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KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan
telah terbitnya prosiding hasil Presentasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir yang
bertema Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir Menunjang Prospek
Pengembangan Sumber Energi Alternatif yang diselenggarakan di Gedung
Perasten Pasar Jumat-Jakarta pada tanggal 19-20 November 1996.
Prosiding yang berisikan karya ilmiah dari berbagai disiplin ilmu yang
mendukung kegiatan Daur Bahan bakar nuklir ini merupakan hasil penelitian
yang dilakukan oleh para peneliti dan ilmiawan di lingkungan BATAN dan di luar
lingkungan BATAN.
Prosiding Daur Bahan Bakar Nuklir (DBBN) II ini dapat terlaksana
penerbitannya relatif lebih cepat daripada penerbitan prosiding DBBN I tahun
1996 dan penerbitan prosiding DBBN II ini hanya berselang 4 (empat) bulan dari
penyelenggaraan Presentasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II. Penerbitan
prosiding tahap kedua ini dapat terlaksana dengan baik atas segenap dukungan
berbagai pihak dan usaha kerja keras dengan diiringi upaya yang sungguhsungguh oleh Tim penerbitan dan Tim Editor. Pada penerbitan kedua ini,
prosiding DBBN memuat 47 judul makalah yang terdiri dari 40 makalah biasa, 2
makalah undangan, dan 5 buah abstrak. Makalah undangan berturut-turut
disampaikan oleh Deputi PPIN, yaitu Bapak Dr. Soedyartomo Soentono,
M.Sc.APU dan Kepala Pusat PkTN Bapak Ir. Adiwardoyo.
Akhirul kata, kami mengharapkan semoga prosiding DBBN II ini akan
bermanfaat bagi para peneliti dan pembaca lainnya, sehingga dapat dijadikan
bahan referensi berharga. Pada kesempatan ini pula kami ingin mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi
dalam pelaksanaan penerbitan prosiding DBBN II ini.

Jakarta, Maret 1997

Editor
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Kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT dengan telah terbitnya
Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir ke II yang bertema
Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir Menunjang Prospek Pengembangan Sumber
Energi Alternatif, dari hasil presentasi ilmiah yang dilaksanakan pada tanggal
19-20 November 1996 di Gedung Perasten Pasar Jumat-Jakarta.
Prosiding ini berisikan karya ilmiah kegiatan daur bahan bakar nuklir yang
meliputi teknologi eksplorasi, pengolahan, pemumian serta analisis bahan nuklir,
teknologi elemen bakar nuklir serta bahan struktur, teknologi kelola limbah,
pengembangan sistem keselamatan elemen bakar nuklir, dan manajemen daur
bahan bakar nuklir. Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan
oleh para peneliti yang berada di lingkungan BATAN dan di luar lingkungan
BATAN. Prosiding ini diharapkan akan menjadi sarana penyebarluasan hasilhasil penelitian yang berkaitan dengan pengembangan daur bahan bakar nuklir
dalam rangka mendukung kebijaksanaan energi nasional dalam memantapkan
pembangunan PLTN.
Pada kesempatan ini kami merasa bergembira dan menyampaikan rasa
terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah ikut
berpartisipasi dalam Pertemuan llmiah DBBN, khususnya kepada segenap para
peserta-saji yang karya-karyanya terbit dalam prosiding ini. Kami tidak lupa pula
mengucapkan
terimakasih
yang
sedalam-dalamnya
kepada
Panitia
penyelenggara Daur Bahan Bakar Nuklir, Tim Editor, Tim Penerbitan Prosiding
dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam
pelaksanaan penyelesaian prosiding ini, sehingga dapat diterbitkan sesuai
dengan waktu yang diharapkan.
Akhirul kata, kami berharap semoga prosiding ini tidak sekedar menjadi
dokumentasi ilmiah, tetapi akan bermanfaat menjadi referensi berharga dan
berguna bagi para peneliti dan pembaca lainnya.

