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ABSTRAK
POSIBILITAS DEKONTAMINASI AKTINIDA DAN LANTANIDA MENGGUNAKAN PLASMA CF ~
02- Telah dilakukan penelitian dekontaminasi permukaan logam terkontaminasi menggunakan plasma gas
CF 4-02- Plasma gas CF 4-02 digunakan untuk memproduksi flor aktif. Flor akan bereaksi dengan unsur-
unsur di permukaan logam membentuk gas yang volatil. Dalam percobaan ini, kobal digunakan sebagai
unsur kontaminan di permukaan logam. Dekontaminasi kobal menggunakan plasma gas CF 4-02 telah
berhasil baik dengan efisiensi dekontaminasi mencapai 100% selama 200 detik iradiasi plasma. Perhitungan
kesetimbangan termodinamika pada sistem CF 4-02 mengandung kobal berguna untuk menjelaskan
mekanisme reaksinya. Kesetimbangan termodinamika pada sistem CF 4-02 mengandung aktinida (U, Pu) dan
lantanida (La, Gd) masing-masing telah dihitung, dan hasilnya menunjukan bahwa proses dekontaminasi
menggunakan plasma gas CF 4-02 dapat diaplikasikan pada unsur-unsur tersebut.

ABSTRACT
THE POSSIBIUTY FOR DECONTAMINATION OF ACTINIDE AND LANTHANIDE BY CF 4'"02 GAS
PLASMA. Surface decontamination by CF 4-02 gas plasma was studied. CF 4-02 gas plasma was used to
produce active fluorine. Fluorine will react with elements on surface to form volatile gas. In this cold
experiment, cobalt was used as contaminant on surface. Decontamination of cobalt obtained a good result
with reaching 100% of decontamination efficiency during 200 seconds of plasma irradiation.
Thermodynamic equilibrium calculation on CF 4-02 system containing cobalt served to elucidate their
reaction mechanism. Thennodynamic equilibrium on CF 4-02 system containing actinide (U, Pu) and
lanthanide (La, Gd) was also calculated respectively, and the results indicate that decontamination process
by CF 4-02 gas plasl1w should be applicable also to these elements.

Inventori radioaktij setelah 23 tahun
iradiasi, operasi 870 MWth dan setelah
5 tahun shutdown pada PWR, TRINO,
Itali [2J.

Tabel 1.PENDAHULUAN
B aja tahan karat (SS: Stainless Steel) biasa

digunakan pada pembangkit uap (Steam
Generator), vesel, sistem pipa pendingin dan
komponen lain pada reaktor nuklir serta pada
sistem-sistem fabrikasi bahan bakar nuklir ataupun
instalasi pengolah limbah. Dekontaminasi baja
tahan karat telah dipelajari untuk kemungkinan
digunakan kembali peralatan-peralatan tersebut

setelah periode dekomisioning.

Aktivitas radioaktif pada reaktor nuklir yang
telah habis mas a operasinya (shutdown) didominasi
oleh aktivitas Co-60 [I]. Reaktor nuklir yang
beroperasi pada tekanan dan temperatur yang
cukup tinggi dalam waktu yang lama
mengakibatkan permukaan bahan struktur [misal:
pipa dan vesel] terkorosi. Produk korosi ini terbawa
oleh aliran air pendingin ke dalam inti reaktor dan
teraktivasi di inti reaktor. Hasil aktivasi ini

mengendap kembali di permukaan logam bagian
dalam sistem pendingin. Salah satu hasil aktivasi
produk korosi (ACP: Acti~ation of Corrosion
Product) tersebut adalah Co-60. Aktivitas radioaktif
hasil ACP pada bagian dalam sistem pendingin
PWR, TRINO, ltali dilunjukkan pada Tabel I

dibawah ini.

Setelah 15 tahun shutdown, aktivitas
radioaktif Co-60 mendominasi aktivitas total pada
bagian dalam sistem reaktor nuklir TRINO.
Aktivitas Co-60 masih pada orde 1014 Bq dan Fe-
55 turnn ke orde 1013 Bq. Selain itu Co-60 (waktu
paruh: 5,27 tahun) meluruh dengan memancarkan
sinar beta menjadi meta-stabil Ni-60 yang
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sistem kesetimbangan termodinamika yang
mengandung aktinida (U,Pu) dan lantanida (La,Gd)
masing-masing dilakukan juga perhitungan
kesetimbangan termodinamika dan hasil
perhitungan tersebut dibandingkan dengan hasil
yang diperoleh pacta kobal. Hasil perhitungan ini
digunakan untuk memprediksi apakah U, Pu, La
dan Gd dapat didekontaminasi menggunakan
plasma gas CF4-O2 pacta tekanan atmosfer.

