46 mm < a (0,98)
benda uji bergeometri kubus bersisi 50 mm. Benda uji berdimensi silindei diameter 50 mm dan tinggi 50 mm
mempunyai a (0,45) terkecil. Jadi densitas sahgat tergantung par'a komposisi, homogenilas dan geometri
benda uji sehingga dapat disimpilkan bahwa benda uji berdimensi ?ilinder diameter 50 mm dan tinggi 50 mm
adalah dimensi benda uji terbaik.

Kuattekan(i')
Kuai tekan (l') adalah tekanan maksimum yang dibutuhkan untuk menghancurkan suatu

material. Dengan menggunakan persamaan (2) dapat dihitung kuat tekan masing-masing benda uji. Pada
Tabel 2, ditunjukkan data kuat tekan untuk masing-masing benda uji. Dengan menggunakan perhitungan
statistik kuiva Gauss diperoleh simpangan baku(a) untuk masing-masing dirnensi benda uji. Perbandingan
relatif a kuat lekan adalah sebagai beriku: a(0,40) benda uji berdimensi silinder berdianieter 50 mm dan
tinggi 50 mm < a(0,85) benda uji berdimens: kubus bersisi 46 mm < a(0,95) benda uji berdimensi kubus
bersisi 50 mm. Benda uji berdimensi silinder diamet9r.50 mm dan tinggi 50 mm mempunyai a(0,40) terkecil.
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Jadi kuat tekan sangat tergantung pada komposisi, homogenitas dan geometri benda uji sehingga dapat
disimpilkan Dahwa benda uji berdimensi silinder diameter 50 mm dan tinggi PO mm adalah dimensi benda uji
terbaik.

Diamati pula kuat tekan (I") untuk benda uji yang telah di uji lindih, dari data pada tabel 3 dan
gambar 1 dapst diketahui bahwa untuk setiap dimensi benda uji bahwa kuat tekan (F) untuk waktu
pelindihan 91 hari (l"gi) > 75 % kuat tekan saat belum diuji lindih(Fo). Dari ketiga data tersebut kuat tekan
(F9i) benda uji berdimensi silinder diameter 50 mm dan tinggi 50 mm mempunyai nilai terbesar, jadi identik
dengan densilas, kuat tekan sangat dipengaruhi oleh homogenitas, komposisi dan geometri benda uji,
Benda uji berdimensi silinder dia.50 mm dan tinggi 50 mm mempunyai simpangan baku terkecil. Jadi dapat
disimpulkan bahwa silinder diameter 50 mm dan tinggi 50'mm merupakan dimensi terbaik.

Laju lindih (Rn)
Laju lindih (Rn) adalah parameter yang menyatakan kecepatan pelepasan suatu radionuklida yang

terimobilisasi sebagai akibat kontak dengan air atau larutan pelindih lainnya. Laju lindih sangat bergantung
pada kualitas blok beton, geometri, homogenitas, komposisi serta teknik pembualan benda uji. Selain
kualitas faktor yang mempengaruhi laju iindi yaitu kondisi lingkungan, suhu, kecepatan alir, pH dan
komposisi media pelindi. Dengan menggunakan persamaan (3) dapat dihitung laju lindih rnasing-masing
benda uji. Paaa Tabel 5 dan Gambar 3 ditunjukkandata laju lindih fungsi waklu, laju iindih untuk ketiga
dimensi benda uji semuanya telah memenuhi standar IAEA[5j. Dengan mempertimbangkan data uji densitas
dan uji kuat tekan yang membuktikan bahwa benda uji berdimensi silinder diameter 50 mm dan tinggi 50 mm
merupakan benda uji terbaik, maka dapat disirnpulkan ba'nwa benda uji berdimensi silhder diameter 50 mm
dan tinggi 50 mm adalah dimensi benda uji ierbaik.

