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ABSTRAK
DIFUSI UNSUR HASIL FISI DALAM BENTONIT TERKOMPAKSI. Penelusuran literatur tentang difusi unsur hasil

fisi dalam benton it terkompaksi telah dilakukan. Informasi tentang mobilitas unsur-unsur tersebut dalam bentonit telah
diperoleh dari berbagai hasil penelitian di banyak negara. Ditunjukkan bahwa koefisien difusi bervariasi sebagai fungsi
kondisi fasa larutan maupun kondisi alami benton it. Diperlihatkan pula bahwa koefisein difusi turun terhadap kenaikan
densitas benton it maupun kenaikan kandungan montmorilonit dalam bentonit. Penggunaan campuran bentonitl"silica-
sand" berkaitan dengan naiknya mobilitas. Dalam banyak hal perubahan koefisien difusi juga berkaitan dengan
perubahan pH, kondisi redoks, maupun 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
DIFFUSION OF FISSION PRODUCT ELEMENTS IN COMPACTED BENTONITE. Study on diffusion of fission

product in compacted bentonite has been conducted. The infonnation about mobilities of these elements have been
obtained from the studies resulted in many countries. It is presented that the diffusion coefficient was varied by the
function of solution phase condition as well as the nature of bentonite. It is also showed that the diffusion coefficient
decreased by the increasing of density, as well as the increasing of montmorillonite content in bentonite. The ratio of
bentonite/silica-sand used, was related to the increasing of elements mobility. In many case variation of diffusion
coefficient was related to the variation of pH, redox condition, and the presence of complex ant in solution phase. The
lower diffusion coefficient could give the higher retardation factor, which is a favorable factor to retard the radionuclides
release from a disposal facility to geosphere.
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PENDAHULUAN
Penyimpanan limbah di formasi geologi

merupakan opsi yang telah banyak
disepakati untuk limbah aktivitas tinggi dan
umur panjang[1,2]. Dalam kaitan ini limbah
olahan ditempatkan pad a kedalaman 500 -

1000 m, dengan sistem multi-barier. Sistem
multi barier penyimpanan limbah radioaktif

meliputi penghalang rekayasa (Iimbah
olahan, wadah non-korosif dan bahan
penyangga), serta penghalang alami. Untuk
setiap komponen barier tersebut, diperlukan
sifat fisika-kimia yang memenuhi kriteria.
Berkaitan dengan itu, benton it terkompaksi
telah dipertimbangkan sebagai cajon utama
bahan penyangga. Hal ini terutama karena
konduktivitas hidraulik yang rendah serta
faktor retardasi yang tinggi terhadap
pelepasan radionuklida[3,4]. Konduktivitas
hidraulik yang rendah berfungsi untuk
menghambat intrusi air tanah ke wadah
limbah, sehingga akan menunda korosi
wadah limbah tersebut maupun pelarutan
limbah. Kemampuan tersebut diperkirakan
menurun sedikitnya setelah 1000 tahun.
Selanjutnya fungsi isolasi bentonit terhadap

pelepasan radionuklida akan menonjol.
Migrasi, dalam hal ini mobilitas radionuklida
dalam benton it merupakan besaran yang
perlu dipertimbangkan. Berkatian dengan
konduktivitas hidraulik yang rendah,
mobilitas radionuklida dalam bentonit
terkompaksi dideskripsikan melalui
mekanisme difusi. Karena itu koefisien difusi
merupakan parameter penting, dalam
pengkajian unjuk kerja penghalang rekayasa
sistem penyimpanan limbah.

Oari hasil pengukuran koefisien difusi,
Oa, dapat diestimasi fa kto r retardasij Rd,
maupun koefisien distribusi, ~ (m /kg).
Hubungan koefisien difusi dengan fa kto r
retardasi dan koefisien distribusi masing-
masing diberikan oleh persamaan (1) dan
(2) seperti berikut:

DpRd = D:- (1)

(2)
cjI.Dp

D.=~~
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kemudian 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". Oalam hal difusi "non-steady
state", parameter difusi dikenal den~an
sebutan koefisien difusi dinamik, Os (m Is).
Percobaan difusi "non-steady" satu dimensi
dengan metoda "in-diffusion" dilakukan
dengan perendaman sel difusi berisi
benton it pada densitas tertentu, yang ke
salah satu sisinya telah diteteskan larutan
unsur/radionuklida yang dipelajari. Jumlah
benton it yang diisikan sesuai densitas yang

diinginkan. Pengkondisian dengan
perendaman spesimen benton it dalam sel
difusi dilakukan untuk mencapai kondisi
jenuh. Perendaman spesimen benton it
dilanjutkan untuk proses difusi, setelah
menambahkan sejumlah tertentu unsur yang
dipelajari pada salah satu sisi spesimen
bentonit tersebut, selama waktu tertentu.
Berdasarkan 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 berikur8] :

~-D ~~
at -0 &2 (3)

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

Untuk zat terlarut pada jumlah kecil

M [ x2 ]C(t,X)= exp-

2...fii::t 4.D..t

(4)

Dp dan Ds ialah koefisien difusi nuklida
masing-masing dalam "rongga-air" dan
dalam bentonit (m2/s); <p ialah porositas
bentonit dan p ialah densitas kering benton it
(kg/m3). Dari persamaan (1) dan (2) tersebut
diperlihatkan bahwa koefisien difusi rendah
berkaitan dengan faktor retardasi maupun
koefisien distribusi yang tinggi.