TATA KERJA

Pembuatan sampel
Larutan CO(NO3h.6H2O diteteskan ke

permukaan plat SS tire 304 berukuran 25x25 mm
dengan ketebalan 1 mm. Permukaan SS tire 304
yang terkontaminasi kobal ini dipanaskan pada
temperatur 500°C selama 1 jam. Lapisan tipis kobal
oksida terbentuk di permukaan SS tire 304
tersebut.

kemudian memancarkan sinar gamma berenergi
1,17 dan 1,33 MeV.

Dekontaminasi bagian dalam sistem
pendingin sangat penting untuk mengurangi
paparan radiasi. terhadap pekerja. Metode

dekontaminasi menggunakan plasma gas
memberikan kontribusi tambahan pada
perkembangan teknologi dekontaminasi yang telah
tersedia. Saat ini, proses dekontaminasi dengan
cairan kimia telah banyak digunakan di negara-
negara yang melakukan perawatan dan
dekomisioning terhadap fasilitas nuklirnya [3].
Permasalahan yang muncul adalah limbah sekunder
yang dihasilkan berjumlah sangat besar, sehingga
perlu dikembangkan teknik-teknik dekontaminasi
untuk mengurangi timbulnya limbah sekunder
tersebut. Dekontaminasi menggunakan plasma gas
akan membantu mengurangi jumlah limbah

sekunder yang dihasilkan.

Penggunaan plasma gas telah banyak
dikembangkan untuk proses "dry etching"
menggantikan "wet etching" yang menggunakan
cairan kimia. "Dry etching" adalah proses yang
telah dikenal luas dan digunakan pada fabrikasi
komponen mikroelektronik dan semikonduktor [4].
Plasma gas digunakan karena di dalam plasma
menghasilkan atom-atom dan ion-ion radikal yang

reaktif.

Alat-alat
Gambar 1 menunjukkan diagram rangkaian

peralatan plasma gas yang dibangkitkan dengan
microwave. Plasma torch dipasang secara vertikal
diatas tabung uji (chamber) clan sampel yang
diletakkan 4 cm dibawah nozzlelujung torch
diiradiasi. Pembangkit microwave beroperasi pada
daya 1,5 kW clan frekwensi osilator dibangkitkan
pada 2,45 GHz. Gambar 2 menunjukkan skema
torch yang digunakan. Plasma dibangkitkan di
ruang antara ujung torch clan nozzle yang terbuat
daTi tembaga. Ruang ini adalah tempat medan
listrik terkonsentrasi (lihat Gambar 2).

Oi bidang fabrikasi komponen mikro-
elektronik, Flamm, dkk. [4] telah melakukan studi
etching yang diterapkan pacta silikon dan silika

menggunakan plasma gas F2 yang dibangkitkan
menggunakan RF (Radio-Frequency) pacta tekanan
rendah. Penggunaan plasma di bidang teknologi
nuklir telah diawali oleh Martz, dkk. [5]. Mereka
telah melakukan proses Oorinasi terhadap
plutonium oksida menggunakan CF4-O2 plasma
yang dibangkitkan RF pacta tekanan rendah, 67 Pa
dan suhu 300 K. Martz, dkk. telah membuktikan
bahwa proses reaksi gas-padat menggunakan
plasma gas diperoleh kecepatan reaksi 200 kali
lebih cepat dari pacta menggunakan proses kimia

biasa.
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Akhir-akhir ini telah dikembangkan plasma
gas yang dapat dioperasikan pada tekanan atmosfir.
Penggunaan plasma pada tekanan atmosfir lebih
disukai karena akan menurunkan ongkos operasi
dan meningkatkan densitas atom dan ion radikal.
Dengan meningkatnya densitas atom dan ion
radikal akan lebih meningkatkan kecepatan reaksi.

Pada makalah ini akan membahas hasil
penelitian dekontaminasi kobal menggunakan
plasma gas CF4-O2 pada tekanan atmosfer dan

menjelaskan mekanisme reaksinya menggunakan
perhitungan kesetimbangan termodinamika
menggunakan program CHEMSAGE [6]. Pada

Diagram rangkaian peralatan micro-

wave plasnw dan tabung uji
Gambar

-?l-
Osilator
Microwave
(2.45 GHz)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Diagram Torch

1. Produksi flor aktif di dalam plasma gas
CF 4'"02

Flor atom bereaksi dengan hampir semua
bentuk senyawa padat, seperti silikon, silikon
oksida daD silikon nitrida, membentuk produk
volatil. Metal transisi grup IV sampai VI dapat juga
digasifikasi oleh flor [7]. Unsur-unsur di dalam
grup IlIB (U,Pu), grup VIIB (Tc) daD grup VIII
(Ru) juga dapat difluorinasi menjadi produk volatil
[5,7,8,9,10]. Pada umumnya, gas CF4 digunakan
sebagai sumber atom flor di dalam plasma gas.