Jakarta, Maret 1997
Kepala Pusat Elemen Bakar Nuklir

Ir. Asmedi Suripto, M.Sc
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PROSPEK INDUSTRI DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR Dl INDONESIA
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PLTN
Soedyartomo Soentono
Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri Nuklir (PPIN)

PENDAHULUAN
Menjelang abad-21, dengan semakin
bertambahnya penduduk disertai dengan
upaya berkelanjutan untuk peningkatan
kualitas hidup, mengakibatkan meningkatnya
peran sektor industri yang memerlukan
pasokan energi yang memadai. Demikian
pula, makin meningkatnya kemajuan teknologi
di berbagai bidang dan dengan ketrbatasan
cadangan alam disertai dengan semakin
sensitifnya masyarakat terhadap kepedulian
lingkungan hidup, dapat diperkirakan bahwa
peluang untuk membangkitkan sumber daya
energi di dunia bahkan di Indonesia pun yang
cukup kaya akan sumber daya alam, akan
menjadi sangat terbatas. Beberapa masalah
berikut
merupakan
faktor
penyebab
diperlukannya pembangkit alternatif energi
listrik berkesinambungan yang berwawasan
lingkungan yang layak untuk mendapatkan
prioritas, diantaranya adalah karena :
•
Keterbatasan pasokan beban dasar bila
hanya mengandalkan Sumber Daya Energi
(SDE) fosil (diversivikasi dan konservasi SDE
fosil).
• Adanya
persyaratan
baru
untuk
pengendalian
polusi
udara,
akan
meningkatkan biaya dan lingkup pengaturan
Pusat Listrik Tenaga (PLT) batu bara.
•
Keinginan yang semakin kuat untuk
memanfaatkan PLT tanpa emisi gas rumah
kaca.
Oleh karena itu, bukannya suatu hal
yang tak mungkin bahwa pembangunan PLT
tanpa emisi gas rumah kaca atau Pusat Listrik
Tenaga Nuklir (PLTN) akan menjadi prioritas
tinggi untuk memenuhi kebutuhan energi di
masa mendatang.
Dengan bangkitnya kembali industri
PLTN yang semakin aman, handal dan
ekonomis, prospek kebangkitan
berbagai
industri untuk Pembangunan Nasional akan
bertambah maju, bila PLTN dapat berperan
serta dalam pembangkitan listrik untuk
menghasilkan "optimum energy mix". Hal

