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ABSTRAK
KARAKTERISASI FISIK BEBERAPA 3VUNERAL ALAM SEBAGAI

BAHAN URUG. Telah dilakukan karakterisasi fisik berbagai batuan alam calon
bahan urug pada suatu sistem penyimpanan limbah radioaktif. Tujuan penelitian
ini adalah mempelajari unjuk kerja beberapa calon bahan urug untuk fasilitas
penyimpanan limbah tanah dangkal yang meliputi permeabilitas, kejenuhan air,
porositas dan komposisi kimianya. Setelah dievaluasi secara pembobotan, bahan
bentonit, kaolinit dan tanah permukaan mempunyai nilai yang cukup favourable
untuk digunakan sebagai bahan urug. Diantara contoh batuan yang dipelajari,
bentonit dan kaolinit mempunyai karakteristik yang paling baik bila dibandingkan
dengan lainnya.

ABSTRACT
PHYSICAL CHARACTERISTIC OF NATURAL MINERALS AS A

BACKFILL MATERIAL. Physical characterisation of natural rocks and soils
samples as the candidate of backfill material on a radwaste disposal system has
been conducted. The objective of the experiment is to study several candidates of
backfill material to be used for shallow land disposal facility. The study involved
permeability, water saturation, porosity and it's chemical composition. After
evaluated by scoring method; bentonite, kaolinite and surface soil showed to have
a favourable value as backfill material. Among the samples, bentonite and
kaolinite have a superior properties compared to another samples.

PENDAHULUAN
Bahari urug {backfill material) merupakan salah satu komponen penting

yang digunakan sebagai penghalang buatan dalam suatu sistem penyimpanan
limbah radioaktif, terutama karena fungsinya untuk menahan dan mengontrol
aliran air tanah ke arah fasilitas penyimpanan limbah serta kemampuannya yang
baik untuk menghambat pelepasan radionuklida ke badan air tanah [ 1 ].

Calon bahan urug tersebut meliputi bentonit, kaolinit, pasir, tuff dan tanah
permukaan. Bentonit, kaolinit dan pasir kuarsa merupakan bahan- bahan yang
diusulkan oleh BROOKINS [2] untuk digunakan sebagai bahan urug, sedangkan
tuff dan tanah permukaan merupakan bahan alam asal lokasi calon tapak Pusat
Listrik Tenaga Nuklir di Semenanjung Muria.

Aliran air tanah merupakan media yang berperan bagi migrasi radionuklida
ke Iingkungan, Iepasan radionuklida yang terbawa oleh air tanah dapat dihambat
oleh adanya sistem penghalang yang mengelilingi fasilitas penyimpanan limbah.

Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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Faktor penghambatan radionukiida tersebut dinyatakan sebagai faktor retardasi
(Rf), yang dinyatakan dalam bentuk persamaan [3]:

dimana f = porositas (ml/ml); p = densitas curah (g/ml); S = derajat kejenuhan
(%); Kd = koefisien distribusi (mi/g). Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa
karakter fisik dari batuan alam seperti porositas, densitas curah, kejenuhan air
perlu dipelajari dan diukur. Secara umum karakter fisik ini adalah parameter yang
penting untuk menghambat dan mengontrol aliran air tanah, dimana aliran air
tanah adalah suatu media yang penting untuk melepaskan dan membawa
radionukiida ke biosfir.

Demikian pula dengan nilai permeabilitas dari masing-masing bahan yang
diuji perlu diukur agar dapat diketahui nilai kemudahan bahan tersebut
meloloskan air. Selain itu juga ingin diketahui komposisi kimia dari masing-
masing contoh batuan alam.

Percobaan ini pengerjaannya dilakukan di laboratorium Bidang Teknologi
Pengolahan Limbah Aktivitas Tinggi - PTPLR, sedangkan untuk mengetahui
komposisi kimia dari bahan-bahan contoh dilakukan analisisnya dengan alat X-
Ray Fluorescence (XRF) yang ada di Pusat Elemen Bakar Nuklir-BATAN.
Penentuan superioritas dari calon bahan urug digunakan teknik scoring. Calon
bahan urug dikatakan berpotensi bila memiliki sifat impermeabel rendah,
kejenuhan rendah, porositas rendah dan memiliki sifat self sealing yang baik [4].