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
swellinp serta konduksi thermal yang
baik[3,4. Group mineral smektit berdasarkan
strukturnya dibedakan sebagai smektit di-
oktahedral (montmorilonit, beidellite dan
nontronite) dan smektit tri-oktahedral
(hectorite, saponite dan stevensivef5].
Diantara smektit tersebut, montmorilonit
merupakan mineral paling menonjol,
sehingga seringkali menggantikan kata
smektit itu sendiri. Tergantung penggunaan-
nya terdapat 2 jenis benton it alami, yaitu Na-
benton it dan Ca-bentonite. Untuk digunakan
sebagai bahan penyangga dalam sistem
penyimpanan limbah tanah dalam, jenis Na-
bentonite merupakan type bentonit lebih
baik[4]. Untuk aplikasinya sebagai bahan
penyangga, bentonit dikompaksi untuk
memperoleh densitas tertentu, dan kadang-
kadang dicampur dengan aditif "silica-sand"
(pasir silika). Hal tersebut dimaksudkan
untuk memperoleh unjuk kerja bentonit yang
optimal sebagai bahan penyangga.
Umumnya kompaksi bentonit dilakukan
untuk mecapai densitas antara 1800 -2200

kg/m3,
Sebagai limbah radionuklida hasil fisi

ditimbulkan dari reaksi pembelahan inti
dalam bahan baka~6,7]. Dari hasil proses
ulang bahan bakar bekas, setelah
pemisahan dari aktinida, limbah
mengandung radionuklida hasil fisi
dikelompokkan dalam kategori limbah
aktivitas tinggi. Dalam kaitan ini telah
dilakukan seleksi radionuklida untuk
digunakan dalam pengkajian unjuk ker~
sistem penyimpanan limbah tanah dalam[4, .
Dalam makalah ini disajikan kajian tentang
migrasi radionuklida hasil fisi dalam bentonit
terkompaksi. Data diperoleh dari hasil
pengukuran koefisien difusi nuklida untuk
berbagai jenis benton it. Diharapkan
informasi ini dapat dijadikan acuan untuk
penelitian dengan bentonit asal Indonesia di

M ialah jumlah total zat terdifusi per satuan
luas (kg/m1.

~

Untuk unsur dengan kelarutan rendah, pad a
penggunaan konsentrasi unsur yang
melampaui kelarutannya, Co

~ = erfc[ x ] (5)
Co 2JD:t

erfc(Z) ialah "error fungtion" komplementer:
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data koefisien difusi stronsium, cesium,
teknisium, iodium, kobalt, nikel, selenium
dan zirkonium, disajikan pada Tabel 3 -

Tabel 7. Pengaruh densitas terhadap
koefisien difusi dirangkum pada Gambar 1
dan Gambar 2, masing-masing untuk
bentonit Kunigel V1 dan Kunipia-F.

Stronsium
Pad a penggunaan bentonit Wyoming

terkompaksi oleh TORSTENFEL T dkk.,
dengan p = 2000 kg/m3, diperoleh koefisien

difusi bervariasi, yaitu antara 2 10-12 -2 10-11
m2/s[10,11,13]. Dalam hal ini, dapat dinyatakan
bahwa dalam bentonit terkompaksi mobilitas
stronsium tinggi. Nilai maksimum yang
diperoleh TORSTENFEL T tersebut terdapat
kesesuaian dibandingkan dengan hasil
eksperimen oleh Ericksen, dengan koefisien
difusi 2,310-11 m2/s[24].

Dibandingkan dengan cesium,
diperlihatkan bahwa mobilitas stronsium
lebih cepat. Namun hal ini kontradiktif
dengan hasil perhitungan dari koefisien
distribusi dengan persamaan (2). Hasil
pengukuran koefisien distribusi, ~, ialah 2
103 untuk cesium dan 2,3 103 untuk
stronsium, seharusnya memberikan
koefisien difusi lebih rendah untuk
stronsium. Hal ini dapat diartikan hasil
pengukuran Kd tidak aplikabel, atau
persamaan (2) tidak berlaku untuk proses
serapan penukaran ion. Dalam hal ini laju
sorpsi-desorpsi harus lebih cepat dari
proses difusi. Selain itu kekuatan ion dengan
pore water sedikit lebih tinggi dibandingkan
pada percobaan batch, sehingga nilai Kd
lebih rendah.