tersebut dikarenakan adanya keterkaitan dari
berbagai industri dengan pengoperasian
reaktor nuklir. Sebagai gambaran umum
tentang keterkaitan akan dibangkitkannya
reaktor nuklir atau Pusat Listrik Tenaga Nuklir
dengan kemajuan di bidang industri lainnya
adalah adanya suatu kebutuhan pokok
meliputi persyaratan pembangunan, industri
rekayasa konstruksi dan arsitek, pekerjaan
sipil, pensuplai servis nuklir dan industri
bahan bakar yang
perlu didukung oleh
industri-industri logam dasar, kimia dasar dan
pertambangan. Keperluan industri manufatur
lain seperti industri elektronik, industri listrik
berat maupun ringan, industri mesin berat
maupun ringan, industri alat angkutan serta
industri kimia merupakan kesatuan yang tak
bisa dihindari pembangunannya.
Bagi suatu negara yang belum
mempunyai PLTN, industri daur bahan bakar
nuklir yang diawali dari tahap tengah dan
diakhiri pada tepi ujung belakang daur yang
meliputi pengolahan serta penyimpanan
limbah
secara aman, dalam menunjang
operasi PLTN dinilai dapat lebih ekonomis
daripada program industri daur yang dimulai
dari awal, mengingat harga beli bahan baku U
masih lebih murah daripada melakukan
proses daur dari tahap awal. Meskipun
demikian
persiapan
penelitian
dan
pengembangan
yang
bertujuan
untuk
menguasai teknologi daur bahan bakar
secara menyeluruh dari tahap awal, tengah
dan akhir secara mandiri sangat pula
diperlukan.
Pembangunan PLTN pun memberikan
peluang yang cukup besar skala ekonominya
kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi
secara nasional baik dari segi pasokan
material, sumber daya manusia maupun
aspek teknologi dan finansial lainnya karena
walaupun PLTN dibangun sebagai proyek
putar kunci tetapi porsi lokal akan tetap besar.
Pada pembahasan berikut ini, akan
dibabarkan secara ringkas tentang prospek
industri daur bahan bakar nuklir di Indonesia.
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INDUSTRI DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR
(DBBN)
Program BATAN yang terkait dengan
daur bahan bakar nukiir tercantum di
beberapa tempat, seperti yang digariskan
dalam Rencana Strategi (Renstra) BATAN di
bidang iptek nuklir, pengembangan sumber
daya alam dan energi, dan dalam bidang
pengembangan industri nuklir. Sasaran dalam
pengembangan sumber daya alam dan energi
adalah dikuasainya teknologi pengembangan
dan pemanfaatan sumber daya alam mineral
radioaktif untuk mendukung operasi PLTN
dan informasi pasar bahan bakar nuklir,
sedangkan sasaran dalam pengembangan
industri
nuklir adalah diciptakan dan
dimasyarakatkannya industri nuklir yang
dapat mendorong berkembangnya industri
nasional yang mandiri dengan penguasaan
produksi bahan bakar nuklir, produksi isotop
serta proses pengolahan limbah radioaktif
yang konsisten menerapkan sistim jaminan
dan kendali mutu yang mutakhir.
Hal yang terpenting dalam program daur
bahan bakar nuklir tersebut adalah elemen
bakar nuklir. Elemen bakar nuklir adalah salah
satu komponen PLTN yang paling kritis
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karena yang menjamin kelangsungan dan
keandalan operasi serta ekonomi PLTN. Hal
ini
disebabkan
elemen
bakar
nuklir
merupakan penghalang pertama (matriks
bahan bakar) dan kedua (kelongsong)
lepasnya hasil fisi radioaktif, sehingga
teknologi fabrikasi elemen bakar nuklir yang
andal berdasarkan kriteria teknoekonomi dan
penanganan operasional yang aman dan
berwawasan lingkungan. Sudah barang tentu
langkah kebijakan program daur bahan bakar
nuklir secara nasional harus diupayakan guna
mendukung kebijakan energi nasiona! dalam
rangka penyediaan energi alternatif yang
secara teknoekonomis laik untuk menunjang
pembangunan nasional yang bertitik berat
pada pembangunan ekonomi seiring dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena skala ekonominya cukup besar maka
industri daur bahan bakar nuklir mempunyai
prospek yang cukup yang cukup baik untuk
didomestikkan. Prospek yang menarik ini
harap dapat ditanggapi oleh para peneliti dan
pengembang iptek nuklir agar senantiasa
menguasai teknologi yang andal, ekonomis
dan berwawasan lingkungan serta mampu
mengusahakan
keikutsertaan
industri
nasional secara optimal.