SIMPULAN
Berdasarkan data studi literatur dan perhitungan yang menggunakan data uji laboratorium dan

perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan geornetri silinder diameter 50 mm dan
tinggi 50 mm adalah dimensi terbaik untuk pengujian kualitas blok beton hasil imobilisasi limbah aktivitas
rendah.
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Tabel 1. Densitas benda uj: (g.cnr3), untuk geometri berbeda: silinder dan kubus

No.

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

Jumlah

rerata

a

silinder

(j) = t = 50 mm

2,42
2,40
2,40
2,41

2,42
2,42
2,41
2,40
2,41
2,42

24,11

2,411

0,45

kubus

sisi = 50 mm

2,40 •

2,41
2,39
2,41

2,42
2,40

2,39

2,42
2,40
2,42

24,06

2,406

0,98

Kubus
s = 46 mm

2,41
2,42
2,39
2,42
2,40
2,39

2,41
2,40
2,41

2,42

24,05

2,405

0,80

Tabel 2. Data kuat tekan benda uji (N.mnv2), untuk 'jeometri berbeda: siiinder dan kubus

No.

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10

Jumlah

rerata

o

silinder

<(> = t = 50mm

31,04
30,96
30,88
30,84
31,00
30,86
30,90
31,02
30,98
31,01

309,19

30,919

0,40

kubus
sisi = 50mm

30,20
29,90
30,00
30,10
29,80
30,40
31,00
30,80
31,00
30,50
303,70

30,37

0,95

Kubus
s = 46 mm

30,40
31,00
30,20
30,50
29,90
31,00
29,80
31,00
29,60
30,10

303,50

30,35

0,85

Tabel 3. Data % kuat tekan benda uji fungsi waktu lindih (hari).

Waktu lindih
(hari)

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
21
28
56
91

silinder
<j> = t - 50 mm

100,0
99,0
98,0
97,0
95,8
94,8

93,4
92,8
88,4
86,6
84,1
78,1

76,97

kubus
sisi = 50 mm

100,0
98,0
97,2
96,7
94,0
93,8

92,4
90,1
86,6
84,1
80,0
77,0

76,11

Kubus
s = 46 mm

100,0
98,4
97,1
96,0
95,1
94,1

93,0
91,0
88,2
85,0

82,2
79,2

76,72
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Tabel 4. Data fraksi benda uji terlindi [F=(At/Ao)]x10-3 fungsi waktu lindih (hari).

Waktu lindih
(hari)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
21
28
56
91

silinder
<)> = t = 50 mm

1,00
1,30
1,40
1,52
1,60
1,75
1,92
3,20
4,80
6.02
8,40
13,60

kubus
sisi = 50 mm

1#)
1,70
1,90
2,00
2,20
2,40
2,80
3,36
3,99
4,80
5,88
11,60

Kubus
s = 46 mm

1,19
1,60
1,80
1,95
2,00
2,08
2,19
3,80
5,00
6,37
7,58
13,10

Tabel 5. Data laju lindih (Rn-g.cnr2.hari-1

Waktu lindih
(hari)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
21
28
56
91

silinder
<j) = t = 50 mm

2,00
1,30
0,93
0,76
0,64
0,58
0,55
0,46
0,45
0,43
0,3S
0,30

x 103bendaujifungsi waktu lindih (hari).

kubus
sisi = 50 mm

2,40
1,70
1,27
1,00
0,88
0,80
0,60
0.48
0,38
0,30
0,29
0,25

Kubus
s = 46 mm

2,20
1,48
1,11
0,90
0,74
0,64
0,58
0,50
0,44
0,42
0,35
0,27

Tabel 6. Metoda Uji Densitas dan Kuat Tekan yang Diusulkan

Langkah pertama:

Penyiapan

benda uji

cetakan

bahan

suhu

ukuran

kondisioning

Terbuat dari material inert, pennukaan atas terbuka.

Diarnbil cuplikan rlari adonan semen pada prosas
imobilisasi yanp jedang berlangsung.

Container 25°C±5°C

Untuk aktivitas contoh < 1 mci/cc, geometri Silinder
diameter 50 mm dan tinggi 50 mm.