BAHASAN
Untuk pengukuran koefisien difusi

unsur-unsur tersebut, pada umumnya
digunakan radionuklida, baik sebagai
radioperunut, maupun dari radiolisa bahan
bakar bekas. Untuk beberapa data koefisien
difusi, juga disertakan data sorpsi dari "batch
experiment", sebagai koefisien distribusi Kd
(m3/kg). Data sorpsi beberapa unsur dalam
benton it, termasuk hasil fisi, telah dirangkum
dalam laporan teknis NAGRA[9].

Umumnya, pada percobaan difusi

dengan kompaksi tinggi dengan
penggunaan bentonit Wyoming MX-80 (AS),
dipelajari pengaruh kondisi fasa larutan:
kondisi pH dan redoks, maupun pengaruh
pengompleks[10-16]. Dalam beberapa hal
dilakukan percobaan pada kompaksi
rendah ~aitu untuk bentonit Sardinian dan
Brock[17, ]. Bentonit sardinian dalam bentuk
Na-bentonit dibuat dari reaksi Ca-bentonit
dan Na-Karbonat, ~ang menghasilkan
komposisi Na+, K+, Ca + dan S042- masing-

masing 1600, 6300, 40 dan 400 ppm.
Tentang bentonit Brock tidak terdapat
informasi lebih detail.

Secara khusus, dengan benton it Kunigel
V1 (Jepang) dilakukan pengaruh densitas,
seperti dirangkum pada Gambar 1 [19,20].
Walaupun kemungkinan tidak untuk
digunakan sebagai bahan penyangga,
secara khusus bentonit "pemurnian",
Kunipia-F, digunakan untuk pengukuran
mobilitas unsur[22,23]. Bentonit "pemurnian"
tersebut merupakan hasil proses pemurnian,
dengan kandungan 99% montmorilonit.

Komposisi mineral bentonit Wyoming
dan Kunigel V1 disajikan pada Tabel 1,

sedangkan komposisi "synthetic
groundwater" pada Tabel 2. Sementara itu
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Tabel 2. KomDosisi sinthetic around water (SGW)

Bicarbonate,
HC03
Borate
Sulfat, S04
Chlorida, CI
Silica, Si02
Nitrat, N03-
Potassium, K
Sodium, Na
Calcium, Ca