PEMBAKARAN
(REAKTOR NUKLIR)
FABRIKASI
ELEMEN BAKAR NUKLIR

SiMPAN SEMENTARA

OLAH ULANG

PENGOLAHAN BIjThTu

EKPLORASI/PENAMBANGAN

Gambar 1. Daur Bahan Bakar Nuklir

SIMPAN LESTARI
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Gambar 1 adalah gambaran singkat
tentang proses daur bahan bakan nuklir dari
awal ujung depan (eksplorasi), bagian tengah
(fabrikasi dan pembakaran) hingga berakhir
pada ujung belakang (penyimpanan limbah).
Seperti
kita
ketahui
bahwa
perkembangan teknologi industri nuklir pada
keadaan saat ini di Indonesia sudah berada
pada tahapan proses tinggal landas.[1l2|3]
Sejak awal tahun 1970 hingga sekarang,
penelitian dan pengembangan dimulai dari
teknologi eksplorasi dan penambangan bahan
bakar nuklir, pengolahan bijih U menjadi
konsentrat, demikian pula proses konversinya
dari UF6 menjadi AUK, U3O8, UO2, UF4 dan
logam U hingga fabrikasi elemen bakar
reaktor riset tipe U3OB-AI maupun U3Si2-AI,
serta
teknologi
penyimpanan
limbah
sementara untuk elemen bakar bekas
maupun limbah radioaktif lainnya telah
dikuasai. Secara menyeluruh dari proses daur
bahan nuklir (Gambar-1) telah dicanangkan
penguasaan teknologinya, kecuali proses olah
ulang (U,Pu) dan penyimpanan lestari limbah
radioaktif yang merupakan tepi ujung
belakang daur bahan bakar nuklir, masih
memehukan
pertimbangan
seksama
mengingat alasan teknoekonomis.
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menguasai teknologi daur bahan bakar nuklir
secara menyeluruh dan mandiri dalam
menyongsong pembangkitan PLTN serta
kesinambungan operasionalnya setelah awal
abad 21. Oleh sebab itu pengkajian seluruh
daur bahan bakar perlu untuk terus menerus
dilakukan
apalagi
perkembangan
teknologinya berkembang dengan cepat
akhir-akhirini.
Struktur Ongkos

Proses olah ulang elemen bakar bekas
untuk mengambil U dan Pu tidak akan
ekonomis bila hanya untuk beberapa PLTN
saja mengingat sedikitnya Pu yang terbentuk
dan murahnya harga U di pasaran bebas.
Pembelian U dari pasaran untuk fabrikasi
elemen bakar, bahkan membeli saja pelet jadi
yang diperlukan, sehingga tidak perlu
dibangun fasilitas fabrikasi yang mulai dari
serbuk U melainkan fabrikasi perakitan
elemen bakar sudah dapat menjadi aktivitas
ekonomi, karena pabrik fabrikasi elemen
bakar mulai ekonomis menguntungkan bila
berkapasitas minimal 200 ton/tahun. Di
samping
itu
investasi
modal
untuk
pembangunan fasilitas olah ulang adalah
sangat tinggi, maka industri olah ulang
elemen bakar nuklir baru dapat dikatakan
ekonomis bila digunakan untuk mengolah
ulang sejumlah elemen bakar bekas dari
beberapa puluh PLTN.

Pada perkembangan dewasa ini,
terdapat dua tipe reaktor nuklir yaitu
berdasarkan penggunaan bahan bakar baku
U-alam dan bahan bakar U yang diperkaya.
Beberapa
faktor
penting
yang
perlu
diperhitungkan pada struktur ongkos daur
bahan bakar nuklir secara menyeluruh, dapat
dilihat pada Tabel-1. Pada Tabel tersebut
disajikan baik komponen daur bahan bakar
nuklir terbuka maupun tertutup. Pada daur
terbuka, elemen bakar bekas disimpan
sementara dalam jangka panjang sebelum
pembuangan ke formasi geologi yang dalam
(penyimpanan lestari untuk limbah radioaktif)
yang hingga saat ini belum pernah
didemostrasikan oleh negara manapun.
Sedangkan proses daur bahan bakar tertutup
adalah proses daur ulang dimana elemen
bakar bekas diolah-ulang untuk menghasilkan
U dan Pu yang dapat dimanfaatkan untuk
bahan bakar reaktor pembiak (Pu) ataupun
reaktor termal (U maupun campuran oksida
U,Pu atau elemen bakar MOX). Perlu
diketahui bahwa pada saat sekarang ini,
teknologi olah ulang berskala industri telah
mapan. Pemanfaatan daur bahan bakar MOX
dinilai
laik
dan
menarik
dari
segi
teknoekonomi walaupun baru diikuti oleh
beberapa negara yaitu Inggris, Perancis,
Jerman,
Rusia,
Jepang
dan
Cina.
Pemanfaatan Pu untuk bahan bakar MOX
pada reaktor termal, akan berdampak positif
bagi pemula yang memanfaatkan PLTN dan
juga bagi calon pengguna PLTN karena dapat
menekan harga U di pasaran untuk tetap
murah. Dampak lain dari pemanfaatan Pu
juga berpeluang bagi pengembangan dan
pemanfaatan reaktor pembiak di masa yang
akan datang.

