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ABSTRAK

ASSESMEN KANDUNGAN UNSUR PADA CUPLIKAN BATUBARA TERKAIT DAMPAK

LlNGKUNGAN. penggunaan energi nasional meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
dan pertambahan penduduk. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mencanangkan program
pembangungan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW sebagai tahap pertama yang difokuskan pada
penggunaan batubara sebagai sumber energi. Pada penelitian ini dilakukan karakterisasi cuplikan
batubara sebagai salah satu studi asesmen dampak lingkungan terhadap pembakaran batubara.
Penentuan kadar unsur kelumit dan toksik dilakukan menggunakan teknik analisis aktivasi neutron
instrumental. Cuplikan diiradiasi pada fasilitas Sistem Rabbit di reaktor G.A. Siwabessy dengan fluks
neutron -1013 n.cm-2.s·1,selanjutnya dicacah menggunakan detektor HPGe. MetodE!divalidasi dengan
menganalisis bahan acuan standar N1ST SRM 1633b abu terbang batu bara. Hasil analisis unsur
yang terkait dampak lingkungan seperti As dan Cr masing-masing (2,1 0±O,80) mg/kg dan
(7,63±1 ,45) mg/kg, serta unsur lain sepertiAl, Co, Cs, Ce, Fe, K, La, Mn, Na, Sc, Sm, Ti, dan V masih
berada dalam kisaran jika dibandingkan dengan konsentrasi pad a batubara di beberapa negara lain.
Komparasi dengan kandungan unsur pada abu dasar dan abu terbang untuk indeks pengayaan relatif,
kalkulasi neraca massa serta estimasi mass flow batu bara dan abu menggunakan pendekatan juga
dilakukan untuk mengestimasi total emisi beberapa unsur yang terkait dengan dampak lingkungan.
Total emisi unsur As, Co dan Cr sebesar 0,84 kg/hari hingga 2,28 kg/hari atau senilai dengan 0,49 %
hingga 1,23 % dari total massa unsur tersebut dalam batubara. Hal ini juga mengindikasikan adanya
penangkapan lebih dari 98 % hingga 99 % sebelum terjadi pelepasan emisi ke lingkungan.

Kata kunci : Batubara, AAN, Abu dasar, Abu terbang, Indeks pengayaan relatif

ABSTRACT

ASSESSMENT OF ELEMENTS IN COAL RELATED TO ENVIRONMENTAL CONCERN. National

energy consumption increases rapidly in line with the economic growth and population. Indonesian

government plans to develop electrical power plant 10 000 MW program to anticipate this matter, first

step of which is focused on coal power plant. In this study, coal combustion was assessed on its

environmental impact. Determination of trace and toxic elements was applied by instrumental neutron

activation analysis. Samples were irradiated in Rabbit System at GA Siwabessy, Serpong, in reactor

with neutron flux -1013 n.cm-2.s-1,then counted using HPGe detector. The method was validated by

analysis of standard reference material NIST SRM 1633b coal fly ash. The results showed thatAI and

Cr concentrations were 2.1 0±0.80 and 7.63±1.45 mg/kg, respectively, and other elements such asAl,

Co, Cs, Ce, Fe, K, La, Mn, Na, Sc, Sm, Ti, and V were still in the range of thse in other world coals.

Comparison the elements in coal with the elements in fly ash and bottom ash for relative enrichment

index, mass balance calculation and mass flow estimation using assumption was also carried out to
estimate the total emission estimation related the environmental concerned elements. The total emission

of As, Co and Cr were in the range of 0.84-2.28 kg/day or equivalent to 0.49-1.23% of total elemental

mass content in coal. This also indicated that these elements were captured 98-99% before released
to the environment.

Key words: Coal, AAN, Bottom ash, Fly ash, Relative enrichment index
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PENDAHULUAN

penggunaan energi nasional semakin

meningkat pesat sE~jalandengan pertumbuhan

ekonomi dan pertambahan penduduk. Untuk

mengantisipasi tlal tersebut, pemerintah

mencanangkan program pembangungan

PembangkitTenaga Listrik 10.000 MW sebagai

tahap pertama yang difokuskan pada penggunaan

batubara sebagai sumber energi. Berdasarkan

data tahun 2006, lebih dari 15,34 % sumber

energi listrik Indonesia dipasok dari batubara.