Untuk aktivitas contoh >1 mci/cc, geometri Silinder diameter
25 mm dan tinggi 25 mm.

Sebelum diuji kualitas didiamkan selama 28 hari
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Langkah ke dua:

Kondisi

benda uji

Geometri

suhu

Silider diameter 50 mm dan tinggi 50 mm

Kamar 25°C±5<>C

Langkah ke tiga:

Metoda uji

uji

densitas

kuat tekan

Ditentukan bsrat dan volume benda uji

Benda uji ditekan hingga hancur

Langkah ke empat:

Abalisis data densitas

kuat tekan

Dinyatakan dalam g.cnr3

Tentukan simpangan baku (<r)
Dmyatakan dalam N.mm-2

Tentukan simpangan baku (a)

Langkah ke lima:

Laporan pernyataan
hasil uji

a. Densitas p=(GA/ ± a) g.cnr3

b. Kuat tekan l'=[(4P)/(rrRJ) ± a] N.mnr'

Dimana p ialah densias, G dan V bertumt-turut ialah masa (g) dan volume(cm3) benda uji. r ialah kuat
tekan, P dan R berturut-turut ialah kuat tekan maksimum (N) dan diameter benda uji (mm2) dan a ialah
simpangan baku.

Tabel 7. Metoda Uji Lindih Yang Diusulkan

Langkah pertama:

Penyiapan

benda uji

Cetakan

Bahan

Suhu

Ukuran

Kondisioning

Terbuat dari material inert, pemnukaan atas terbuka.

Diambil cuplikan dari adonan semen pada proses
imobilisasi yang sedang berlangsung.

Container 25°C±5°C

Untuk aktivitas contoh < 1 mci/cc, geometri Silinder
diameter 50 mm dan tinggi 50 mrn.

Untuk aktivitas contoh >1 mci/cc, geometri Silinder diameter
25 mm dan tinggi 25 mm.

Sebelum diuji kualitas didiamkan selama 28 hari
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Langkah kedua:

Kondisi

uji lindih

Pelindih

PH

Suhu

geometri uji

rasio air pelindih

airbebas mineral.

netral.

Container 25°C±5°C

permukaan air pelindih minimal 50 min diatas permukaan
benda uji

Ratsio Volume pelindih (cm3) dibanding permukaan (cm2)

benda uji (V/L)<1O cm

Langkah ke tiga:

Benda uji metoda

pengulangan

waktu

Setelah cuplikan diambil pelidi ditambah lagi dengan air
baru sebanyak yang diambil

Setiap hari selama satu minggu dan sstiap bulan selama
enam bulan, dua kali setahun

Selama masih dianggap perlu

Langkah ks empat:

Anaiisis data alat analisis pH meter dan MCA untuk menentukan total aktivitas |}-x,

Langkah ke lima:

Laporan pemyataan

hasil uji

Buat grafik antara

a. Fraksi kumulatif terlindi furigsi waktu

Z(an/A0) fs Stn

b. Laju lindih Rn fungsi w?ktu

Rn-F(g/L) fs 1/t,,

Dimana Ao dan an berturut-turut ialah a.ktivitas awal (j.ici) air pelindih dan aktivitas sir pelindih saat dicuplik,
G, L dan tn ialah brturut-turur berat (g) benda uji, luas permukaan (cm2) dan waktu pelindihan (hari)
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PENGGUNAAN BAHAN MATRIKS EPOKSI DALAM PROSES IMMOBILISAS!
SLUDGE YANG MENGANDUNG UNSUR PEMANCAR ALPHA