Namun, apapun alasannya, kembali
pada prospek daur bahan bakar nuklir jangka
panjang, sumber daya manusia Indonesia
tetap
diperlukan
kesiapannya
dalam

Secara global, dalam memperhitungkan
ongkos daur bahan bakar nuklir, dari segi
proses teknoekonomi, terdapat ongkos
langsung dan tak langsung. Ongkos langsung
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dimaksud adalah seluruh ongkos-ongkos
yang diperlukan untuk proses ujung depan
dan ujung belakang. Sedangkan ongkos tak
langsung merupakan interes pada ongkos
langsung. Dengan demikian ongkos total daur
bahan bakar nuklir adalah total ongkos
langsung dan ongkos tak langsung. Nilai
ongkos tersebut dapat berubah sesuai
dengan hukum pasar.

dari dari kebergantungan hukum pasar. Pada
Tabel-2 ditunjukkan keadaan metastabil dari
fraksional ongkos total setiap komponen pada
proses daur bahan bakar nuklir dalam kurun
waktu akhir dekade ini. Tampak pada saat
sekarang ini ongkos total ujung depan
(penambangan U, pengolahan, pemumian
termasuk pengkayaannya) berfluktuasi dan
besarnya mencapai hampir separuh dari
ongkos total daur bahan bakar, sehingga
pengembangan industri ujung depan daur
bahan bakar nuklir bagi pengguna PLTN
ataupun yang baru akan memanfaatkan PLTN
sulit
diperkirakan
sisi
ekonomisnya.
Pengembangan industri daur bahan bakar
nuklir berawal dari bagian tengah hingga
ujung
belakang
akan
lebih
mudah
diperkirakan
sisi
ekonomisnya
dan
berpeluang untuk menjadi aktivitas ekonomi
disamping memang telah hams ada pada
saat PLTN mulai beroperasi. Sudah barang
tentu dari sisi keandalan pasokan bahan
bakar perlulah selalu diupayakan agar
kemampuan domestik untuk produksi serbuk
UO2 berderajat nuklir yang dapat disinter
harus selalu ada.

label 1. Struktur Ongkos Daur Bahan Bakar
Nukiir
Kriteria Struktur
Ongkos

Reaktor U
alam

Reaktor U
diperkaya

ONGKOS UJUNG
DEPAN:
• U alam
• Konversi menjadi

UF 6

A/

-

• Pengkayaan
• Fabrikasi

A/

V

• Transpotasi
ONGKOS UJUNG
BELAKANG:
• Penyimpanan dan
transportasi bundel
EB bekas

Prospek di Indonesia

• Olah ulang

V

» Pu kredit

V

• U kredit

_

Suatu negara (termasuk Indonesia)
yang akan memanfaatkan harus dapat
memperhitungkan
dan
mengatur
perencanaan operasi pembangkitan PLTN
secara
optimum
serta
kelanjutan
pengembangannya secara ekonomis. Sudah
barang tentu hal tersebut dapat direalisasikan
bilamana kita dapat mengamati secara cermat
tentang perkembangan industri daur bahan
bakar
nuklir,
kerjasama
internasional

V

» Penyimpanan
limbah

Seperti
uraian di muka bahwa
komponen-komponen yang berperan dalam
proses daur bahan bakar nuklir pun tak luput
Tabel 2.