Magnesium, Mg
Cs & Sr masing2
Ionic Strength
cH

~~~~

* radioaktif dari radiolisa spent fuel UO2

Untuk jenis benton it yang sarna oleh
Rameback, dengan radioaktif hasil radiolisa
UO2, diperlihatkan koefisien difusi 1,7 10-11
dan 6,3 10-12 m2/s untuk densitas 1600 dan
2100 kg/m3[14]. Hasil ini setara dengan yang
dilakukan MIYAHARA dkk., yang
menggunakan bentonit Kunipia-F[23]. Dari
estimasi menggunakan persamaan: log[DaJ
= 8,22 10-4 x ~d -9,44, diperoleh koefisien

difusi 6,7 10-1 m2/s untuk densitas 2100
kg/m3. Hasil berbeda diperoleh Sato dkk.[11],
yaitu tidak adanya pengaruh significant
variasi densitas terhadap koefisien difusi.

Dalam hal ini dihasilkan koefisien difusi Da =

4,6 10-12 dan 4,3 10-12 m2/s, masin~-masing
untuk densitas 1700 dan 2000 kg/m .

Eksperimen dengan kompaksi rendah,
pada penggunaan bentonit Sardinian dan
bentonit Brock. Dalam kondisi cement
porewater pada pH tinggi (13,3) oleh
CHRISTIANSEN dkk., diperlihatkan
transport stronsium dalam benton it
Sardinian (p = 1100 kg/m3) menyangkut dua

mekanisme difusivitas[17]. Sebagian besar
stronsium mempunyai koefisien difusi Da =

23 10-13 m2/s dan lainn y a 0 = 58 10-12
, a ,
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bentonitlmodernit 1/9 (p = 870 kg/m3)[18].

Walaupun tidak terdapat penjelasan lebih
rinci, angka-angka tersebut konsisten
dengan hasil pengukuran koefisien difusi
secara "batch", yang diperoleh
sebelumnya[9]. Yaitu bahwa mobilitas yang
tinggi berkaitan dengan sorpsi yang rendah.
Demikian pula bila dibandingakan hasil
pengukuran mobilitas untuk cesium dan
teknisium. ,

Pada pengukuran mobilitas mengguna-
kan benton it Kunipia-F (95% montmo-
rillonite) SAra dkk., koefisien difusi
stronsium turun sebagai fungsi densitas[22].
Hal tersebut berkaitan dengan turunnya
faktor tortuositas. Dari evaluasi koefisien
difusi, diperoleh faktor retardasi dan
koefisien distribusi.

m2/s. Oalam hal ini tidak dipertimbangkan
kemungkinan pelapukan bentonit selama 2
bulan eksperimen, karena diperkirakan
hanya pad a porsi yang sangat kecil bentonit
teralterasi. Penjelasan tentang dua
mekanisme difusivitas tersebut ialah
kemungkinan adanya spesi netral, SrCO3
atau Sr(OH)2 yang terserap[26]. Sehingga
memberikan koefisien difusi, pada pH tinggi,
berada 2 orde "magnitude" lebih rendah
dibandingkan pH netral. Fraksi yang lebih
mobil kemungkinan berupa S~+, sekitar 5
kali lebih cepat dibandingkan dalam benton it
kompaksi tinggi. Hal ini ialah karena
porositas yang lebih tinggi[13].

Pad a penggunaan benton it Brock dan
SGW Brine A oleh NOWAK, diperoleh
koefisien difusi stronsium Oa = 7 10-11 dan 1

10-11 m2/s, masing-masing untuk benton it
alami (p = 1000 kg/m3) dan campuran

Tabel 4. Difusi cesium dalam benton it terkomDaksi
Nuklida Jenis benton it, Densitas

(kg/m3), Kondisi percobaan
Jumla
h mol

Waktu

(hari)
Os
1014

(m2/s)

Kd
(m3/kg

Acuanx

I. 

SGW Swedia:

I 

WYOmin,[ : I -I 60

190

140
200

10-10benton 

it alami, p = 2000

53

1,4
410." I 52

~152

101

I -10

134CS bentonit alami, p = 2000 10-10 53 ~6~ 14 11.-
4 10-1~ 52 240 13

bentonit alami, p = 2000 101 52
48

134Csl
137CS * 386 49 150 5 % Fe dalam benton it

I 0:5 % C~ d~i~.~ b~.~t~'~it 49
'_1 %Ylv@l]jl dalam bentonit,- 140
I bentonit/ casir silika (1/9)

I 

3 10-'" I 500 I 0,1 I 2112.4

Sardinian, 1100, cement porewater, pH
13,3:

I 

benton it alami"-'CS .I j -I 43 I

Brock AS 1000 SGW Brine A:I 
bentonit alami = 1000

137CS benton it/modern it (6/4), p = 40 j:!ci -

870I 
-~1. bentonit alami. porewater: ...I 

I I' 11400

1200

[17S). 

1000. SGW Brine A:
4000

_I~.QI 

benton it alami. D = 1000

1840 J.lcibentonit/modernit (6/4)870 2000 0,01

I 

Kuniael \

'1, 

bentonit alami, porewater:
I 137CS I p = 800 , I I 1400

v~ I p = 2000 I

I Kunipia-F. benton it mumil Dorewat~.r: --

-22

19
j 520

480~~~ 1- ~kBq I I ~~O
134CS 40

p = 1000 230 I
= 2000 kBq!
= 1000 I 40kBq
=2000 I

* radioaktif dari radiolisa spent fuel UOz

11A.

3,4 23
139



orde magnitude lebih rendah dibandingkan
