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ABSTRAK
ASPEK KESELAMATAN PADA DEKOMISIONING INSTALASI REKOVERI
URANIUM PT. PETROKUJANG PUTRA. 8ebuah instalasi pemumian asam fosfat
yang menghasilkan bahan utama U308 yang dibangun oleh PT. Petrokujang Putra dua
belas tahun yang lalu telah ditutup. 8aat ini instalasi tersebut akan didekomisioning.
Untuk keperluan dekomisioning, telah dilakukan analisis terhadap aspek keselamatan
radiasi maupun konvensional. Analisis dibuat berdasarkan basil peninjauan lapangan
dan pengukuran tingkat paparan radiasi dan kontarninasi pada beberapa tempat di dalam
instalasi. Beberapa potensi kecelakaan yang sangat mungkin dan perlu ditanggulangi
adalah kecelakaan radiasi terutama pada saat pembongkaran dryer di zone-4 dan
beberapa komponen di zone-3, dan kecelakaan non-radiasi seperti terjadinya kebakaran,
kejatuhan dan sebagainya.

ABSTRACT
SAFETY ASPECT ON THE DECOMMISSIONING OF THE URANIUM
RECOVERY INSTALLATION, PT. PETROKUJANG PUTRA. An installation bulit
by PI: Petrokujang Putra J 2 years ago for recovering uranium from the phosphate
purification process has been shut down. The installation is currently planned to be
decommissioned. For the decommissioning purpose, safety analyses have been
performed on both radiological and non-radiological aspects. The analyses were
developed based on the visual observation, and radiation exposure and contamination
level measurement at several locations in the installation. Some credible accidents
which need dealing with are radiological accidents especially during the dismantling of
the dryer at zone-4 and some componets at zone-3, and non-radiological accidents such
as fire, falling of components, etc.
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1. PENDAHULUAN

PT. Petrokujang Putra merupakan perusahaan yang dibangun berdasarkan

proyek kerjasama antara PT. Petrokimia -Gresik, Departemen Perindustrian dan Badan

Tenaga Atom Nasional (BAT AN) yang memproses pemumian batuan fosfat sebagai

bahan baku daTi pembuatan pupuk oleh PT. Petrokimia Gresik. Hasil samping daTi

proses pemumian ini adalah konsentrat uranium, yang merupakan produk utama daTi

PT. Petrokujang Putra sebagai pabrik recovery uranium.

Batuan fosfat sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat yang diimport oleh

PT. Petrokimia Gresik daTi Yordania, Tunisia, Maroko dan Togo, diolah menjadi asam

fosfat dan produk-produk turunannya, seperti Triple Super Phosphate (TSP) sebagai

pupuk dan bahan detergen. Batuan tersebut mengandung kadar fosfat (P20S) sekitar

34% dan uranium sekitar 110 -180 ppm (bagian per sejuta).[l] Mengingat adanya

kandungan uranium dengan kadar yang cukup tinggi tersebut, maka Departemen

Perindustrian dan BAT AN berinisiatif untuk membentuk proyek pemumian, agar

uranium tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar nuklir.

Dengan demikian, dibangunlah pabrik pemumian asam fosfat di bawah

perusahaan PT. Petrokujang Putl;"a dengan tujuan:

-Untuk mengurangi kadar uranium dalam fosfat daD produk-produk lain yang

memakai bahan baku asam fosfat, sehingga masalah pencemaran lingkungan

dengan bahan radioaktif dapat dicegah atau ditanggulangi; daD

-Untuk menghasilkan konsentrat uranium (yellow cake) yang akan

dimanfaatkan oleh BAT AN sebagai bahan bakar nuklir, sehingga diharapkan

Indonesia akan menjadi negara yang mandiri dalam hat bahan bakar nuklir.