Pada tahun 2025 clitargetkan kontribusi energi

batubara ini bisa mencapai 33 % melebihi

sumber energi dari gas, minyak, angin, biofuel,

dan geotermal [1, 2]. PLTU merupakan industri

yang paling banyak menggunakan batubara,

menyerap lebih dari 71,11 % produksi batubara

dalam negeri [3]. PEmggunaanini terus meningkat

sejalan dengan penambahan PLTU baru.

Salah satu PLTU terbesar di Indonesia

yang dikelola oletl PT Indonesia Power UBP

Suralaya merupakan pemasok tenaga listrik Jawa

dan Bali sebesar 30% dari seluruh kapasitas

pembangkit listrik lainnya. Selain mampu

mengatasi permasalahan listrik di dalam negeri,

PLTU juga memiliki berbagai kendala yang harus

dihadapi. Kendala berupa pasokan batubara

yang terkadang tersendat (hal ini dapat diatasi

dengan penggunaan pembakaran minyak marine

fuel oil), batubara kelas rendah yang memiliki

efisiensi pem-bakaran rendah, segi teknis

ekonominya tidak cukup layak, dan dampak

emisi pembakaran ke lingkungan yang tidak

dapat diabaikan [4]. Liquefaction, gasifikasi,

upgrading, dsbnya menjadi alternatif

pengembangan teknologi untuk memanfaatkan

batubara kelas rendah ini [1,4]. Batubara yang
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dihasilkan di Indonesia sebagian besar

merupakan kelas kalori rendah lignit (58,7 %),

kalori sedang sub-bitumen (26,7 %), kalori tinggi

bitumen (14,3 %), dan kalori sangat tinggi

antrasit (0,3 %). Umumnya batubara yang

digunakan sebagai umpan pada pembangkit

listrik batubara di Indonesia adalah batubara

subbitumen dan bitumen [5]. Hal ini sama

dengan beberapa pembangkit listrik di Kanada

yang umumnya menggunakan kedua jenis

batubara tersebut [6]. Pad a umumnya batubara

lignit dan bitumen lebih sedikit terkontaminasi

unsur kelumit jika dibandingkan dengan batubara

subbitumen [7].

Penelitian terkait dengan neraca massa

dari unsur kelumit dan estimasi emisi partikulat

serta unsur-unsur toksik semakin menarik

perhatian terkait dengan semakin maraknya

pengoperasian pembangkit listrik di berbagai

negara [5-7]. Penelitian untuk mengevaluasi

dampak lingkungan dan mengkaji emisi yang

dikeluarkan dari pengoperasian PLTU batubara

pun semakin banyak dilakukan di berbagai negara

[7 -11]. Evaluasi dan kajian yang dilakukan

umumnya meliputi pencirian konsentrasi unsur

kelumit dan toksik pada batubara dan hasil

pembakarannya berupa abu terbang dan abu

dasar, faktor pengayaan relatif, dan estimasi laju

emisi unsur-unsur tersebut terkait dengan

dampak lingkungan.

Oi Indonesia, pencirian unsur kelumit dan

toksik dalam batubara masih sedikit dilakukan

dan dipublikasikan. Ciri batubara dan hasil

pembakarannya merupakan parameter penting

yang harus diketahui untuk mengkaji

penggunaan dan evaluasi dampak lingkungan.

Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan
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pencirian batubara menggunakan teknik analisis

aktivasi neutron instrumental (AANI). Data yang

dihasilkan selanjutnya diolah untuk mengkaji

faktor pengayaan dan estimasi emisi unsur-unsur

tersebut. AAN merupakan suatu teknik analisis

yang sangat representatif untuk analisis cuplikan

dalam jumlah banyak, sensitivitas tinggi, akurat,

dan limit deteksi yang mencapai orde nanogram

[12]. Untuk validasi metode, dilakukan analisis

pada cuplikan Standard Reference Material (SRM)

1633b coal fly ash produk dari National Institute

of Standards and Technology, USA.

METODE

Langkah Analisis

Dalam kegiatan ini, digunakan teknikAAN

dengan metode pembanding. Pada metode

pembanding, standar dan cuplikan diiradiasi

bersama-sama sehingga diperoleh kondisi yang

sama pada saat iradiasi. Kadar unsur dalam

cuplikan dapat dihitung dengan membandingkan

aktivitas cuplikan (AcuPlikan) dengan aktivitas

standar (As/d) yang diketahui kadarnya [13,14].