ion tak-tersorpsi, Tc dan ,[211.

Pada pen2gunaan benton it Sardinian (p
= 1000 kg/m ) dan concrete porewater oleh

CHRISTIANSEN diperoleh hanla satu
mekanisme difusi, Da = 1,3 10-1 m2/s[171.

Nilai ini berada satu orde magnitude lebih
cepat dibandingkan dalam bentonit
terkompaksi, berkaitan dengan porositas
yang lebih tinggr131. Sementara itu, hasil
senada seperti pad a stronsium bahwa
difusivitas yang tin~gi berkaitan dengan
sorpsi yang rendah[18 .

Baik pada penggunaan benton it Kunigel
V1 maupun Kunipia-F oleh SATO dkk.,
koefisien difusi cesium turun terhadap
kenaikan densitas bentonir19,221. Nilai
koefisien difusi lebih tinggi untuk bentonit
Kunigel V1 dibandingkan Kunipia-F dengan
faktor 6 -12, yang hal ini berkaitan dengan
kandungan montmorilonit yang tinggi untuk
Kunipia-F. Seperti halnya pada stronsium,
dari evaluasi koefisien difusi, diperoleh
faktor retardasi dan koefisien distribusi.

Cesium
Dibandingkan stronsium, hasil

pengukuran mobilitas cesium dari berbagai
eksperimen lebih komparabel satu dari
lainnya. Dengan bentonit Wyomin~, untuk
densitas yang sarna (p = 2000 kg/m ) variasi

koefisien difusi hanya dengan faktor 5.
Untuk waktu difusi sekitar 2 bulan, pada
penggunaan perunut radioaktif oleh
TROSTENFEL T dkk. diperoleh koefisien
difusi Da = 9,0 10-13 -2,5 10-12 m2/s[10.11,13].

Sementara itu dari yang dilakukan
ALBINSSON menggunakan radioaktif dari
radiolisa UO2, diperoleh koefisien difusi lebih
rendah, yaitu sekitar 5 10-13 m2/s[5]. Angka
tersebut tidak berubah pada penambahan
aditif Fe atau Cu kedalam benton it. Berarti
koefisien difusi cesium dalam bentonit
independen terhadap perubahan kondisi
redoks.

Dalam campuran bentoniUpasir silika (p
= 2000 kg/m3) seperti dilakukan

ALBINSSON dkk.. difusivitas cesium lebih
cepat dibandingkan dengan benton it murni
dengan Da = 5 10-12 m2/s, atau sekitar dua
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40 Llci

1_100 

I 0.7 18

47000
4400

19

1300 122

Kuni el \ '1 orewater:
~c __6entonit alami. 0 = 1000

Bentonit alami = 2000

Kuni ia-F orewater:
~c ! Bentonit alami. 0 = 1000

Bentonit alami = 2000 1000
* radioaktif dari radiolisa spent fuel UOz

jumlah yang berinteraksi dengan benton it
sangat kecil, dengan mekanisme adsorpsi
fisik untuk oksida/hidroksida, yang berbeda
dibandingkan untuk stronsium.

Dari hasil evaluasi dengan persamaan
(2) diperoleh Da 2 10-11 m2/s. Ini menunjukan
bahwa persamaan tersebut sesuai untuk Tc
dibandingkan Sr113]. Dengan Kd = 0,01, nilai

reasonable pad a kondisi kekuatan ion
porewater memberikan koefisien difusi 3,9
10-12 m2/s, yang mendekati nilai koefisien
difusi hasil pengukuran perteknetat, D = 1,2
10-12 m2/s.

Teknisium
Dari eksperimen yang dilakukan oleh

TORSTENFEL T, dengan benton it Wyoming
pad a densitas 2000 kg/m3, diperlihatkan
hasil pengukuran yana bervariasi, Da = 1.10-
12-5 10-11 m2/s[1o.r3,15]. Pada kondisi
teroksidasi teknisium berada dalam bentuk
anion, (TcO4-). Diharapkan migrasi dalam
benton it terkompaksi cepar27]. Namun pada
kenyataannya mobilitas teknisium berada
pada orde yang sarna dengan mobilitas
stronsium dan cesium. Dalam hal ini diduga
bahwa serapan teknisium lemah, atau

116



0,5% Fe(s) dan 1% cinabar
dalam bentont,0,5% 

Fe(s) dan 1% PbO
Idalam bentonit

2,6
140
4,4
130

1251

1251

226

224

--sardinian, 1100, cement porewater, pH~ ~j
133:

I bentonit alami -18000 -17

Gambar 1. Koefisien difusi beberapa unsur hasil fisi dan aktinida dalam
bentonit Kunigel V1, Da (m2/s), sebagai fungsi desnsitas[19.20]
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Gambar 2. Koefisien difusi beberapa unsur hasil fisi dan aktinida dalam
benton it Kunipia F, Da (m2/s), sebagai fungsi desnsitas[21.22]

Gambar 3. Koeifisen difusi, Da (m2/s), Tc, U, Np dan Pu dalam bentonit
terkompaksi, pad a penambahan aditif Fe, FeD, Cu dan CuD
dalam benton it, dan untuk campuran benton it -pasir (1/9)[21]
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11 m2/s untuk waktu difusi 7 hari. Angka Ini

sangat tinggi dibandingkan hasil percobaan