Namun demikian, setelah dibangun daD beroperasi beberapa bulan

(menghasilkan konsentrat uranium alam sebanyak 7,2 ton), adanya beberapa masalah

non-teknis menyebabkan pabrik tersebut hams dihentikan operasinya. Dan saat ini

pabrik tersebut sedang dalam tahap persiapan dekornisioning. Mengingat adanya bahan

radioaktif (konsentrat uranium) yang masih terkandung atau menempel pada alat-alat

proses daD tangki-tangki penampung, maka perlu adanya langkah-langkah khusus untuk

menanganinya pada saat dekomisioning. Sebelum langkah-langkah tersebut ditetapkan,

perlu adanya analisis tentang keselamatan yang berhubungan dengan potensi kecelakaan

baik radiasi maupun konvensional, serta cara-cara yang bisa diambil untuk mengatasi~
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hal-hal tersebut. Makalah ini lilenyajikan basil analisis keselamatan sehubungan dengan

kegiatan dekornisioning pabrik pemurnian asam fosfat yang direncanakan tersebut.

2. URAIAN SINGKAT INSTALASI

2.1 DesainPeralatan

Pabrik pemurnian asam fosfat (uranium recovery) terletak di dalam kawasan

PT. Petrokirnia Gresik yang berjarak sekitar 50 -100 m dari pantai Jawa (Gresik) dan 2

-5 krn dari pemukiman penduduk, yang merupakan daerah bebas gempa dan bebas

banjir. Fasilitas utama untuk pabrik pemurnian asam fosfat antara lain adaIah:

pelabuhan Gresik, reI kereta dan jaIan darat lain untuk memudahkan pengangkutan

bahan baku dan produk. Peta lokasi pabrik dapat dilihat pada Gan1bar 1.

Kriteria disain pabrik didasarkan pada peralatan proses utama pemurnian asam

fosfat, yaitu Mixer Settler. Komponen ini terdiri dari unit Mixer dan Settler, dimana

pacta unit Mixer terjadi proses ekstraksi uranium dari lamtan asam fosfat ke dalam

pelarut, sedangkan dalam unit Settler terjadi pernisahan fasa air dan fasa organik.

Sistem mekanik dari Mixer didesain berbentuk sentrifugal (Centrifugal Turbo

Propeller), yang disamping berfungsi sebagai pengaduk untuk mempercepat proses

ekstraksi, Mixer Settler juga berfungsi sebagai pompa penghisap. Oleh karena impeler

dan putaran pengaduk hams beroperasi dengan presisi tinggi, maka motor pengaduk

dilengkapi dengan aIat pengatur frekwensi yang dihubungkan langsung dengan panel di

ruang kontrol.

Gedung utarna dari bangunan pabrik asarn fosfat terdiri dari 2 (dua) lantai, yaitu

lantai dasar clan lantai atas. Lantai dasar digunakan untuk:

Unit penjernihan clan penyiapan umpan,

Unit stripping siklus pertama (I),

Unit ekstraksi clan stripping siklus kedua (II),

Unit post treatment,

-Unit pengendapan, pengeringan dan pengepakan.

Sedangkan bangunan lantai atas digunakan untuk:

-Unit ekstraksi siklus pertama (I),

Unit perkantoran,

Unit laboratorium dan ruang kontrol.
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2.2 Uraian Proses

Untuk proses pemumian asam fosfat, telah dipilihjenis proses ESEC D2T, yaitu

ekstraksi pelarut dengan D2EHP A + TOPO (D2 T) yang dikembangkan oleh Earth

Science Extraction Process (ESEC) pada tahun 1970. Proses ini merupakan basil

pengembangan dari proses OPP A. Pemilihan proses ini berdasarkan fleksibilitasnya

yang dinilai, bahwa proses ESEC D2 T lebih unggul dibandingkan proses OPP A.II)

Sebagai bahan baku dipakai asam fosfat dengan konsentrasi 12,8% P20S.