Untuk mendapatkan metode uji yang valid dan

menjamin mutu hasil pengujian, dilakukan validasi

dengan melakukan pengujian SRM N1ST1633b

abu terbang batubara yang memiliki matriks

serupa dengan cuplikan, dianalisis menggunakan

metode yang sarna pada cuplikan.

Indeks Pengayaan Relatif

Indeks pengayaan relatif merupakan

nisbah kandungan suatu unsur pad a abu

hasil pembakaran dan kandungan unsur tersebut

pad a batubara [15]. Indeks pengayaan relatif ini

sangat berguna dalam mengevaluasi sifat atau

perilaku unsur kelumit dalam proses

pembakaran. Indeks pengayaan (Relative
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Enrichment Index, REI) umumnya dinyatakan

sesuai Persamaan (1) [15] :

Kand.UnSlir abu % abll dafam batllbara
REf = x------- (1)Kand.UnSlirborubora 100

Kandungan abu dalam batubara Indonesia

umumnya sekitar 12 % hingga 15 % [16]

Neraca Massa

Perhitungan neraca massa sederhana

dilakukan dengan pendekatan perhitungan total

input batubara untuk setiap unsur (kg/hari).

Output diestimasi dengan pendekatan melalui

data pustaka laju emisi setiap unsur, karena

pada penelitian ini tidak dilakukan perhitungan

tersebut terkait beberapa parameter yang tidak

tersedia [15]. Dari input dan output tersebut

didapatkan total estimasi emisi untuk beberapa

unsur toksik dan unsur lainnya.

Perhitungan emisi lainnya dapat dilakukan

berdasarkan peranti lunak model Integrated

Environmental Control Model (tECM) yang

dikembangkan oleh National Energy Technology

Laboratory, tetapi pada penelitian ini penggunaan

aplikasi ini bel urn dilakulcan. Aplikasi ini

menghitung emisi partikulat, SOx' NOx' dan

merkuri dari pembangkit listrik tenaga uap

batubara, membutuhkan input data berupa faktor

kapasitas, ukuran boilerdan jenis batubara [17].

Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah standar campuran dari berbagai unsur

tunggal tritisol E-Merck dan vial polietilena Bel

Art ukuran 0,273 mL. Peralatan yang digunakan

adalah fasilitas iradiasi sistern rabbit di reaktor

GA Siwabessy, Serpong, spektrometer gamma

multisaluran dengan detektor HPGe Canberra
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HASIL DAN PEMBAHASAN

AI As C. Co Cr F. K La Mn Ha So Sm Ti V

Unsur

Tabel1. Hasil analisis SRM NIST 1633b

abu terbang batubara (mg/kg)

Gambar 1. Nisbah nilai sertifikat dan nilai
hasHanalisis SRM NIST 1633b abu terbang
batubara

...][

Unsur Nilai sertifikat Hasil analisis Bias (%)

AI*

15,05±0,2715,52±0,733,1
As

136,2±2,6135,7±2,30,4

Ce

190182±10,24,2

Co

5051,3±32,6

Cr

198,2±4,7192,3±9,43,0

Fe*

7,78±0,237,74±O,230,5

K*
1,950±O,0301,980±0,0371,5

La

9488,4±3,16,0

Mn

131,8±1,7131±6,O0,6

Na*
0,201±O,O030,221±O,O039,5

Sc

4140,8±O,60,5

Sm

2019,0±0,15,0

Ti*

0,791±0,0140,788±0,1180,4

V

295,7±3,6283,6±28,14,1

Ket: * (dalam satuan persen)

Hasil analisis unsur pada SRM tersebut

dan perbandingan dengan nilai sebenarnya pada

sertifikat ditunjukkan pad a Tabel 1. Data ini

menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian yang

baik antara nilai analisis dan nilai pada sertifikat

dengan rentang bias relatif 0,4 % hingga 9,5 %.