Di dalam plasma gas CF4, atom flor
terbentuk akibat tumbukan elektron terhadap CF4.
Tumbukan elektron terhadap CF4 menghasilkan
sejumlah reaksi sebagai berikut:

a. Eksitasi: e + CF4 ~ CF4' + e

b. Ionisasi: e + CF4 ~ CF4+ + 2e

c. Ionisasi disosiatif: e + CF4 ~ CF3+ + F + 2e

atau e + CF4 ~ CF3+ + F + e

d. Disosiasi: e + CF4 ~ CF3 + F + e

Metoda pengukuran

Pengukuran dilakukan menggunakan ICP-
AES (Inductive Couple Plasma -Atomic Emission

Spectrometer) untuk menganalisa kandungan

kobal.
Produksi flor di dalam plasma CF4 diketahui

berasal dari tumbukan elektron terhadap CF4 pada
reaksi ionisasi disosiatif dan disosiatif. Atom-atom
flor ini akan bereaksi dengan kontaminan di
perrnukaan logam membentuk senyawa yang
volatil.

Cara kerja

Sebelum memulai percobaan, sampel
dimasukan ke dalam tabung uji dan divakum
sampai sekitar 10 torr untuk menghilangkan gas-
gas pengotor. Setelah itu tabung diisi kembali
dengan gas O2 dan gas CF4 sampai tekanan
atmosfer. Perbandingan volume gas O2 terhadap
gas CF4 adalah 15:1. Aliran total gas adalah 16
liter/menit. Tekanan didalam tabung diukur dengan
gauge dan dipertahankan pacta tekanan atmosfer
dengan memompa gas huang keluar dari tabung uji
menuju filter gas (scrubber). Sampel diletakkan 4
cm dibawah nozzle. lrradiasi plasma berlangsung
antara 0 sampai 250 detik.

2. Basil percobaan don perhitungan

Gambar 3 menunjukkan fungsi lamanya
iradiasi plasma terhadap efisiensi dekontaminasi.
Gambar tersebut memperlihatkan efisiensi naik
secara cepat selama iradiasi antara 10 dan 40 detik.
Setelah 40 detik iradiasi, kenaikan efisiensi
dekontaminasi kecil dan hampir konstan menuju
efisiensi 100%.

Untuk iradiasi sampai 40 detik,
dekontaminasi kobal terjadi secara sempurna dan
rata-rata kecepatan dekontaminasi diperoleh
sebesar 1,68 mg Co per menit. Hasil ini sangat
tinggi dibanding dengan basil pada proses
dekontaminasi pada tekanan rendah sekitar 100 torr
[11). Kecepatan reaksi yang baik ini berhubungan
dengan densitas atom .aktif yang tinggi pada
tekanan tinggi (1 atm).

C',

Temperatur permukaan sample diperkifakan
sekitar 1000 oK, meskipun temperatur plasma4;gas
dan permukaan sampel tidak diukur. Perkiraan ini
didasarkan pada hasil percobaan yang dilakukan

Xo clan Xt masing-masing adalah jumlah
kobal sebelum clan sesudah iradiasi plasma.
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dan stabil pacta rase gas sampai temperatur yang
lebih tinggi.

Dari hasil perhitungan membuktikan bahwa
metode dekontaminasi menggunakan plasma gas
CF4-Oz pacta tekanan atmosfer ini, secara
percobaan dilakukan pacta kobal, dapat juga
diaplikasikan untuk aktinida daD lantanida dengan
melihat terbentuknya senyawa-senyawa florida
yang pacta umumnya sangat volatil.

oleh Suzuki, dkk [12], temperatur gas terukur
sekitar 3500 oK dan pada posisi 25 mm di bawah
nozzle sekitar 1500 oK. Dalam percobaan ini,
sampel terletak 40 mm dibawah nozzle, sehingga
temperatur permukaan sampel diperkirakan sekitar
1000 oK.

Dekontaminasi kobal dari permukaan SS
tipe 304 akan diperkuat dengan perhitungan
kesetimbangan termodinamika pacta sistem Co-
CF4-O2 menggunakan program CHEMSAGE [6].
Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa gas
CoF3 mulai terbentuk pacta temperatur sekitar
800 oK dan bertahan sampai temperatur 1800 oK,
pacta temperatur ini gas CoF2 mulai mendominasi
jumlah konsentrasi senyawa kobal florida. Hal ini
ditunjukkan pada Gambar 4 yang mengindikasikan
kemampuan dekontaminasi kobal yang tinggi
menggunakan plasma gas CF4-O2 pacta tekanan
atmosfer.