TORSTENFEL T, dengan waktu difusi
selama 69 hari. Namun hasil tersebut, "in
good agreement" dengan hasil yang
dilakukan oleh JOHNSTON, dengan Da = 2
10-10 m2/s untuk CI. Dalam hal ini Do ialah 4
10-10 m2/s untuk Tc dan 2 10-10 m2/s untuk
CI[31].

Seperti pada stronsium dan cesium,
dalam benton it Kunigel V1 atau Kunipia-F,
koefisien difusi teknisium turun terhadap
densitas, yang berkaitan dengan turunnya
faktor tortuositas[19,22,23]. Dari yang dilakukan
oleh MIYAHARA dkk. ditunjukkan tidak
adanya perbedaan nyata pengaruh waktu
difusi maupun konsentrasi cesium, terhadap
koefisien difusi[23]. Diperlihatkan bahwa
koefisien difusi lebih tinggi dibandingkan
untuk bentonit Kunipia-F dengan faktor 4 -

30, berkaitan dengan kandungan
montmorilonit yang tinggi untuk Kunipia-F.

Pada penggunaan campuran bentonit
Brock/karbon 3/7, dan kondisi SGW Brine A
oleh NOWAK, diperoleh koefisien difusi
teknisium Da = 1 10-12 m2/s, pada densitas p
= 2000 kg/m3[18]. Dengan konsentrasi

teknisium sangat rendah dibandingkan
dengan konsentrasi awal, kemungkinan
retardasi teknisium dalam benton it melalui
anion ekslusi. Yang dengan demikian dapat
dinyatakan kompaksi yang tinggi untuk
bentonit cukup efektif sebagai bahan buffer.

Pada penambahan reduktor Fe dalam
benton it, koefisien difusi teknisium turun
hingga 1 orde maflintude lebih rendah, Oa =
1,5 -3,0 10-1 m2/s [10,13]. Adanya
difusivitas yang lebih rendah lagi dengan Oa
= 8,4 10-14 m2/s, kemungkinan karena waktu

difusi yang lebih lama, sehingga proses
reduksi terjadi lebih sempurna[131.
Penurunan mobilitas teknisium, berkaitan
dengan reduksi TCO4- menjadi Tc(IV), spesi
terserap seba~ai hidroksida Tc(OH)4 atau
oksida TCO2,[2 .Penjelasan lain ialah bahwa
kemungkinan teknesium menempati site
pad a bentonit [28]. Pada penambahan
Fe(II), sebagai pyrite atau olivine, tidak
mempengaruhi difusivitas[10,111. Sedangkan
penambahan pengompleks Fe3(PO4)2
menurunkan koefisien difusi hingga Oa = 6,6
10-14 m2/s[111.

Pada eksperimen menggunakan
radioaktif hasil iradiasi dan radiolisa Fuel
UO2 oleh ALBINSSON[15I, dalam bentuk
TCO4-, diperlihatkan bahwa mobilitas
teknisium tinggi dengan Oa = 2 10-12 m2/s,

sedang dari pen~ukuran sebelumnya
diperoleh Oa = 1 10-1 m2/s[211. Seperti pada

penggunaan perunut teknisium,
penambahan reduktor Fe atau Cu
menurunkan mobiltas secara significan,
yang berkaitan dengan reduksi menjadi
Tc(IV)[291. Laju leaching rendah (0,006%)
setelah 101 hari, menandakan adanya
bentuk Tc(IV) atau Tc(O) seperti diduga
untuk unsur-unsur dalam spent-fuel[301.

Penambahan berbagai reduktor Fe,
FeO, Cu atau CuO ke dalam bentonit
Wyoming oleh ALBINSSON, p = 2000

kg/m3, menurunkan difusivitas secara
significanr161. Penurunan difusivitas
teknisium, sesuai dengan urutan: kondisi
oksidasi, Cu(I), Cu(O), Fe(ll) hingga Fe(O)
(10000 kali lebih rendah). Sementara itu
pada kondisi oksidasi pencampuran
bentonitlpasir silika (1/9) menin~katkan
difusivitas dengan faktor 2-6 kali[21. Pada
Gambar 3 disajikan koefisen difusi teknisium
dalam benton it terkompaksi, dengan
berbagai aditif, dan campuran bentonitlpasir
silika.

Pad a penggunaan campuran
bentonitlsilica sand 1/9, diperoleh koefisien
difusi Oa = 3 10-10 m2/s, untuk waktu difusi 2

harr211. Angka ini lebih tinggi dibandingkan
dalam bentonit murni, seperti dilakukan oleh
TORSTENFELT dkk., dengan Oa = 1.10-12

m2/s[131. Suatu pengamatan tambahan
dengan benton it murni diperoleh Oa = 8,5 10-

Cobalt dan Nikel
Dar; eksperimen dengan bentonit

Wyoming oleh ALBINSSON dkk., dengan
kobalt radioaktif dari hasil iradiasi Fuel
UO~,[15], diperoleh koefisien difusi, Da = 2,7
10- 4 m2/s. Nilai tersebut identik dengan

adanya aditif vivian it dalam benton it, den~an
koefisien difusi, Da = 3 10.14 dan 4 10-14 m Is.

Namun adanya aditif Fe atau Cu, mobilitas
kobalt menjadi lebih cepat, masin~-masing
den~an koefisien difusi, Da = 1 10.1 dan 1-3

10-1 m2/s. Hal tersebut ialah karena baik Fe
maupun Cu ikut serta dalam reaksi
menimbulkan perubahan pH, atau adanya