Edo Walman, Zainus Salimin, Bahdir JoharP

ABSTRAK
PENGGUNAAN BAHAN MATRIKS EPOKSI DALAM PROSES IMMOBILISASI SLUDGE YANG

MENGANDUNG UNSUR PEMANCAR ALPHA. Telah dilakuka'n penelitian proses immobilisasi iimbah
radioaktif pemancar alpha yang mengandung ion kompleks uranil karbonat kadar uranium < 50 mg/l dari
fabrikasi bahan bakar dengan matriks epoksi. Tahapan awal dilakukan proses pengendapan uranium
dengan koagulan Ca(OH)21,3 mol/l pada pH 8 menjadi endapan kalsium uranil karbonat kadar uranium < 50
g/l (aktitotas 0,1 Ci/m3). Percobaan immobilisasi endapan kalsium uranil karbonat dilakukan dengan
memvariasikan perbandingan berat resin epoksi dan hardener serta kapasitas niuat endopan, Pada
perbandingan resin dan hardener yang optimum 1:1 (yang memberikan beral jenis dan kuat tekan yang
maksimum), semakin bertambah kapasitas muat endapan memberikan penurunan kuat tekan hasil
immobilisasi vvalaupun uji lindi masih menunjukkan tidak ada lepasan radionuklida. Uji kual tekan dan uji lindi
masing-masing dilakukan terhadap sampe! yang telah berumur semalam berturut-turut dengan alat "Paul
Weber" dan perendaman sampel sampai 7 hari dalam air. Pada kapasitas muat enda'pan 70%, kualitas hasil
immobiiisasi masih memenuhi batas persyaratan yang diizinkan yaitu densitas 1,2 g/cm3, kuat tekan 10
kN/cm2 dan tidak ada radionuklida yang teriindi.

ADSTRACT

THE USED EPOXY MATRIX IN IMMOBILIZATION SLUDGE PROCESS OF ALPHA EMITTER

RADIOACTIVE WASTE. Immobilization of alpha emitter radioactive waste cnntaining of ion complex of

uranyl carbonate on uranium concentration <50 mg/l has been carried out using epoxy mathx. The first step

of process is the coagulation of uranium with 1,3 mole/l of Ca(OH)t coagulant concentration on pH 8 to

precipitate the calcium uranyl carbonate on uranium concentration <gl\. The immobilization ofcalcium uranyl

carbonate wiih epoxy matrix was done on variation of the ratio of resin epoxy and hardener of 1: 1 (giving

the maximum va'ue of density and compressive strengih), the increasing of precipitate loading capacity give

the decreasin.g cf compressive strength of ewbedded waste. The test of compressive strength and leaching

was done for ihe embedded waste after its cuiring tiine using "Paul Weber" equipment and 7 days immerson

ofsamples in normal watter. On the precipitate hading capacity o( 70%, the quality ofembedded waste still

conform to tne standard quality value i.e. density 1,2 g/cm3, compressive strength 10 kN/cm2 and.there is not

any release of rsdionuciide during leaching test (undetectable)

PENDAHULUAN
Limbah radioaktif pemancar alpha antara lain ditimbulkan dati fabrikasi bahan bakar nuklir di

Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR) Pusat Elemen Bakar Nuklir (PEBN), BATAN,
Setpong. Limbah tersebut terbentuk ketika bahan baku UFe dan atau UO2(NOs)? dikonversikan menjadi
ammonium uranil katbonat (AUK) yang mempunyai rumus (NH.I).I[UO2(CO3)3J.
Bila UFe direaksikan dengan ammonia dan asam karbonat terbentuk pula NH<iF, sementara bila UC>2(NO3)2
yang direaksikan dengan ammonia dan asam karbonat akan dihasilkan pula NH4NO3. Setelah AUK
dipisahksn dengan penyaringan, filtratnya dididihkan untuk membentuk amoniak dan karbon dioksida.
Gugus uranil yang masih terkandung dalam filtrat- diendapkan sebagai uranium peroksida dihidrat dengan
penambahan hidrogen peroksida. Endapan dipisahkan dari larutannya dengan penyaringan, filtrat yang
diperoloh merupakan limbah radioaktif pemancar alpha yang mengandung antara lain NH4F, [UC^CCbh]4-
dan (NH4)2CO3 dengan kandungan uranium < 50 mg/li1-2!.