Komposisi ongkos daur bahan bakar nuklir

KOMPONEN DBBN

FRAKSI (%) TERHADAP ONGKOS TOTAL
1986
1990
1995

1. Penambangan, pengolahan dan
pemurnian U

25

18

30

2. Pengayaan U (termasuk
konversi UF6}

29

26

25

3. Fabrikasi

13

18

13

4. Inventori

6

6

7

5. Ujung belakang

27

32

25
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dan kemungkinan
dunia.
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pengembangannya

di

Di pasaran dunia harga U telah turun
dari US$130/kg pada tahun 1979 menjadi
US$80/kg pada tahun 19921"1 kemudian
menjadi US$60/kg pada tahun ini, sedangkan
cadangan U dunia dengan kategori ongkos
rendah telah cukup untuk memenuhi
kebutuhan U dunia sampai dengan tahun
2020. Adapun aktifitas eksplorasi pada saat
ini terutama hanya dilakukan di beberapa
negara yang potensi uraniumnya telah
terbukti dan situasi politiknya mendukung.
Dengan adanya surplus pasokan U dengan
harga murah kiranya dapat dipahami bahwa
penambangan U di Indonesia tidaklah terlaiu
mendesak, kecuali bila ada cadangan bijih U
dalam jumlah besar dan dengan kadar yang
tinggi. Sesuai dengan hukum komersial pasar,
produksi U dalam periode 1985-1986 telah
turun beberepa ribu ton di bawah jumlah
kebutuhan tahunan dari PLTN yang ada.'451
Walaupun demikian perkembangan industri
ujung depan ini harus terus diamati karena
pasaran U dapat menjadi metastabil dan
dapat berubah dalam kurun perencanaan
jangka panjang. Bergantung pada kemauan
dan kebijakan politik dalam negeri, mungkin
saja penambangan U domestik dapat
dilakukan walaupun hanya terdapat cadangan
bijih U sedikit dan berkadar rendah. Tercatat
Indonesia memiliki cadangan uranium (hanya
di Kalan) diperkirakan secara total sebesar
10.000 ton.
Industri ujung depan yang meliputi
aktivitas
pemurnian
dan
konversi,
berdasarkan kajian terdahulu dapat ekonomis
bila kapasitasnya lebih besar dari 1000 ton
U/tahun. Pabrik dengan kapasitas sebesar itu
akan dapat menghasilkan pasokan untuk
beberapa PLTN dengan kapasitas terpasang
beberapa GWe. Bila jumlah permintaan tidak
cukup
besar,
maka
akan
lebih
menguntungkan bila serbuk UO2 berderajat
keramik dapat dibeli dari beberapa pemasok
yang ada di pasaran Internasioal, kecuali jika
di dalam negeri ada banyak cadangan bijih
uranium yang dapat diolah dengan ongkos
murah dan mudah dikembangkan. Oleh
karena itu alih teknologi dalam pemurnian dan
konversi
tidaklah
dianjurkan
sebagai
prioritas.'61 Begitu pula aktivitas pengayaan
uranium yang mempakan bagian tepi akhir
dari ujung depan daur bahan bakar nuklir,