pelarutan Fe dan Cu sehingga terjadi
kompetisi sorpsi pad a bentonit.

Pad a kompaksi rendah dan kondisi pH
tinggi, seperti pada stronsium transport nikel
dalam benton it melalui 2 mekanisme
difusivitas, masing-masin~ dengan koefisien
difusi, Da = 7,7 10.13 mIs, dan sebagian
kecil dengan Da = 9,6 10-12 m2/s [17]. Pada

awalnya konsentrasi nikel naik drastis, yang
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kemungkinan karena terjadinya
pengendapan Ni(OH)2 (s). Dengan hasil kali
kelarutan, log(Ksp) = -15,2 (I = 0,55)[33],

pad a kondisi pH 13,3 konsentrasi
maksimum Nr+ ialah sekitar 10-13,9 M.
Bagian kecil spesi yang kurang mobil,
kemungkinan berupa Ni(OH)2 atau NiOH+,
sedang sebagian besar lainnya ialah
sebagai Nr+.

Selenium dan zirkonium
Pad a pengukuran mobilitas selenium

dan zirkon oleh SATO dkk., digunakan
bentonit Kunigel V1 [20]. Dari pengukuran
mobilitas, diperlihatkan bahwa koefisien
difusi turun terhadap kenaikan densitas.
Koefisien difusi selenium sedikit lebih
rendah dibanding 3H, spesi tak terserap,
maupun teknisium, sebagai TCO4-, pad a
kondisi pH porewater sekitar 9[34].
Berdasarkan diagram Eh-pH, pada Eh = 100

mV spesi dominan selenium ialah sebagai
anion bervalensi 2, SeO32-,[35]. Disamping itu
dari pengukuran koefisien distribusi oleh
SHIBUTANI dkk. telah diperlihatkan bahwa
sangat sedikit selenium terserap pada
bentonir36]. Dari pengukuran secara batch
diperoleh bahwa koefisien distribusi
selenium rendah. Yaitu ~ = 0,0012 dan
0,0020 m3/kg, masing-masing untuk pH =

8,12 dan 9,18[22]. Karena selenium berada
sebagai spesi bermuatan negative, maka
retardasi oleh benton it terjadi secara anion-
exlusion[9].

Dalam pustaka yang sarna oleh SA TO ,
diperlihatkan bahwa koefisien difusi zirkon
sangat rendah[20]. Dari hasil perhitungan
dengan PHREEQE ditunjukkan bahwa
Zr(OH)s merupakan spesi dominan[37].
Pustaka lain menyebutkan bahwa HZr°sj-
merupakan spesi pada kondisi pH 8-10[3 .
Koefisien distribusi pad a campuran
bentonit/pasir silika (1/9): ialah 0,05 -1
m3/kg[38]. Diperkirakan sorpsi terjadi untuk
Zr(IV) terhidrolisa pada rentang pH bentonit-
porewater. Hasil untuk Kunigel V1, oleh
TAKI, Kd = 1,02 m3/kg[39]. Kemungkinan

retardasi Zr terjadi melalui kombinasi
mekanisme sorpsi dan anion-exclusion[9].

perteknetat. Mobilitas iod berada pada satu
orde magintude lebih rendah dari
perteknetat yaitu sebagai anion. Hasil yang
sarna juga diperlihatkan oleh ERIKSEN
dkk.124]. Hal ini berkaitan dengan adanya
oksidasi parsial iodida, I-, menjadi iodate,
103-, yang membentuk pasangan kompleks
kalsium yang dapat larut. Dinyatakan pula
bahwa mobilitas iod, dan juga perteknetat,
akan turun terhadap muatan negatif
permukaan fasa padatan, yang juga akan
mereduksi "water up take".

Dari pengamatan lain diperlihatkan
bahwa difusi lad bergantung pad a dua atau
lebih mekanisme berbeda, yang berkaitan
dengan difusi spesi-spesi yang terjadi.
Koefisien difusi lad (r) ialah 1,2 -2,6 10.12
m2/s (fraksi cepa~, dan 1,1- 2,4 10.13 m2/s
(fraksi lambat)11]. Perbedaan tersebut
kemungkinan karena efek sterik, "dead end
pore", atau bentuk iod sebagai iodida atau
asam hypoiodid, HIO-, ~ang stabil dalam
kondisi percobaanl2 .Selanjutnya
diperlihatkan pula bahwa tidak adanya
perbedaan yang nyata pad a mobilitas iod,
pada penambahan reduktor Fe atau
oksidator KMn04,.

Pad a pH tinggi (13,3), sebagai iodida, I-,
dari yang dilakukan oleh CHRISTIANSEN
dkk. teramati hanya ada satu mekanisme
difusi dengan koefisien difusi 1,8 10-10
m2/s117]. Dibandingkan dengan cesium,
koefisien difusi lodida dalam bentonit
kompaksi rendah, berada satu orde
magnitute lebih cepat. Sedangkan pada
bentonit kompaksi tinggi iodida kurang mobil
dibandingkan ion cesium, yang berkaitan
dengan pengaruh sterik lebih lemah pad a
kasus iodida.

Pad a penambahan cinabar atau
chalcopyritlpyrit sedikit menurunkan
diffusivitas, yaitu berkaitan dengan
pembentukan kompleks. Sedangkan pad a
penambahan PbO, tidak tampak adanya
berpengaruh terhadap difusivitas iod.
pengaruh dengan adanya mineral-mineral