Limbah radioaktif pemancar alpha tersebut pada tahap awal diproses secara proses pengendapan
dengan koagulan Ca(OH)2 1,3 mol/l pada pH 8 dilanjutkan dengan proses pengendapan lanjutan sepertl
dltunjukkan dalam Gambar 1. Endapan yang diperoleh mengandung antara lain Ca2[U02(C0:s)3], CaC03,
CaF2 dan AI(OH)3 yang berkadar uranium < 50 g/l. Uranium adalah unsur radioaktif penr.ancar alpha yang

'> Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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berumur paroh sangat panjang, sehingga limbah tersebut memerlukan penanganan pengoiahan yang
khusus.
Plastik polimer dapat digunakan untuk immobilisasi limbah tersebut karena mempunyai ketahanan yang baik
sesuai dengan karakteristik bahan soliciifikasi pada Tabel 1 dan Tabel 2M. Dengan penggunaan matriks
polimer plastik epoksi untuk immobilisasi maka unsur radioaktif pemancar alpha tersebut dapat tertahan dan
-terkungkung dalam plastik dalam periode yang panjang, tidak dapat terlepas dan lerlindi oleh air yang
berdifusi.

Resin epoksi merupakan campuran dari monomer-monomer bisfenol A dan epiklorohidrin, yang
mempunyai rumus dan staiktur kimia seperti ditunjukkan dalam Gambar 2. "Hardener" (pengeras)
mempunyai fungsi sebagai katalisator reaksi berantai dalam pembentukan polimer, dengan pencampuran
resin epoksi dan pengeras.lersebut terbentuklah polimer epoksiw5!. Polimer yang terjadi mempunyai ikatan
siiang. Bila dalam pencampuran resin epoksi dan pengeras tersebut ditambahkan pula limbah radioaktif,
maka konstituen limbah akan terkungkung' di antara ikatan-ikatan dalam polimer yang merupakan "filler".
Adanya "filler" mengakibatkan kenaikan kuat tekan dan laju pelindiannyaW. • ''

TATAKERJA
Bahan

Resin epoksi yang digunakan berasal dari pasaran lokal, terdiri dari dua macam oairan yaitu resin
epoksi dan pengeras. Resin epoksi tersebut merupakan campuran dari bisfenol A (4,4 dihidroksi difenil 2-2
propanon) dan epiklorohidrin (1 kloro 2,3 epoksi propan 2,3 epoksi propii klorida).

Lirnbah radioaktif cair pemancar alpha diperoleh dari IPEBRR, PEBN.
Bahan kimia Ca(OH)2, NaOH dan HCI memiliki kemurnian "pro-analisis" berasai dari E. Merck.

Metode
Pengendapan Uraniumdengan Koagulan Ca(OH)2

Ke dalam "beaker glass" dimasukkan 50 ml limbah, pH larutan diukur dengan pH-meter dan
dilakukan pengaturan pada pH 8 dengan NaOH/HCI. Ke dalam limbah ditambah Ca(OH)2 sehingga berkadar
1,3 mol/l, diiakukan pengadukan. Setelah endapan mengendap sempurna, endapan dipisahkan dari
beningannya, beningan tersebut diproses ulang untuk pengendapan.

Penentuan Komposisl Optimum Resin-Pengeras
Komposisi oplimum resin-pengeras dilakukan dengan mencari perbandingan berat resin dan

pengeras yang memberikan berat jenis dan kuai tekan blok plastik yang maksimum. Sejumlah berat tertentu
resin dan pengeras diambil, bahan tersebut diaduk hingga homogen kemudian dicetak dalam tabung
polietilen diameter 5 cm dan tinggi 5 cm. Setelah pengerasan sempurna dengan didiamkan 1 malam,
dilakukan penqukuran berat jenis dan kuat tekan.

