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ABSTRAK

DEKONTAMINASI STAINLESS STEEL JENIS SS 304 DENGAN CO2 PADAT BERTE KANAN. Telah
dilakukan percobaan dekontaminasi abrasif sam pel valve stainless steel 55 304 dengan C02 padat
bertekanan 12 Bar, dengan variabel operasi waktu penyemprotan (blasting time) 15, 30,45 dan 60 dt
dan percobaan dilakukan didalam Hot Cell. Hasil yang didapatkan adalah adanya penurunan paparan
laju dosis radiasi sampel dari 460 mRem/jam menjadi 200 mRem/jam dan faktor dekontaminasinya
(OF) adalah 1,35 setelah mengalami penyemprotan selama 45 detik. Untuk percobaan dekontaminasi
tersebut dibutuhkan 10 kg C02 padat (dry ice). Limbah sekundernya berupa aerosol diproses melalui
filtrasi dengan HEPA dan karbon filter.

ABSTRACT
DECONTAMINATION OF STAINLESS STEEL SS 304 TYPE WITH PRESSURIZED CO2 SOLID. The
abrasive decontamination of the stainless steel valve using 12 bar pressurized CO2 solid has been
done. Experiment activities was performed in the HOT CELL facility with variation of blasting time 15,
30, 45 and 60 seconds. The result of experiment shown that the operation of abrasive decontamination
during 45 seconds gives the decreasing of the equipment radiation dose rate from 460 to 200 mRem/h
and decontamination factor 1.35. The secondary waste from decontamination activities was treated by
filtration method using HEPA filter and activated carbon filter.

PENDAHULUAN

Semua instalasi nuklir dirancang
dengan prioritas faktor keselamatan tinggi dan
beroperasi untuk waktu yang panjang. yaitu
lebih dari 30 tahun. Kualifikasi peralatan dan
sarana pendukungnya harus sesuai dengan
yang dipersyaratkan, sehingga menghasilkan
kinerja sistem yang optimal. Pengoperasian
sistem dijalankan mengikuti PROTAP
(prosedur tetap), JUKLAK (petunjuk
pelaksanaan) dan JUKNIS (petunjuk teknis)
yang berlaku, dan hasilnya didokumentasikan.
Berkaitan dengan keselamatan radiasi pekerja,
maka daerah kerja dibagi dalam beberapa
tingkat (zone area). Oaerah kerja yang
potensial radiasinya tinggi merupakan daerah
terlarang dimasuki pekerja tanpa
menggunakan alat pengamanan radiasi dan
monitoring paparan dosis radiasinya. Keadaan
terpaksa (emergency) sehingga pekerja harus
memasuki daerah terlarang dapat terjadi jika
melakukan perbaikan alat yang rusak dan
upaya lain dengan bantuan alat hadling tidak
dapat terselesaikan. Prinsip ALARA (as low as
reasoanable achievement) selalu diterapkan
dalam melakukan kegiatan yang berkaitan
dengan radiasi. 8ebagai salah satu tujuan
pemilihan bahan dan peralatan yang
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berkualitas sesuai dengan spesifikasi dan
standar keselamatan adalah untuk

menurunkan potensi kegagalan fungsi
alatlsistem sehingga mengurangi frekuensi
adanya kegiatan perbaikan (repairing).

Untuk maksud tersebut, maka semua
peralatan proses dan sistem pemipaannya
dibuat dari bahan baja tahan karat yang
kekuatan mekaniknya tinggi. 8ebagai contoh
adalah instalasi evaporasi untuk pengolahan
limbah radioaktif cair, semua peralatan
prosesnya seperti tangki penampung, pompa,
valve dan pipa transfer limbahnya terbuat dari
bahan stainless steel jenis S8 304. Bahan
tersebut termasuk logam paduan (alloy)
dengan karakteristik seperti Tabel.1 dan
komposisi perbandingan campuran logamnya
adalah 71 % Fe (ferrum), 19 % Cr (chromium)
dan 10 % Ni (nikel).
Setelah dipakai untuk mengolah limbah
radioaktif, maka peralatan proses yang
bersinggungan langsung dengan limbah
menjadi terkontaminasi oleh limbah radioaktif.
Selanjutnya, agar tidak membahayakan
pekerja dan lingkungan, maka cara
pengelolaannya diatur mengikuti peraturan dan
ketentuan keselamatan radiasi.
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Tabel1. Karakeristik stainless steel 304 1'1