Sedangkan proses D2 T itu sendiri terdiri daTi 3 tahap:

1. Tahap pengaturan kondisi,

2. Tahap ekstraksi dan stripping,

3. Tahap presipitasi filtrasi dan kalsinasi.

Diagram alir daTi tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2

Tahap pengaturan kondisi

Tahap ini merupakan tahap pengkondisian larutan asam fosfat sebelum masuk

ke proses ekstraksi. Pengaturan kondisi proses yang dilakukan meliputi pengaturan:

-Suhu : 40 -45 °C,

pH

EH

0.5 -

430 mv,

Kadar solid 100 ppm.

2.2.2 Tahap ekstraksi daD strippillg

Ekstraksi dan stripping dilakukan secara bertahap dalam 2 siklus, yang masing-

masing memiliki empat tingkat ekstraksi. Siklus pertama adalah pengambilan daD

pemumian uranium, sedangkan siklus kedua adalah pemumian lanjutan.

Sit/us pertama:

Larutan asam fosfat yang telah dikondisikan diekstraksi dengan larutan D2EHP A

0,5M dan TOPO 0,125M + Kerosene di dalam Mixer Settler dengan suhu ekstraksi

dipertahankan 40 -45 °c. Uranium yang terkandung di dalam larutan asam fosfat diikat

oleh pelarut, selanjutnya pelarut yang mengikat uranium dipisahkan daTi larutan asam

fosfat bebas uranium.
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Uranium yang terikat pada pelarut direduksi kemudian d~tripping dengan asam

fosfat 35% P20S pada suhu 50 °C. Pada proses stripping, uranium yang terikat pada

pelarut akan terlepas dan diikat oleh larutan stripping. Selanjutnya larutan stripping

kaya uranium dipisahkan daTi pelarut. Pelarut basil pemurnian digunakan lagi untuk

proses ekstraksi. Sedangkan larutan stripping kaya uranium dimumikan lebih lanjut

dalam siklus kedua.

Sit/us kedua:

Larutan stripping kaya uranium yang dihasilkan pada siklus pertama, diekstraksi

lagi dengan pelarut D2EHPA O,3M dan TOPO O,O75M + Kerosene. Asam fosfat bebas

uranium dikirim kembali ke ekstraksi siklus pertama, sedangkan pelarut kaya uranium

diserap dengan air untuk membersihkan asam fosfat bebas yang mungkin masih terikut

dalarn pelarut.

Ontuk mengarnbil uranium yang terikat dalarn pelarut dilakukan stripping

dengan menambahkan larutan NaCO3, H2SO4 serta gas NH3. Pacta tahap ini terbentuk

gararn kompleks Amonium Oranil Tri Carbonat (AUTC).

Tahap presipitasi filtrasi daD kalsinasi

Pada saat garam AlJrC mengalami presipitasi, terjadi endapan AlJrC.

Endapan AUTC disaring, kemudian dikalsinasi dengan mengalirkan udara panas pacta

suhu 600 °c. Pada tahap ini, garam kompleks AlJrC terurai menjadi campuran gas NH3

+ CO3 dan produkyellow cake, U3Os.ll) Dari unit pengeringan ini, produkyellow cake

dikirim ke unit pengepakan (penyirnpanan) untuk kemudian siap dipasarkan.[2)

3. DATA RADIOAKTIVITAS

Pacta tahap perrnulaan operasi sekitar sebelas tahun yang lalu, telah dihasilkan

produk 'yellow cake' sebanyak 7,2 ton (disimpan di P2PLR -BATAN, Serpong).

Adanya beberapa kendala, menyebabkan instalasi pabrik tersebut tidak bisa

dioperasikan lagi sampai saat ini. Oleh karena itu, pabrik tersebut harus

didekornisioning sesuai dengan ketentuan ketenaga nukliran tentang instalasi nuklir.

Survei ke lapangan dilakukan oleh tim Bapeten bersama dengan tim Petrokirnia

Gresik pada tanggal 6-7 Nopember 2000. Pada kesempatan tersebut dilakukan

pengukuran paparan radiasi pada beberapa alat yang dianggap mewakili untuk masing-
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masing zone (terdapat 4 zone). Hasil pengukuran menggunakan surveymeter 4 dapat

dilihat pada Tabel 1 berikut.