tersebut dalam benton it, kemungkinan
berkaitan den~an sifat sorpsi mineral-
mineral tersebut 32].

Pada penggunaan campuran
bentonitlsilica sand, diperlihatkan dua
mekanisme difusi, untuk fraksi lebih cepat
diperoleh Da = 2 10-10 m2/s, sedang lainnya
Da = 2 10.11 m2/s121]. Untuk fraksi lebih cepat,

hasil"in good agreement", dengan difusi ion-
ion negatif seperti perteknetat atau iodida.
Penjelasan untuk fraksi lainnya ialah

lodium
Dari yang dilakukan oleh

TORSTENFEL T dkk., menggunakan
bentonit Wyoming (p = 2000 kg/m3)
diperoleh koefisien difusi rata-rata Os = 3,2

10-14 m2/s[11,12]. Meskipun lebih lambat dari
teknisium mobilitas iod mirip dengan

120



percobaan lebih banyak
benton it asallndonesia.

menggunakankemungkinan pembentukan asam hypoiod,
HID, seperti menurut TDRSTENFEL T[13].
Hal tersebut dapat diterima mengingat: HID
stabil pad a kondisi percobaan; HID
terbentuk dalam rentang gH percobaan (8 -
9), dengan pKa = 10,633]; nilai koefisien

difusi yang rendah, berada diantara nilai
untuk valensi (-1) dan valensi (+1).

Seperti pad a stronsium dan cesium,
pada penggunaan benton it Kunipia-F,
koefisien difusi teknisium turun terhadap
densitas, yang berkaitan dengan turunnya
faktor tortuositas[22].
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SIMPULAN
Oari studi pustaka ini telah diperoleh

sejumlah informasi tentang mobilitas
beberapa unsur hasil fisi dalam benton it
terkompaksi. Namun demikian masih
banyak fenomena yang masih perlu
penjelasan lebih lanjut, disamping yang
belum terungkap. Mobilitas dikuantifikasikan
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informasi yang diperoleh, diperlihatkan
bahwa koefisien difusi hasil fisi dalam
bentonit terkompaksi mempunyai nilai yang
bervariasi. Variasi tersebut berkaitan erat
dengan kondisi percobaan maupun
karakteristik benton it. Secara umum
koefisien difusi turun terhadap kenaikan
densitas benton it. Pada densitas tinggi
peran kandungan montomorillonit dalam
bentonit dominan. Umumnya untuk
kandungan montmorilonit yang lebih tinggi
memberikan koefisien difusi lebih rendah.
Hal yang sarna juga ditunjukkan pad a
penggunaan campuran bentonit/"silica-
sand", dengan koefisien difusi lebih tinggi
dibandingkan bentonit tanpa campuran.
Peran lain terhadap mobilitas
unsur/radionuklkida ialah kondisi redoks, pH,
maupun adanya pengompleks, yang dalam
beberapa hal menyebabkan perubahan
spesiasi 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 limbah.

Sementara itu, data yang ada ialah
untuk beberapa benton it yang sudah banyak
dikenal di dunia. Namun dalam perencanaan
untuk diaplikasikan di Indonesia, belum
cukup data tentang mobilitas radionuklida
yang dikenal. Karena itu pada masa yang
akan datang perlu dilakukan percobaan-
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Sarwono Hadi

Pertan~aan:
1. Dalam beberapa hal diperihatkan bahwa hasil pengukuran koefisien difusi untuk suatu

unsur sangat bervariasi dengan perbedaan sangat besar, walaupun dilakukan oleh peneliti
yang sarna, bagaimana hal tersebut dijelaskan?

2. Dalam aplikasinya untuk "performance assessment", yang mana di antara angka-angka
tersebut akan digunakan?

3. Data yang ada hanya untuk benton it luar negeri, sepengetahuan saya di Indonesia terdapat
deposit bentonit yang besar. Bagaimana tentang penggunaan bentonit asal Indonesia
dalam sistem penyimpanan limbah di Indonesia

Jawaban :
1 Penjelasan yang dapat diajukan ialah karena adanya spesiasi unsur-unsur yang terdifusi

dengan mekanisme berbeda.
2. Aplikasi dalam "performance assessment", digunakan data untuk spesi dominan, atau

digunakan data paling konservatif
3. Setidaknya hingga saat ini, sepengetahuan saya belum ada dilakukan penelitian tentang

difusi dengan bentonit Indonesia. Oi P2PLR sendiri sa at ini sedang dilakukan kegiatan
penelitian difusi dengan menggunakan bentonit asal Indonesia, yang hasilnya dapat
digunakan untuk sistem penyimpanan limbah di Indonesia.
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