Penentuan Kapasitas Muat Endapan Dalam Resin Epoksi
Kapasitas rnuat endapan dalam rssin epoksi dicari pada kondisi optimum perbandingan resin dan

pengeras. Sejumlah berat endapan diambil, kemudian ditambah resin dan pengeras pada perbandingan
yang optirn'jm, selanjutnya campuran tersebut diaduk hingga homogen dan dicetak dalam tabung polietilen
diameter 5 cm, tinggi 5 cm. Setelah pengerasan sempurna dengan didiamkan 1 malam, dilakukan
pengukuran berat jenis dan kuat tekan serta uji lindi blok hasil immobilisasi.

HASIL DAN BAHASAN
Sscara fisik kedua cairan resin dan pengeras mempunyai kekentalan yang relatif besar, keduanya

tidak dapat saling berinteraksi sempuma membentuk padatan pdlimer epoksi bila tanpa bantuan
pengadukan. Keduanya setelah bercampur dan berinteraksi, terjadilah reaksi pembentukan polimer, waktu
pengerasan polimer adalah ± 10 jam. "Sludge" (endapan) yang diimmobilisasi dicampurkan pada
pengadukan resin dan pengeras, sehingga endapan tersebut terdispersi secara merata daiam polimer
epoksi. Unsur radioaktif pemancar alpha akan terperangkap dan terkungkung dalam molekul polimer epoksi
sebagai "filler" dalam kerangka ikatan poiimer.
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Pada Tabei 3 ditunjukkan data hubungan antara perbandingan resin dan oengeras terhadap berat
jenis dan kuat tekan hasil blok plastik polimer epoksi dari percobaan. Pada percobaan dengan perbandingan
berat resin dan pengeras 1:1, harga berat jeni.s dan kuat lekan plastik adalah 1,08 g/cm3 dan 37,5 kN/cm2

yang merupakan harga maksimum. Pada perbandingan optimuni tersebut diperoleh reaksi polimerisasi yang
leibaik. Etardasarkan komponen penyusun resin yaitu epikloiohidrin clnn bisfonoi A. mnko stmktur kimia
polimer epoKsi dari hasi! polimerisasi yang terjadi soporti diUinjukkan podn Gambar ' . 'Oi. Rmiksi yang terjadi
meinbentuk ikatan siiang. Pada harga peibandingan yang lebih besar dari nilai optimum tersebut,
pengerasan plastik sangat cepat, homogenisasi campuran suLt dilaksanakan. Hal tersebut menimbulkan
porositas naik yang rnenyebabkan nilai berat jenis dan kua'. tekan turun kembali. Pada harga perbandingan
berat resin dan pengeras kurang dari nilai optimum, pengerasan plastik sulif dicapai. Tidak terjadi reaksi atau
terjadi dengan derajacl polimerisasi yar.g kecil.

Selanjutnya nilai perbandingan berat resin dan pengeras 1:1 digunakan pada percobaan immobilisasi

endapan.
- Tabel 4 tnenunjukkan data percobaan immobilisasi endapan pada harga perbandingan berat resin

dan pengeras tetap 1:1 dan berat endapan (kapasitas muat endapan) yang bervariasi dengan parameter
pengukuran hasil berat jenis dan kuat tekan. Pada Tabel 4 dan Gambar 3 terlihat harga berat jenis poiimer
epoksi semakin naik dengan semakin besarnya harya kapasitas muat endapan, hal ini karena tingginya
berat molekul endapan. Pada Tabel 4 dan Gambar 4 terlihat bahwa harga kuat tekan semula naik dengan
kenaikan kspasitas muat endapan sampai harga optimum pada nilai kapasitas muat 30% (kuat tekan
43,1 kN/cm2). Kenaikan kuat tekan tersebut disebabkan konstituen limbah mengisi ruang anta.a ikatan-
ikatan dalam polimer (sebagai "fillef daiam kerangka ikatan polimer). Sedangkan pada nilai kapasitas muat
endapan lebih besar dari 30%, endapan tersebun inenimbulkan rongga baru yang menyebaDkan turunnya
kekuatan tekan dan berat jenis.
Sampai kapasitas muat endapan 70% kualitas hasil immobilisasi limbah masih memenuhi batcs persyaratan
kualitas yang diizinkan, yaitu densitas 1,2 g/cm3, kuat tekan 10 kN/cm" dan tidak ada unsur radionuklida
yang terlindi.