ZONE-=3
1 Solvent feed tank
2 Solvent string
3 Gunk separator
4 Thickener

ZONE-4-
1 Dryer
2 Filter
3 Gudan roduk U

Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa beberapa peralatan proses masih

mengandung paparan radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif dengan tingkat paparan

cukup signifikan, terutarna pada Zone-4. Diantara peralatan yang ada, perhatian perlu

diberikan kepada Dryer pada saat pembongkaran (dekomisioning), mengingat alat

tersebut mengandung serbuk uranium konsentrasi tinggi dan mempunyai tingkat

paparan radiasi sangat tinggi (15 mRad/jarn).

Peralatan yang acta di daerah/zone yang lain mempunyai tingkat paparan radiasi

atau kontaminasi relatif rendah, terutama pacta zone 1. Khusus untuk zone 1,

pembongkaran bisa dilakukan dengan prosedur pembongkaran peralatan konvensional.

Hal ini bisa dilakukan, mengingat sangat kecilnya paparan radiasi atau tingkat

kontarninasi yang ada (sarna dengan radiasi latar).
Pada saat survei lapangan Tim BAPETEN mencatat hal-hal sebagai berikut: [3J

-terdapat beberapatangki kosong dan katup (valve) dalam keadaan terbuka;

-terdapat beberapa pompa, pipa penghubung sudah tidal terpasang;
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struktur penyangga komponen mengalami korosi;

limbah cair sisa bahan proses ditampung sementara di beberapa tangki besar;

penyemprotan air di bagian permukaan luar komponen telah dilakukan clan

air cucian tersebut ditampung clan dicampur dalam tangki di atas;

pengarnatan menunjukkan, bahwa paparan radiasi maupun kontaminasi

permukaan terlihat masih cukup signifikan di beberapa temp at;

terdapat sejumlah produk 'yellow cake' dalam drum (53 drum, beberapa

diantaranya terisi 'yellow cake') yang tersimpan di gudang clan belum

diinventarisasi beratnya.

4. Analisis Keselamatan

Dari hasil pengarnatan di lapangan dapat diidentifikasi potensi kecelakaan yang

mungkin terjadi selarna pelaksanaan dekomisioning. Potensi kecelakaan tersebut antara

lain:

Kebakaran;

Kejatuhan komponen berat;

Terlepasnya serbuk 'yellow cake'; dan

Tersebarnya larutan konsentrat uranium (gunk).

Potensi kecelakaan tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Kebakaran

Dalam proses pemumian asam fosfat ('recovery' uranium), dipakai larutan

kerosen yang bersifat mudah terbakar. Meskipun selang antara waktu penghentian

operasi sampai sekarang sudah cukup lama, yaitu sekitar 11 tahun (berhenti operasi

tahun 1989), diperkirakan larutan kerosen tersebut masih tersisa pada tangki tertentu.

Walaupun sisa larutan tersebut tidak banyak dari segi volume, karena sudah terjadi

penguapan, tetapi potensi kebakaran tetap ada hila terkena percikan api. Percikan api

bisa timbul hila pemotongan komponen logam dilakukan dengan mesin las atau mesin

gergaji. Atau bisa juga, api muncul dari percikan rokok apabila pekerja dekomisioning

merokok saat melakukan pembongkaran .

Rentetetan kejadian yang diperkirakan adalah sebagai berikut. Mula-mula timbul

percikan api, baik dari pemotongan dengan las atau gergaji mesin maupun dari rokok

yang dihisap oleh pekerja saat pelaksanaan dekomisioning (pembersihan larutan,

dekontaminasi komponen, pemotongan alai, dan sebagainya). Percikan api tersebut
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jatuh mengenai larutan atau kerak yang masih mengandung kerasen, menyebabkan

kebakaran lakal, yaitu pacta wadah atau tangki yang terbuat daTi bahan bukan lagam.

Kebakaran lakal ini bisa ditanggulangi dengan hidran atau alat pemadam kebakaran.