No KarakteristikBesaran DimensionalNominal

1

Density g.cm·37,93
2

Melting Point °c1400-1455
3

Coeff. Expantion (20-100°C) oK18.0x106

4

Thennal Conductivity Wm"K"16.3
5

Electrical Resistivity ~Ocm70-72

6
Tensile strength Mpa460-1100

7
Izod Impact Jm

.,
20-136

8
BrinellHardness 160-190

9
Modulus of Elasticity GPa190-210

TATAKERJA
Bahan

Ao iJdalah laju paparan dosis radiasi sebelum
pCllakuan dekon!illl1il1iJsi dan A. iJdalilh lilju
paparan dosis raulClsi sesudLJh perlClkUiJl1
dekontaminasi.

semprotan C02 padat benekanan. Limbah
sekunder yang ditirnbulkan berupa aerosol,
yaitu campuran antara gas C02 dan panikel
kontaminan padat hasil pengikisannya.
Keuntungan yang diperoleh dari met ode (Iry
ice blasting adalah cepat proses
dekontaminasinya dan mudah cara pegelolaan
limbah sekundernya menggunakan filtrasi
dengan HEPA filter. Kemudian untuk
mengetahui hasil proses dekontarninasi, rnaka
setiap perl1ba/18n waktu penyemprotan
dilakukan pengukuran radioaktivitas sampel
dengan sUfvcymctcr y. Kemudian dilakukan
perhitungan besarnya faktor dekontaminasi
yang dihasilkiJn dengan menggunakan
PersarnaiJn [1]. YiJitu :

Sam pel percobaan adalah sebuah
limbah valve SS 304 berdiameter 10 inci yang
terkontaminasi y berasal dari laboratorium
pengujian dengan laju dosis paparan
radiasinya 460 mRem/jam. Bahan
pendekontaminasinya adalah butiran C02
padat (gran ural) berdiameter ± 0.5 cm yang
dibuat dengan mesin proses pemampatan gas
CO2 secara adiabatik.
Peralatan

Percobaan dilakukan di dalam Hot

cell yang dilengkapi manipulator, sungkup
pengarah aliran pengisapan limbah sekunder
aerosol dan meja putar untuk mengatur bidang
permukaan sampel yang akan
didekontaminasi. Untuk membangkitkan
tekanan semprotan C02 padat dipakai pompa

(1 )OF = Ao / Ax

Untuk menjaga kinerja sistem
beroperasi normal, maka diperlukan adanya
perawatan sistem yang pelaksanaannya telah
dijadwalkan secara berkala. Tindakan
perbaikan dan penggantian suku cadang yang
aus karena korosif bahan atau penggantian
mechanical seal penahan kebocoran adalah
tindakan yang melibatkan secara Icmgsung
pekerja untuk berhubungan dengan peralatan
yang terkontaminasi. Untuk menurukan tingkat
radioaktivitas kontaminan di peralatan maka
diperlukan proses dekontaminasi sehingga
keselarnatan pekerja terjamin. Dekontaminasi
adalah proses pengarnbilan radionl1klida yang
melekat atau menempel di pcrrnukaan sl1atu
material atau peralatan. Maksud dan tujuan
proses terse but adalah rnenurunkan
sernaksimal mungkin tingkat kontaminasi di
bahan/alat sehingga aman untuk pengelolaan
lanjut. Keadaan tersebut sang at dibutuhkan
untl1k perawatan. perbalkan dan memodifikasi
perangkat nuklir yang rnempunyai kualitas
teknologi tinggi dan mahal. Berdasarkan
mekanisme prosesnya, dekontaminasi dibagi
menjadi dua kategori yaitu :
1. Dekontaminasi secara fisika, adalah

pengambilan kontaminan dengan cara
pengikisan permukaan bahan yang
diakibatkan proses interaksi fisika,
termasuk diantaranya adalah metode sand
blasting, ice blasting dan vibrating.

2. Dekontaminasi secara kimia, yaitu
pengikisan permukaan bahan yang
dilakukan dengan proses kimia. Termasuk
di dalamnya metode tersebut adalah
metode electropolising, polising dengan
bahan kimia dan metode pelarutan
dengan proses reduksi-oksidasi.