Dari basil percobaan dan perhitungan ini
telah memberikan pengertian bahwa plasma gas
CF4-O2 pacta tekanan atmosfer dapat digunakan
secara efektif untuk mendekontaminasi kobal dari
permukaan SS tipe 304 melalui pembentukan gas-
gas metal florida. Selanjutnya, penjelasan ini
digunakan untuk membahas dekontaminasi unsur-
un sur aktinida dan lantanida, diwakili oleh U, Pu,
La dan Gd, dengan menggunakan perhitungan
kesetimbangan termodinamika pacta sistem CF4-O2
yang masing-masing mengandung U, Pu, La dan
Gd.

KESIMPULAN

Hasil percobaan dekontaminasi permukaan
logam terhadap kobal menggunakan plasma gas
CF4-O2 pacta tekanan atmosfer dari plat SS tipe
304, telah membuktikan bahwa:

1. Kobal yang terdeposit di permukaan SS tipe
304 dapat didekontaminasi dari permukaan
logam dengan efisiensi dekontaminasi sebesar
100% selama 200 detik iradiasi plasma.

2. Kecepatan reaksi dekontaminasi kobal dari
permukaan logam adalah 1,68 mg Co/menit,
nilai ini dihasilkan dari gradien antara 0
sampai 40 detik iradiasi plasma.

3. Perhitungan-perhitungan kesetimbangan
termodinamika membuktikan bahwa uranium,
plutonium, lantanum dan gadolinium dapat
membentuk gas-gas florida yang volatil,
seperti yang terjadi pacta kobal. Dengan
demikian plasma gas CF4-O2 dapat juga
digunakan untuk mendekontaminasi uranium,
plutonium, lantanum dan gadolinium dari
permukaan logam melalui pembentukan
senyawa-senyawa florida yang volatil.

DAFTARPUSTAKA

Perhitungan ini menggunakan bilangan
molar yang sarna seperti pada percobaan
menggunakan kobal, yaitu : 4,63x10-6 mol untuk
oksida-oksida logam U02, PU02' La2O3 clan Gd2O3'
15 mol untuk O2 clan 1 mol untuk CF4. Tekanan
sistem yang digunakan adalah 1 atm.

Pada Gambar 5 menunjukkan sistem
Uranium- CF4-O2. Awalnya, gas UF6 terbentuk
pada temperatur rendah, kemudian digantikan oleh
gas UFs pada 1250 oK clan melebihi 2500 oK akan
didominasi oleh gas UF4.

Oi dalam sistem Plutonium-CF4-02 seperti
ditunjukkan pada Gambar 6, gas PUF6 muncul
secara dominan pada temperatur diantara 1500 oK
clan 2000 oK. Meskipun pada kesetimbangan reaksi,
dibawah 1500 oK PUF4 padat clan diatas 2000 oK
PUF3 padat telah terbentuk, peluang telah
terbentuknya gas plutonium florida (PuF6) sudah
dapat memberikan pengertian tentang terjadinya
dekontaminasi dari permukaan logam.

Hasil perhitungan untuk dua unsur lantanida
telah memberikan gambaran yang mirip. lantanum
lriflorida (Gambar 7) dan gadolinium triflorida
(Gambar 8) masing-masing berubah dari rase padat
ke rase gas pada lemperalur 1800 oK clan 1500 oK,
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.Pertimbangannya karena gas F2 sangat

korosif dan gas CF 4 lebih stabil
.Penelitian ini diskenariokan untuk

dekontaminasi logam pada fasilitas nuklir

yang dekomisioning.
.Fluor aktif yang dihasilkan plasma

dimaksudkan untuk reaksi kimia, bukan
pengikisan/ perusakan.

Samin
~ Sebutkan unsur-unsur aktinida dan lantanida

yang didekontaminasi selain U, Pu, La, Gd.

~ Mohon penjelasan bahwa effisiensi
dekontaminasi mencapai 100% selama 200
detik
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TANYAJAWAB

Hendry Firman
.Pembahasan menggunakan unsur-unsur

representatif yaitu. U dan Pu unruk
akri,rida. La dan Gd untuk Lanranida.
Belum dilakukan untuk unsur aktinida dan
la,rra,rida yang lain.

.Makin lama iradiasi plasma (> 200 detk),
cobalt dipermukaan habis karena bereaksi
dengan fluor. lumlah total di permukaan
(simulasi) terbatas.

Mulyono Daryoko
..Bagaimana jika dekontaminasi itu

menggunakan plasma gas Fl langsung.

..Penelitian ini di Jepang diarahkan untuk
aplikasi bahan apa ?

..Dekontaminasi tersebut berperan tidak pada
pengikisan/ perusakannya. bukan reaksinya ?

=
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