Nisbah antara nilai sertifikat dibandingkan nilai

hasil analisis 0,94 hingga 1,1 (Gambar 1). Nilai

ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian

antara nilai sertifikat dan nilai hasil analisis,

Cuplikan cliiradiasi bersama dengan

standar sintesis campuran pad a fasilitas rabbit

reaktor pad a fluks neutron - 1013n.cm-2.s-1

selama 1menit hin!~ga2 menit untuk pengukuran

radionuklida waktu para pendek, 10 men it untuk

waktu paro sedan!~, dan 1jam untuk waktu para

panjang. Cuplikan yang diiradiasi selama 1 menit

hingga 2 menit langsung dicacah menggunakan

spektrometer sinar gamma HPGe selama

200 detik, sedangkan untuk yang diiradiasi

10 menit dilakukan cooling 1 hari hingga 2 hari

sebelum pencacahan. Untuk pencacahan

cuplikan iradiasi 1 jam dilakukan setelah

cooling 2 minggu. Analisis spektrum

dilakukan menggunakan software Genie-2000,

Canberra Inc, USA.

Iradiasi dan Pencacahan

Cuplikan batubara berbentuk serbuk

(milled coa0 yang berasal dari PLTU di kawasan

Indonesia Timur dan SRM NIST 1633b abu

terbang batubara dikocok selama 2 men it,

ditentukan bobot kering dari setiap cuplikan

dengan menimban!~ cuplikan ~ 250 mg kemudian

dikeringkan dalam oven selama 2 jam pad a

suhu 105 ac. Cuplikan dibuat sebanyak 3 buah

(triplikat) dengan bobot masing-masing 5 mg

hingga 10 mg dan dimasukkan ke dalam vial

polietilena. Standar sintensis campuran dibuat

dengan pengenceran bertahap hingga didapatkan

bobot setiap unsur sesuai dengan kebutuhan,

beragam dari 0,1 ~tgsampai dengan 40 ~g.

Penyiapan Cuplikan, SRM dan Standar

yang memiliki resolusi 1,88 KeV pada energi

1332 KeV untuk Co-60, nisbah puncak terhadap

Compton 42 dan rE!latifefisiensi 12%.
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Tabel3. Konsentrasi unsur pada batubara, abu terbang, abu dasar dan indeks

pengayaan relatif
Unsur

Penelitian ini
Penelitian lain [11]

Batubara
AT [18]READ [18]REREATREAD

As
2,106,370,466,240,452,990,21

Cr
7,63390,77137,42,701,202,05

AI
0,868,521,498,021,40

Co
3,0512,470,6122,21,091,170,77

Cs
0,994,130,637,31,11

Ce
7,5040,30,8168,751,38

Fe (%)

0,465,991,979,193,02

K (%)
0,1040,640,930,991,43

La
1,6711,431,0323,32,10

Mn
48,8225,60,69302,50,930,992,20

Na
0,0820,460,840,691,27

Sc
0,998,931,3517,372,63

Sm
0,271,91,043,61,98

Ti (%)

0,050,220,730,341,13
V

11,1114,41,55111,51,511,240,75

Ket :AT = abu terbang; AD= abu dasar; RE = pengayaan relatif

faktor pengayaan relatif yang dirangkum pada

Tabel 3. Hasil yang diperoleh menunjukkan

bahwa beberapa unsur-unsur yang terkandung

dalam batubara dan hasil pembakaran dapat

digolongkan ke dalam tiga kelompok [15].

Hampir semua unsur pada abu terbang

dan abu dasar kecuali As memiliki indeks

pengayaan relatif di atas 0,7. Hal ini

mengindikasikan bahwa unsur-unsur tersebut

pada proses pembakaran batubara mengalami

pengayaan pad a abu terbang dan abu dasar.

Unsur-unsur yang digolongkan ke dalam

kelompok I, umumnya unsur yang memiliki RE

sekitar (1,O±O,3) ialah unsur-unsur yang tidak

mudah menguap pada saat pembakaran seperti

unsur mayor AI, Fe, K, dan unsur tanah jarang.

Untuk kelompok II adalah unsur yang

terdistribusikan kembali baik pada abu dasar

maupun abu terbang karena penguapan

selama pembakaran dan terkondensasi, yaitu

unsur-unsuryang memiliki RE -0.7. Sementara
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itu, kelompok III adalah unsur-unsur yang

memiliki RE sangat rendah, seperti Se dan Hg,

tetapi pad a penelitian ini kedua unsur tersebut

tidak terdeteksi dengan baik.