Pada penelitian ini dilakukan
percobaan pengembangan metode
dekontaminasi dry ice blasting, yaitu
pengikisan kontaminan yang menempel
permukaan stainless steel memakai
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sentrifugal yang dibantu dengan
penghembusan udara bertekanan 12 bar.
Kemudian untuk mengoptimalkan tekanan
semprotan dipakai sistem sprayer yang dapat
diarahkan dengan manipulator ke permukaan
sampel yang akan dikikis. Skema peralatan
dekontaminasi dengan ice blasting terlihat
pada Gambar.1 Sedangkan untuk mengetahui
besarnya laju dosis paparan radiasi sam pel
dilakukan dengan cara pengukuran
menggunakan detektor GM (geiger muller).
Untuk mengetahui berat dry ice yang terpakai
dilakukan dengan cara penimbangan berat
CO2 padat sebelum dan sesudah dipakai untuk
proses dekontaminasi.

Metode Identifikasi Lokasi Kontaminan
Penentuan lokasi radiokontaminan

dilakukan di dalam HOT CELL dengan cara
mengukur paparan radiasi seluruh segmen
permukaan sampel dengan alat survey meter
deteksi y. Untuk mendapatkan titik lokasi
secara tepat, maka dilakukan terlebih dahulu
pengukuran radiasi ruangan (/Jackground).
Setelah sampel dimasukkan ke dalam HOT
CELL kemudian dilakukan pengukuran ke
setiap segmen permukaannya. Hasil deteksi
lokasi kontaminan menempel ditandai dengan
marking ink.

Proses Dekontaminasi

Persia pan proses dekontaminasi
dilakukan dengan cara menempatkan sampel
di atas meja putar dan berada dibawah
sungkup pengarah aliran hisapan off-gas.
Proses dekontaminasi dilakukan dengan cara
menyemprotkan butiran C02 padat ke arah titik
bertanda (marking ink) tempat dimana
kontaminan menempel di permukaan. Untuk
mengarahkan dan menjaga kestabilan tekanan
semprotan dry ice dipilih spryer berdiameter
lobang kecil sehingga menghasilkan
semprotan berbentuk runeing Penyemprotan
dilakukan seeara bertahap dengan interval
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waktu 15 detik dan setiap periodik dilakukan
pengukuran paparan radiasinya. Hasil
pengukuran Jaju dosis paparan radiasi dan
faktor dekontaminasinya terlihat pada Tabel 2
dan Gambar 2. Setelah proses dekontaminasi
selesai, berat CO2 padat tersisa ditimbang dan
kebutuhannya untuk proses dekontaminasi
tersebut adalah 10 kg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tingkat
keberhasilan metode dekontaminasi dengan
ice blasting maka dilakukan pereobaan
pengikisan dengan menyemprotkan CO2 padat
bertekanan 12 bar ke titik lokasi kontaminan

menempel. Pad a perlakuan penyemprotan dari
15 detik pertama sampai ketiga didapatkan
adanya penurunan tingkat radioaktivitas
permukaan sam pel dari laju dosis 460
mRem/jam menjadi 200 mRem/jam. Kejadian
tersebut menunjukkan adanya proses
pelepasan kontaminan dari permukaan sampel
yang diakibatkan oleh tekanan semprotan CO2
padat. Pad a saat terse but dimungkinkan
terjadinya mobilitas kontaminan d?ri padatan
yang menempel permukaan sam pel menjadi
aerosol bersama gas C02 hasil penguapan
CO2 padat. Selanjutnya untuk menghindari
terjadinya penyebaran kontaminasi di ruangan
hot eel, maka dipasang sungkup pengarah
aliran hisapan yang dihubungkan dengan
sistem off-gas. Pada proses pengikisan
dengan total waktu penyemprotan 45 detik,
radioaktivitas di perrnukaan sampel berlaju
dosis 200 mRem/jam adalah sama dengan
tingkat radioaktivitas back ground. Pada
keadaan tersebut dapat dinyatakan bahwa
semua kontaminan di permukaan sam pel
sudah terlepas. Kemudian untuk meyakinkan
dapat diketahui dari pengukuran laju dosis
paparan radiasi hasil penyemprotan 15 detik
berikutnya, yaitu 200 mRem/jam. Laju dosis
papa ran radiasi back ground di ruangan hot
cell adalah 200 mRem/jam

Tabel 2. Hubungan waktu penyemprotan dengan faktor dekontaminasi relatif (OF) pada dekontaminasi
SS 304 L