Penelitian ini merupakan karakterisasi awal unjuk kerja dari beberapa
bahan alami untuk bahan urug pada fasilitas penyimpanan limbah sistem tanah
dangkal. Hasil yang diperoleh akan disumbangkan pada pengkajian unjuk kerja
bahan urug.

TATA KERJA
Bahan

Material yang digunakan untuk percobaan berasal dari beberapa daerah:
bentonit dari Trenggalek, kaolinit dan pasir pantai dari Pulau Bangka, sedangkan
batuari tuff dan tanah permukaan dari daerah Semenanjung Muria. Perlakuan dari
bahan-bahan meliputi penggerusan, pengayakan untuk memperoleh ukuran butir
40-80 mesh. Sebelum digunakan pada percobaan, bahan-bahan tersebut disimpan
didalam desikator berisi NaCl jenuh.

Peralatan yang digunakan antara lain adalah rangkaian alat permeameter,
gelas ukur, oven, timbangan analitik, stopwatch dan alat analisis XRF untuk
menentukan komposisi kimia dari bahan-bahan contoh.

Metode
Agar parameter-parameter fisik dari berbagai bahan contoh dapat

diperbandingkan satu dengan lainnya maka salah satu karakter tertentu harus
disamakan, pada percobaan ini densitas dari semua batuan contoh disamakan
besarnya. Penentuan densitas dilakukan dengan cara mencurahkan bahan contoh
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kedalam tabung permeameter sehingga didapat harga densitas sekitar 1,2 g/ml dan
tebal bahan contoh (L) 1,7 cm.

a. permeabilitas
Percobaan permeabilitas dilakukan untuk mengukur kelolosan aliran air

melalui suatu bahan. Percobaan ini dilakukan dengan cara pengukuran tinggi
permukaan tetap, seperti ditunjukkan pada Gambar 1 [5]. Kondisi yang digunakan
adalah h = 50 em, L = 1,7 cm dan A = 1,8 cm2. Pencuplikan debit aliran dilakukan
secara berkala dan perhitungan nilai permeabilitas digunakan persamaan:

dimana, K = koefisien permeabilitas (cm/detik); Q = debit aliran yang tertampung
selama waktu t (ml); L = panjang bahan contoh yang diujikan dalam permeameter
(cm); t - waktu pencuplikan (detik); h = tinggi permukaan air (cm); A = luas
penampang vertikal permeameter (cm2).

b. kejenuhan
Percobaan ini dilakukan terhadap bahan dari percobaan permeabilitas.

Bahan contoh dikeluarkan dari dalam tabung permeameter kemudian dipotong-
potong tipis dan ditimbang dalam keadaan basah. Bahan contoh tersebut kemudian
dikeringkan dengan alat oven dengan kondisi suhu 110 °C dan waktu 4 jam.
Bahan contoh yang telah kering ini kemudian ditimbang kembali. Adanya
perbedaan berat pada kondisi basah dan kering ini merupakan kejenuhan air yang
ada pada bahan contoh tersebut [5].

c. porositas
Porositas efektif, feff, diukur secara Free Column Volume (FCV) [6],

dimana 3 g bahan contoh ditempatkan dalam gelas ukur dengan Djn. 1 cm dan
ditambahkan 5 ml air destilat (VI), biarkan semalaman. Ukur tinggi bahan contoh
dalam keadaan basah (BV) dan volume total air setelah dibiarkan semalaman
(V2),

FCV= ^ - ( V j - B V ) (3)

dan

. FGV
f ( 4 )

d. komposisi kimia
Analisis dilakukan dengan alat XRF pada energi kerja 24 MeV. Intensitas

yang didapat dari hasil pengukuran kemudian dihitung untuk mendapatkan harga
intensitas yang tefkoreksi dengan persamaan [7,8]:
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T — UKUT
1koreksi ~ yj p

(6)

dimana W = yield; E = enerji kerja alat; (j) = penampang lintang unsur

Evaluasi
Dari semvia hasil percobaan kemudian dirangkum untuk dilakukan

evaluasi. Langkah pertama dari evaluasi ini adalah pemberian bobot pada masing-
masing parameter pengukuran. Angka pembobotan diberikan berdasarkan urutan
kepentingan, dimana percobaan yang lebih penting akan diberikan angka bobot
yang lebih tinggi. Setelah pembobotan kemudian diberikan penilaian atas hasil
percobaan yang dilakukan, yang kemudian hasil dari penilaian tersebut dilakukan
penjumlahan nilai-nilai yang didapat. Akhir dari evaluasi dibuat suatu kisaran nilai
kualitas dari bahan-bahan yang diuji dimana nilai terendah adalah jumlah dari
bobot yang diberikan dan nilai tertinggi merupakan jumlah hasil perkalian antara
bobot dengan nilai yang diberikan, sehingga akhirnya dengan membandingkan
nilai total dari masing-masing bahan dengan nilai kualitas didapat bahan yang
paling baik untuk digunakan sebagai bahan urug [9].