Estimasi total emisi untuk unsur-unsur As,

Co, dan Cr yang terkait dampak lingkungan

dilakukan berdasarkan pendekatan (hampiran).

Pad a penelitian ini tidak dilakukan pengukuran

emisi dari cerobong secara langsung, oleh karena

itu dilakukan pendekatan menggunakan asumsi

emisi masing-masing unsur As, Co, dan Cr dari

cerobong asap sebuah PLTU yang berdaya

150 MW/h dan 800 MW/h yang dipublikasikan

di penelitian lain, masing-masing berkisar

3,4 g/jam hingga 8,4 g/jam, 1,9 g/jam dan

29,6 g/jam hingga 86,8 g/jam [9,15].

Perhitungan sederhana neraca massa

menggunakan total input batubara harian

(kg/hari), total input per unsur, dan total emisi

per unsur dari cerobong (kg/hari) untuk

pembangkit listrik skala besar dengan
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Tabel 4. Rentang input dan output unsur
As, Co, Cr, serta total emisinya

Unsur Input Output Out/In Total emisi
(kg/hari) (kg/hari) (Nisbah emisi %) (kg/hari)

As 63,0 0,08-0,20 0,13-0,32 0,84-2,28
Co 91,5 0,05 0,05

Cr 228,9 0,71-2,08 0,31-0,91

kebutuhan batubara 30000 ton/hari dirangkum

pada Tabel4.

Hasil perhitungan berdasarkan

pendekatan yang diperoleh menunjukkan bahwa

input unsur As, Co, dan Cr masing-masing

63,0 kg/hari, 91,5 kg/hari, dan 228,9 kg/hari

dengan jumlah yang diemisikan hanya berkisar

masing-masing 0,08 kg/hari hingga 0,20 kg/hari,

0,05 kg/hari, dan 0,71 kg/hari hingga

2,08 kg/hari. HasH ini mengindikasikan bahwa

dari total emisi unsur yang berdampak pad a

lingkungan sebesar 0,84 kg/hari hingga

2,28 kg/hari atau senHai dengan 0,49% hingga

1,23% dari total massa unsur terse but dalam

batubara. Kontribusi emisi terbesar berasal dari

unsur Cr sebesar 0,31 % hingga 0,91 %.

Hal ini menunjukkan bahwa nisbah emisi

dari ketiga unsur tersebut tidak memberikan

dampak melebihi daya dukung lingkungan karena

umumnya kurang dari 1% [15]. Hal ini juga

mengindikasikan ada penangkapan lebih dari

99% sebelum terjadi emisi ke lingkungan.

Kajian dampak lingkungan ini belum

menyeluruh karena belum mencakup unsur

toksik lainnya seperti Hg, Cd, dan Pb. Umumnya

unsur Hg memiliki nisbah emisi terbesar

dibandingkan unsur-unsur lain hingga lebih

dari 15%, walaupun secara total kontribusi

emisi terbesar dari unsur terkait dampak

lingkungan berasal dari Cr sebagaimana

penelitian yang dilakukan Goodarzi untuk

PLTU di Kanada, dan penelitian Ito untuk

PLTU di Jepang [17,19].

ISSN : 2085-2797

Penelitian yang dilakukan Goodarzi dan

Ito tersebut menyimpulkan dengan data

pencirian unsur pada batu bara dan abu hasil

pembakaran, serta pengukuran emisi pad a

cerobong secara langsung, bahwa emisi unsur

yang berasal dari PLTU tidak memberikan

dampak negatif dan beban yang berlebihan pada

~ra am~ie~an lingkungan sekitar.

~
KESIMPULAN

Asesemen kandungan unsur kelumit dan

toksik telah dilakukan menggunakan teknik

AANI. HasHanalisis unsur yang terkait dampak

lingkungan seperti As dan Cr masing-masing

(2,10±0,80) mg/kg dan (7,63:1:1,45)mg/kg, serta

unsur lain seperti AI, Co, Cs, Ce, Fe, K, La, Mn,

Na, Sc, Sm, Ti, dan V masih berada dalam

kisaran jika dibandingkan.demgan konsentrasi

pada batubara di beberapa negara lain.