No
Waktu

Paparan (mRem/jam)Faktor dekontaminasi

Penyemprotan
AwalAkhirrelatif (OF)

1

15 460410 1,12.
2

30 410360 1,14
3

45 360200 1,80
4

60 200200 1,00
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Mekanismc dan faktor dekontaminasi

Faktor dekontaminasi yang dihasilkan
dari percobaan relatif rendah, yaitu berkisar
1,12 sampai 1,18. Hasil tersebut sangat terkait
dengan spesifikasi materiall bahan yang
didekontaminasi dan jenis kontaminan yang
menempel di permukaannya. Pada
pengamatan besarnya laju dosis akibat
pengikisan dan faktor dekontaminasi (OF) yang
dihasilkan fungsi waktu penyemprotan,
didapatkan adanya peningkatan nilai faktor
dekontaminasinya, seper1i pada Tabel 2.
Proses kenaikan OF tersebut dirnungkinkan
terjadi karenanya meningkatnya luas bidang
kontak antara deposit kontaminan dengan CO?
padat yang disemprotkan dan rnenghasilkan
permukaan yang kasar dan semakain mudah
terlepas dari permukaan. Mekanisme akibat
terjadinya turnbukan antara CO? padat yang
disemprolkan ke permukaan kontaminan
mengakibatkan terjadinya pelepasan
kontaminan dari permukaan bahan yang
didekontaminasi menjadi aerosol bersarna gas
C02 Waktu yang dibuluhkan untuk
mengikisan kontaminan sampel dari berlaju
dosis 460 rnRem/jam rnenjadi 200 mRem/jam
yang juga sama dengan laju dosis bnck grouncl
adalah 45 detik. Jumlah waktu tersebut adalah

relallf pendek untuk pemakaian di proses
dekontaminasi. Kejadian tersebllt
mengindikasikan proses kontaminanasi terjadi
karena deposit yang menempel di permukaan
luar sam pel dan tidak sampai masllk ke pori
pori bahan sampel. Karakteristik dari material
55 304 yang tahan karat dengan nilai
kekerasan dan kllat tarik bahannya yang tinggi,
yaltu 160-190 (EJlinellHarelness) dan tensile
strength 460-1100 Mpa merllpakan
argurnentasi kuat yang dapat menunjukkan
tingkat kesulitan kontaminan masuk sampai ke
pori-pori bahan 55 304. Argumentasi tersebut
dapat dikuatkan lagi dengan cara mengetahui
jumlah enegi kinetik yang diakibatkan oleh
semprolan CO2 padat, memakai persamaan E
= Y2 mi , dimana m dan v adalah massa dan
laju partikel C02 pada\. Mekanisme proses lain
yang dimungkinkan terjadi adalah akibat
adanya perubahan temperatur sampel secara
mendadak dari temperatur kamar menjadi 
800C sesuai dengan temperatur terbentuknya
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C02 pada\. Oleh karena adanya perbedaan
angka muai dan faktor penyerapan panas
bahan 5S 304 dan kontaminan, sangat
dimungkinkan menyebabkan terlepasnya
kontaminan dari permukaan.Untuk
meningkatkan kualitas analisis proses
pelepasan kontaminan dari permukaan bahan
diperlukan pengamatan perubahan struktur
metalurginya. Keuntungan yang didapatkan
dengan cara ice blasting adalah adanya
kernudahan mengelola limbah sekundernya.

KESIMPULAN

Metode (IIY ice blasting (C02 padat)
adalah cocok dipakai untuk mengikis
kontaminan yang keberadaannya sebagai
endapan atau padatan yang menempel
perrnukaan. Berbagai kellntungan pemakaian
met ode tersebut adalah : murah, teknologinya
sederhana dan mlldah dioperasikan disamping
ekonomis dalam pengelolaan limbah
sekundernya. Faktor dekontaminasi untuk SS
304 dengan ice blasting yang didapatkan
adalah 1,35. Untuk mengetahui mekanisrne
dan tingkat perubahan yang terjadi akibat
proses dekontaminasi, maka dibutuhkan
analisis struktur metalurgi bahan yang
didekontarninasi.
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Gambar 1. 5kema peralatan proses ice blasting dekontaminasi
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Gambar 2. Hubungan antara waktu /Jlasting dan penurunan paparan laju dosis radiasi 55 304
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