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran permeabilitas bahan contoh ditunjukkan pada Gambar 2.

Pada bahan contoh bentonit, kaolinit dan tanah permukaan terlihat adanya
penurunan nilai permeabilitas yang cukup besar pada 2 minggu pengontakkan
antara air dan bahan-bahan contoh. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses
distribusi air kedalam bahan contoh yang kemudian diikuti oleh proses terserapnya
air oleh bahan contoh sehingga terjadi penggembungan [10]. Setelah percobaan
berlangsung 1 bulan nilai permeabilitas dari bahan contoh menjadi relatif stabil
dan pada akhir pengukuran diperoleh harga sekitar 4 x 10"6 m/detik, 8 x 10"
7m/detik dan 6 x 10"7 m/detik masing-masing untuk bahan tanah permukaan,
kaolinit dan bentonit.

Sedangkan pada bahan contoh pasir dan tuff penurunan nilai permeabilitas
tidak terlalu besar dibandingkan bahan contoh lainnya. Penurunan nilai
permeabiltas dari pasir dan tuff diperkirakan karena adanya proses pengaturan
posisi (reorientasi) dari butiran. Butiran-butiran berusaha untuk menempati
volume sekecil mungkin karena adanya desakan aliran air tanah. Semakin rapat
butiran pada suatu volume tertentu maka semakin tinggi densitasnya dan semakin
rendah permeabilitasnya [11]. Pada akhir pengukuran (setelah 1 bulan), didapat
nilai permeabilitas sekitar 10'2 m/detik untuk bahan pasir dan tuff. Secara ringkas
hasil akhir percobaan permeabilitas dari masing-masing bahan contoh diberikan
pada Tabel 1. Menurut BELL dan ROXBURGH, rentang dari rerata nilai
permeabilitas yang favourable dari bahan urug berkisar pada harga antara 10"7 -
10"5 m/detik [4,12], sehingga bila dibandingkan dengan hasil pengukuran ternyata
bentonit, kaolinit dan tanah permukaan masuk kedalam rentang nilai yang
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favourable untuk bahan urug yang berfungsi sebagai penghambat adanya aliran air
tanah.

Tabell.
Bahan Contoh

Pasir
Bentonit
Kaolinit
Tuff
Tanah permukaan

Hasil pengukuran permeabihtas
Nilai Permeabilitas (m/detik)

io-2

6xlO"7

8 x 10"7

io-2

4'x-lO"7.

Hasil pengukuran kejenuhan air dapat dilihat pada Tabel 2. Dari hasil
pengukuran bahan-bahan contoh terlihat bahwa kejenuhan air untuk bahan
bentonit dan kaolinit mempunyai nilai yang besar dibandingkan

Tabel 2.
Bahan Contoh

Pasir
Bentonit
Kaolinit
Tuff
Tanah permukaan

Hasil pengukuran kejenuhan.
(ml/ml)
15-22
50-53
53-57
18-24
34-41

bahan contoh lainnya. Bahan bentonit dan kaolinit merupakan bahan yang
termasuk jenis lempung (clay), dimana bahan ini mempunyai kecenderungan serap
air yang besar. Dari pengamatan selama percobaan, bahan lempung juga
merupakan bahan yang mempunyai sifat self sealing yang baik.

Hasil pengukuran porositas dari bahan-bahan contoh ditunjukkan dalam
Tabel 3, dimana kaolinit telah memberikan nilai porositas yang terbesar kemudian
diikuti secara berurutan oleh bentonit, tahah permukaan, tuff dan pasir. Porositas
efektif dari bahan menunjukkan besar dari rongga-rongga yang ada pada bahan
contoh, atau rongga-rongga yang merupakan jarak antar butir dari bahan contoh
yang diukur.