SIMPULAN
Hasil percobaan .polimerisasi epoksi dari komponen resin bisfenol A dan epiklorohidrin

menunjukkan bahwa pada perbandingan berat resin dan pengeras 1:1 memberikan kualitas plastik polimer
yang paling bagus pada harga berat jenis dari kuat lekan maksimum.

Pada perbandingan borat resin dan pengeras 1:1, semakin bertambah kapasitas muat endapan
maka kuat tekan plastik hasil immobilisasi semakin naik sampai harga optimum 43,1 kN/cm2 pada kapasitas
muat endapan 30%. Pada nilai kapasilas rnuat endapan yang lebih dari 30%, kekuatan tekan dan berat jonis
plastik hasil immobilisasi monjadi turun karena endapan menimbulkan rongga baru.

Pada kapasitas muat endapan 70%, kualitas plastik polimer masih memenuhi batas persyaratan
kualitas yaitu densitas 1,2 g/cm3, kual tekan 10 kN/cm? dan tidak ada radionuklida yang terlindi. Pada
kapasitas muat yang besar aktivitas limbah memegang peranan yang penting terhadap persyaratan kualitas
yang berhubungan dengan ketahanan terhadap radiasi.
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Tabel 1. Perbandingan Bahan Solidifikasi Ditinjau Dari Kebaikan Dan Kerugiannyai3!

Karaktcristik

Yang Ditinjau

Kekakuan/kekerasan sesudah
pembekuan/pendinginan •

Penimbunan

Ketahanan terhadap kompresi

Kemungkinan pembahan bentuk

Ketahanan terhadap kondisi atmosfir

Berat Jenis Pada 25°C

Penangar.an

Pemasukan limbah

Pengambilan kembali sesudah
solidifikasi

Berat limbah yang dimasukkan

Ketahanan terhadap mikro-
orgamsme

Ketahanan terhadap radiasi

Keharmonisan pencampuran

Ketahanan terhadap api (dalam 30

menit pada 700° s/d 900°C

Aspal

Oiperlukan sebuah
penampungan

Diperlukan-sebuah
kontainer

Buruk

Ya

Baik

0,9-1,1g/cm3

Pemanasan tangki
penampungan aspal,

timbul UL-.p. Perlu
perlindungan tcrhadap

• kebakaran

Proses dingin

Memungkinkan
dengan menggunakan

pelarut

Maksimum 50%
lergantung kandungan
bahan dalam limbah

lidak terpengaruh

108 -10 s rad

pH wenentukan
sifat dari hasil
solidifikasi

Nitrat dan nitrit tidak
diperkenankan

Terbakar

Bahan Solidifikasi

Semen

Baik

Memungkirikan
langsung

3 kN/cm2

Tidak

Keretakan mungkin

1,7-3,0g/cm3

Peralatan
konvensional

Proses dingin

Tidak mungkin

Padat: 20 - 40%
Cair: 4 - 20%

Lemah

Sangat tahan

pH menentukan sifat
dari hasil

Tidak dapat
dipersatukan dengan

garam tertentu (SO-T)

Baik

Termoseting Plastik

Baik

Memungkinkan
langsung

10 kN/cm2

Tidak

Baik

1,2 g/cm3

Proses dingin

"Iidakmungkin

Maksimum 70%

Tidak terpengaruh

5x10 9 rad

Tidak dapat
dipersatukan dengan
garam-garam tertentu

(C2O4=, NO2')

Rusak sebagian
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Tabel 2. Faktor Pelindian Dari Beberapa Radionuklida Untuk Bermacam Immobilisasi, StantiarTest

IAEADalamAirPada20°Cl3l

Radioelemen

4i-i*i44Ce - Pr,

1O3.1O6RU _ R n

Pu, Am, Cm

58*60Co

9°Sr

Faktor Pelindian Beberapa Bahan Solidifikasi

Gelas
Borosilikat

10-^-10-7

10-5 _io-s

10-7 _ 1 0 - 9

Tidak
Terukur

10-6-10-7

Semen

10-1 -10- "