Hila kebakaran tidak segera diatasi, maka kebakaran bisa merembet ke tempat lain,

menyebabkan kebakaran dalam skala lebih besar (kebakaran ruangan).

Dari percikan api dan rembetan titik api kebakaran bisa meluas ke daerah lain.

Ditambah lagi dengan suhu lingkungan yang meningkat yang bisa mempercepat

meluasnya kebakaran. Hila hal ini terjadi, kejadian sudah meningkat menjadi kebakaran

instalasi. Hila kebakaran skala ini terjadi, maka sulit dihindarkan adanya pelepasan zat

radiaaktif sebagai debu atau asap kebakaran. Debu atau asap yang mengandung zat

radiaaktif akan mudah terhirup aleh pekerja dan masyarakat di sekitamya, sehingga

menimbulkan paparan radiasi intema

Meskipun kecelakaan seperti ini sangat kecil kemungkinannya, perlu dipikirkan

cara atau upaya untuk mencegah clan menanggulangi kejadian serta memperkecil

dampak yang ditimbulkan hila betul-betul terjadi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan

di dalam mencegah clan mengatasi kejadian seperti ini adalah:

prosedur pelaksanaan dekomisioning;

pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan;

tersedianya peralatan seperti: hidran, masker, alat penghisap debu/asap

(ventilasi) dan sebagainya.

b. Kejatuhan kontponen berat

Komponen-komponen atau bagian-bagian yang telah dibongkar biasanya akan

diklasifikasikan, dipindahkan atau dikumpulkan ke suatu temp at tertentu berdasarkan

tingkat kontaminasi atau ukuran besar-kecilnya (dimensi). Pemindahan tersebut bisa

dilakukan dengan bantuan 'crane', forklift' clan sebagainya. Kekurang hati-hatian saat

mengangkat komponen yang berat bisa menyebabkan kecelakaan kejatuhan. Komponen

yang diangkat bisa jatuh menimpa komponen atau alat lain maupun menimpa pekerja

lain yang sedang bekerja di dekatnya.

Meskipun kejadian seperti ini merupakan kejadian konvensional, tetapi perlu

diperhatikan dan dicegah baik secara fisik maupun secara prosedural. Secara fisik,

kecelakaan akibat kejatuhan dapat dicegah dengan membatasi ruang gerak alat

pengangkat atau pemindah misalnya dengan pagar sementara atau dengan batas tali, dan
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sebagainya. Kecelakaan juga bisa dicegah dengan menerapkan prosedur kerja yang

tepat (cara prosedural). Alat-alat seperti berikut juga perlu disediakan:

-Perala tan seperti: helmet, sarung tangan, sepatu slop, dan

-obat-obatan serta perlengkapan untuk pertolongan pertama.

c. Terlepasnya serbuk 'Yellow cake'

Bagian daTi proses yang paling berpotensi untuk melepaskan serb uk 'yellow

cake' adalah 'dryer' dan temp at pengepakan, karena pada bagian-bagian inilah

terkumpul serbuk uranium dengan konsentrasi tinggi. Pada waktu dekomisioning, alat-

alat atau bagian-bagian ini harus dibersihkan dan didekontaminasi. Kecelakaan bisa

terjadi hila pada saat pembersihan alat-alat tersebut, yang karena sesuatu hat wadah

penampung serbuk uranium terjatuh atau tergulingkan, sehingga serbuk uranium

tersebar ke mana-mana. Atau secara tiba-tiba datang angin kencang, sehingga

menghembuskan atau menyebarkan serbuk uranium ke mana-mana, yang bisa

menyebabkan terhirupnya serbuk tersebut oleh pekerja dan menimbulkan paparan

radiasi interna melewati batas yang diizinkan. Hal ini bisa ditanggulangi dengan:

-adanya prosedur yang tepat dan memadai;

-ventilasi udara yang memadai; dan

masker, sarung tang an, sepatu slop, helmet dan sebagainya.

d. Tersebarnya konoS'entrat uranium (gunk)