Tabel 3. Hasil pengukuran porositas

Bahan Contoh
Pasir
Bentonit
Kaolinit
Tuff
Tanah permukaan

Porositas (%)
40-42
63-69
72-79
40-45
52-68

Dari sudut pandang permeabilitas, porositas merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi kelolosan air dari suatu bahan. Adanya interkoneksi antar
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pori atau rongga diantara butir adalah merupakan suatu hal yang sangat penting
untuk menaikkan kelolosan air dari bahan contoh [11,12].

Hasil pengukuran bahan contoh dengan alat analisis XRF ditunjukkan pada
Tabel 4. Terlihat bahwa bantonit asal Trenggalek adalah jenis Ca-bentonit. Hasil
pengukuran ini masih perlu dikoreksi dengan nilai lost of ignition dari bahan
contoh.

Bahan
Pasir
Bentonit
Kaolinit
Tuff
Tanah p.

Tabel 4. Komposisi kimia bahan contoh
% berat

Na2O
t.d
t.d
t.d
t d
t.d

MgO
t.d

1,70
t.d

0,13
t.d

A12O3

9,64
21,27
31,50

t.d
12,34

SiO2

41,57
65,93
55,4

96,78
17,97

K2O
5,21
1,52
1,75
0,39
0,76

CaO
3,08
2,03
0,55
0,67
0,42

TiO2

0,75
0,68
1,46
0,09
2,61

Fe2O3

39,75
6,86
9,33
1,93

65,88

Kualitas permeabilitas yang baik dari bahan contoh memberi arti bahwa bahan
tersebut mampu menghambat adanya aliran air tanah dan baik sebagai bahan urug.
Kondisi tinggi pada kejenuhan memberi arti bahwa bahan tersebut sangat baik
menyerap air tetapi tidak terlalu disukai karena akan memberi dampak korosif
untuk wadah limbah. Porositas yang tinggi menunjukkan bahwa bahan contoh
mempunyai pori efektif yang besar, sifat ini tidak terlalu disukai karena akan
memberikan sifat mekanik yang lemah akibat adanya beban dari wadah-wadah
dan fasilitas penyimpan limbah. Sifat self sealing yang baik adalah berarti bahwa
adanya kemampuan bahan itu untuk menutup pori yang ada. Dari bahan-bahan ini
setelah dievaluasi didapat jenis bahan yang cocok untuk digunakan sebagai bahan
urug pada tempat penyimpanan limbah. Hasil evaluasi dari semua sifat bahan
contoh ditunjukkan pada Tabel 5, terlihat bahwa bahan bentonit dan kaolinit
memberikan nilai yang tertinggi sehingga bahan tersebut merupakan bahan yang
paling superior d&x\ favourable untuk digunakan sebagai bahan penyangga.

KESIMPULAN
Hasil evaluasi dari beberapa bahan contoh yang didasarkan pada sifat

batuan yang potensial sebagai bahan urug didapat kesimpulan, yaitu:
1. Bahan bentonit, kaolinit, dan tanah permukaan mempunyai nilai permeabilitas,

kandungan air dan self sealing yang cukup baik untuk digunakan sebagai
bahan urug.

2. Diantara bahan contoh yang memberikan nilai yang baik, bentonit dan kaolinit
mempunyai sifat yang superior dan favourable bila dibandingkan dengan
bahan contoh lainnya.
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Gambar 1. Rangkaian alat ukur permeabilitas
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Gambar 2. Hasil pengukuran permeabilitas

Tabel 5. Evaluasi hasil pengukuran

""N. Parameter

Bahan ^ s .

pasir
bentonit
kaolinit
tuff
tanah p.

permeab
ilitas

4

buruk
baik
baik

buruk
baik

baik
sedang
buruk

nilai

1/4
3/12
3/12
1/4

3/12

3
2
1

kejenuh
an air

2

rendah
tinggi
tinggi
rendah
tinggi

tinggi
sedang
rendah

nilai

3/6
1/2
1/2
3/6
1/2

1
2
3

porosi-
tas
1

rendah
tinggi
tinggi
rendah
tinggi

tinggi
rendah

nilai

2 / 2
1/1
1/1

2 / 2
1/1

1
2

self
sealing

3

buruk
baik
baik

buruk
sedang

baik
sedang
buruk

nilai

1/3
3/9
3/9
1/3
2/6

3
2
1

Total

15
24
24
15
21

Nilai terendah
Nilai tertinggi
Kisaran

: 10
: 29
: 0

10
20

-10
-20
-29

buruk, tidak ada
sedang, pasir dan tuff
baik, bentonit, kaolinit dan tanah permukaan
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