10-3-10-s

10-6 _ 10-8

10-2-10-5

10-3-10-5

Aspal

10-4-10-7

10-5-10-7

10-6-10-6

10-5-10-6

10-5-10-7

Plastik
Termoseting

10-1 -10-7
Tidak

Terukur
Tidak

Terukur

10-4-10-7

10-6-10-7

(g/cm2.jam)
Urea

Formaldehida

10-' - 10-3

Tidak Terukur

Tidak Terukur

10-3- 10-"

10-' - 1 0 "

Tabel 3. Hubungati antara perbandingan resin/hardener dan hasil pengukuran berat jenis aan kuat
tekan hasil polimerisasi

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

Perbandingan Berat (%)

Resin

25
30
40
50
60
70

Hardener

75
70
60
50
40
30

Ratio

Resin/Hardener

0,33

0,43

0,67

1,00

1,50

2,33

Kualitas Hasil Polimerisasi

Berat Jenis (g/cm3)

-
1,02

1,04

1,08

1,08

1,07

Kuat Tekan (kN/cm*)
-

35
36

37,5

36,5

36,3

Tabel 4. Hubungan antara perbandingan resin/hardenerdan hasil pengukuran berat jenis dan kaat
tekan hasil polimerisasi

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perbandingan Berat (%)

Resin

50
42,5

40
37,5

35
30

27,5

20
15

Hardener

50
•• 42,5

40
37,5

35
30

27,5

20 •

15

Endapan

0
15
20
25
30

• 4 0

45
60
70

Kualitas Hasil Immobilisasi

Berat Jenis

(g/cm3)

1,08.

1,03

1,05

1,11

1,18

1,17

1,17

1,16

1,15

Kuat Tekan

(kN/cm2)

37,5

39,2

.40,6

41,9

43,1

37,6

32,4

21,6

11,3

l.ajuLindi da!am7 hari
L_ perencaman, suhu kamar

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi •

Tidak Terdeteksi

Tidak Terdeteksi

Tidak Tcrdeteksi

Tidak Terdeteksi
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Limbaii Cair

+NaOH • pH 8
+Ca(OH)2

1
Endapan
CaF2

CaCO.

Bcningan :
NaOH

+NaOH
+AI2(SO4)3

Beningan :
Partikel Koloidal

I
I Flok

+ Polimer\M

• pH10

1
tndapan :

AI(OH)3

VS116

Benin«an

-11

Gambar 1. Diagram A!ir Proses Pengendapan Limbah Uranium

H2C

\
CH-CH2CI

O

(a) Epiklorohidrin (1 kloro 2,
3 epoksi propan 2,
3 epoksi propil klorida)

H3C -CH - C - C - CH3

(b) Bisfenol A (4,4 dihidroksi
difenil 2,2propanon

158



Hasil l'enelitian
l'usat Teknologi Pengolalian Limbah Radioa!uif
Tahun 1997/1998

ISSN 0852-2979

0"H+

"HzC - CH - C - C - CHr

0

HjC - C - C - CHr

H

(c) Polimer Epoksi

Gambar 2. Struktur Kimia Dari Bisfenol A, Epiklorohidrin dan Polimer Epoksi

t.£ -

1.18-

1.16-

1.14-

1.1? -

1.08 "

1.06-

1.04-

1.02 -

1 -

I 7
! /

: • i • i • i • i • i • i • i

0 10 20 30 40 50 60 70 80

% Endapan

Gambar 3. Grafik Berat Jenis Hasil Immobilisasi Terhadap Kapasitas Muat Endapan
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40-

1-

fe
ka
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35 -

30 -

25-

20-

15-

10-
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0 - I ' i ' ! ' i ' \-
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Gambar 4. Grafik Kuat Tekan Hasil Immobilisasi Terhadap Kapasitas Muat Endapan
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