Perhitungan total emisi unsur As, Co, dan

Cr memberikan nilai nisbah kurang dari 1%

sehinga tidak memberikan dampak yang

melebihi daya dukung lingkungan berdasarkan

perbandingan hasH penelitian di Kanada dan

Jepang. Hal ini juga mengindikasikan bahwa

adanya penangkapan lebih clari 99% sebelum

teremisikan ke lingkungan.

Perlu dilakukan secara lebih mendalam

kajian emisi unsur-unsur toksik dan unsur

kelumit serta pengukuran langsung emisi

cerobong agar hasil yang diperoleh lebih valid

dan akurat untuk memastikan dampak PLTU

terhadap daya dukung ling kung an sekitar.
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Tabel 2. Konsentrasi berbagai unsur kelumit dan mayor pada cuplikan
batubara pada penelitian ini dan batubara penelitian lain

Kel

Unsur

lingkungan
Unsur lain'

Unsur

As

Cr

AI (%)
Co

Cs

Ce

Fe (%)

K (%)
La

Mn

Na

Sc
Sm

Ti (%)
V

Penelitian ini

2,10±O,80

7,63±1,45

0,86±O,02

3,05±O,53

O,99±o,05

7,50±O,90

0,46±O,03
O,104±o,001

1,67±O,33

48,8±2,5

O,082±0,001

O,99±o,05

O,27±O,03
O,05±O,02

11,H1 ,6

Goodarzi

(second study)[9]

2,55 0,14

22,4 1,29

3,57 0,80

96,9 10,9

33,9 0,71

Batubara
Kanada

[2002]

1,60-84

4,50-13,3

1,70-3,70

52,5-256

8,70-18

Batubara
Swaine

[1990]

0,5-80

0,5-60

0,5-30

0-56

0,09-3

5-300

0,2-1,4

2··100

dengan metode uji yang digunakan valid dan

dapat dipercaya untuk analisis pada cuplikan abu

batubara.

Hasil analisis unsur kelumit dan mayor

pad a cuplikan batubara diperoleh total 14 unsur

terdeteksi, yaitu AI, As, Ce, Co, Cr, Fe, K, La,

Mn, Na, Sc, Sm, Ti, dan V, yang dirangkum pada

Tabel2. Oari hasil tersebut, perbandingan dengan

beberapa hasil dari Kanada dan beberapa negara

lainnya, dapat diketahui bahwa cuplikan batubara

yang dicirikan memiliki konsentrasi unsur AI, Fe,

dan K dalam persentase yang cukup besar.

Hal ini juga selaras dengan beberapa

penelitian lain yang menunjukkan bahwa secara

kimia, batubara mengandung unsur Si, AI, Fe,

Ca, K, dan Mg dalam persentase yang tinggi

[4,7,14]. Konsentrasi unsur-unsur yang terkait

dampak lingkungan seperti As dan Cr masing

masing (2,1 0±0,80) mg/kg dan (7,63±1 ,45) mgl

kg, serta unsur lain seperti AI, Co, Cs, Ce, Fe,

K, La, Mn, Na, Sc, Sm, Ti, dan V yang diperoleh

pada penelitian ini lebih rendah jika dibandingkan

dengan hasil analisis batubara oleh Goodarzi [6],

tetapi hasil ini masih berada dalam rentang data

batubara Kanada dan batubara negara lain di

dunia [18].

Arsen dikategorikan sebagai salah satu

unsur toksik oleh Canadian Environmental

Protection Act (CEPA 1995) di sam ping Cd, Hg,

Ni, dan Pb dan diperlukan pemantauan emisinya

terhadap dampak kesehatan dan lingkungan (15).

Sejak tahun 1995, kromium ditambahkan dalam

daftar ini, terkait dengan kemungkinan adanya

bentuk Cr6+yang bersifat karsinogen. Kandungan

arsen pada batubara dunia berada pada rentang

0,5 mg/kg hingga 80 mg/kg, tetapi pada kasus

tertentu kandungan ini bisa mencapai

900 mg/kg hingga 1500 mg/kg sebagaimana

yang didapatkan pada batubara Brazil, Cina

dan Ceko [10).

Pembakaran batubara yang mengandung

As dalam kadar yang tinggi dapat

mengakibatkan arsenosis (sa kit akibat arsen)

sebagaimana terjadi di Cina. Selanjutnya data

yang diperoleh dibandingkan dengan data pada

abu dasar dan abu terbang untuk mendapatkan
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