Beberapa komponen sistem proses khususnya di Zone-3 seperti settler,

stripping, precipitator dan tangki penampung sudah terkontaminasi larutan dengan

konsentrasi uranium yang cukup tinggi. Hasil pengukuran paparan dan kontarninasi

permukaan alat menunjukkan, bahwa aktivitas di daerah tersebut cukup tinggi, sehingga

memungkinkan terjadinya penyebaran kontaminan saat pelaksanaan pembongkaran,

Kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pemindahan larutan atau bocornya komponen

yang dimaksud bisa menyebabkan kontarninan menyebar ke komponen lain atau daerah

di sekitarnya. Kecelakaan seperti ini dapat ditanggulangi dengan penerapan prosedur

yang tepat, penyiapan peralatan dekontarninasi, pelatihan personil pelaksana dan

kelengkapan peralatan proteksi radiasi yang diperlukan.

Penelitian ini baru merupakan studi awal mengenai dekomisioning instalasi

pemurnian asam fosfat (recovery uranium), Studi lanjutan perlu dilakukan untuk

mengetahui berapa dosis radiasi yang mungkin diterima oleh pekerja hila kecelakaan-
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kecelakaan yang dianalisis di atas terjadi. Begitu juga dosis radiasi yang diterima

selama pelaksanaan dekomisioning perlu dihitung, untuk merencanakan pelaksanaan

dekomisioning yang aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari basil analisis terhadap fakta di lapangan didapatkan beberapa kesimpulan

clan saran sebagai berikut:

-Beberapa peralatan proses pada instalasi pemumian asam fosfat mengandung bahan

radioaktif, dengan tingkat kontaminasi yang cukup tinggi. Pada saat dekomisioning,

peralatan tersebut harus mendapatkan perhatian khusus;

-Selain potensi kecelakaan radiasi, terdapat juga kemungkinan adanya kecelakaan

non-radiasi seperti kebakaran, kejatuhan clan sebagainya;

Untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan-kemungkinan kecelakaan

tersebut, pada saat pelaksanaan dekomisioning harus dibuat prosedur dan petunjuk

kerja, disediakan peralatan dan obat-obatan yang memadai;

Studi lanjutan perlu dilakukan untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan

dekomisioning yang aman
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PERTANYAAN: (Sukmanto Dibyo -P2TRR Batan)

Telah dipresentasikan pada bahan kimia, tertulis adanya sisa kerorene (minyak

tanah). Darimana asal kerorene ini dan untuk apa ? Setahu sara kerosene adalah

pelarutan non- polar. Apakah proses YC memanfaatkan larutan ini?

JAWABAN: (Suharyanta)

Pada proses ebtrasi pada olaf Mixeer-Settler yang ganda (cascade) dipakai pelarut

campuran D2EHPA + Tap + KEROSENE. Campuran tersebut untuk mengikat

uranium dari kandungan uranium dalam asam phosfat. Jadi memang kerosene

diperlukan dalam campuran pelarut ini sehingga dalam pengkodisian awal terbentuk

karakteristik pelarut a.l: mempunyai PH 5-10, eH 430 eJ-: konsentrasi padatan 100

ppm

PERTANYAAN: (Syarip -P3TM Batan)

Disebutkan bahwa telah ada produk bahan nuklir berbentuk Yellow Cake (YC)

sekitar 7 ton yang disimpan di Serpong. Apakah YC ini juga dilaporkan ke lAEA

dalam rangka safeguards?

MW ABAN ~ (Suharyanta)

Produk YC sekitar 7 ton adalah sebagai hasil selama uji coba panas instalasi

pemurnian asam fosfat di PI: Petrokujang Putera. Betul sekali bahwa YC yang 7

ton ini dilaporkan ke IAEA berdasar ketentuan IAEA INFCIRC 540 ten tang

Additional Protokol atau protokol tambahan. Jadi bukan dilaporkan berdasarkan

safeguards biasa berdasarkan IAEA INFCIRC 153.
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