kapasitas yang telah ada dan yang
direncanakan diperkirakan cukup berlebih
untuk memenuhi kebutuhan hingga 15 tahun
mendatang, sehingga keandalan pelayanan
jasa pengayaan tidaklah merupakan masalah
lagi.[ |8'9] Namun demikian perkembangan
teknologi pengkayaan dapat mempengaruhi
situasi umum ujung depan industri daur bahan
bakar nuklir pada awal abad 21, mengingat
kebutuhan pengayaan di negara bukan
komunis dan Rusia akan terus meningkat dari
sekitar 38 MSWU pada tahun 1995 menjadi
sekitar46 MSWU pada tahun 2000.[10]
Penelitian dan pengembangan dalam
bidang desain bahan elemen bakar nuklir,
unjuk kerja, keandalan dan pemanfaatannya,
kiranya masih harus terus dilakukan
walaupun unjuk kerja elemen bakar nuklir dan
penggunaannya dalam PLTN maupun dalam
reaktor riset telah teruji dan terbukti sangat
baik, namun masih ada potensi untuk
peningkatan karakter bahan bakar nuklir
maupun pengembangannya menggunakan
bahan bakar maju yang akan kompetitif
secara teknoekonomi bila dibandingkan
dengan sumber daya energi lainnya.
Program pengelolaan bahan bakar maju
diantaranya meliputi peningkatan derajat
bakar, atau mengurangi komsumsi U untuk
PLTN tanpa mengurangi besarnya energi
yang dihasilkan selama operasi PLTN. Hal
tersebut pada dasarnya ditujukan agar
operasi PLTN dapat lebih luwes untuk
memenuhi pasokan listrik yang diminta.
Peningkatan ekonomi daur bahan bakar nuklir
juga diupayakan melalui pengembangan
elemen bakar untuk peningkatan kapasitas
PLTN. Penguasaan pengetahuan tentang
desain elemen bakar merupakan suatu hal
yang
mutlak
untuk
mengembangkan
kemampuan fabriksai elemen bakar nuklir.
Konsep pembangunan fasilitas fabrikasi
elemen bakar nuklir yang dilakukan secara
bertahap dengan sistim modular berkapasitas
ekonomis 200 ton U/tahun, diperkirakan
sangat bijaksana untuk memenuhi pasokan
PLTN HWR (PHWR) 600 MWe karena
kebutuhan pasokan PHWR (lihat Tabel-4)
semacam itu mencapai separuh dari
kapasitas modul fabrikasi tersebut.
Dari pembahasan secara umum di atas,
kiranya dapat dipahami bahwa prospek
industri daur bahan bakar nuklir di Indonesia
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seyogyanya diawali dari bagian tengah daur
bahan bakar nuklir, dan diakhiri pada tepi
ujung belakang, dengan mempedulikan
berbagai kebergantungan pada kondisi
diantaranya:
o Besarnya program PLTN dan jadwal
pengoperasian setiap PLTN, hal inni
menyangkut
pemanfaatan
pasokan/kebutuhan elemen bakar secara
optimal dan ekonomis.
» Hukum pasar harga produk maupun jasa
setiap daur bahan bakar nuklir di pasar
Internasional.
o Kapasitas pabrik terkecil yang ekonomis
untuk produksi produk maupun jasa daur
bahan bakar nuklir.
• Kemauan politik untuk domestifikasi
aktifitas daur bahan bakar nuklir secara
bertahap.
PEMBANGKITAN PLTN
Rencana
pembangunan
PLTN di
Indonesia kiranya merupakan suatu pilihan
alternatif sumber daya energi yang menjadi
prioritas pada abad 21 mendatang, mengingat
adanya tantangan keterbatasan pemanfaatan
SDE fosil (diversivikasi dan konservasi
sumber daya energi dari minyak bumi (fosil))
maupun
tantangan
daiam
memenuhi
persyaratan kepedulian terhadap lingkungan
serta aspek teknoekonominya.
Berdasarkan
kajian
ekonomi
pembangkitan generator listrik dari beberapa
jenis PLT (batubara, tenaga air, tenaga gas
dan tenaga nuklir), diperoleh data bahwa
ongkos pembangkitan PLTN besarnya adalah
60% dari Total Generation Cost atau sekitar
US$ 600 juta, dan merupakan nilai investasi
yang tertinggi diantara beberapa jenis PLT
yang
ada
di
dunia.
Namun
pada
pengoperasiannya
mempunyai
prospek
peningkatan faktor ekonomi yang tinggi pula
karena bahan bakarnya sangat murah yaitu
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sekitar 15-20%. Hal tersebut terkait dengan
berbagai faktor pasar, teknologi daur bahan
bakar dan politik. Pada Tabel-3 ditunjukkan
peran atau kontribusi teknologi daur bahan
bakar terbuka terhadap ongkos total
pembangkitan listrik dari tenaga nuklir secara
total. Pada dekade 90-an ongkos daur bahan
bakar nuklir memerlukan biaya sekitar 22%
dari total ongkos pembangkit tenaga listrik,
kemudian menurun hingga 15% pada saat ini,
jadi menurun sekitar 68%. Terdapat dua
faktor yang mungkin dapat menyebabkan
penurunan ongkos tersebut yaitu karena
adanya surplus bahan bakar dan bertambah
efisiennya penggunaan bahan bakar untuk
PLTN tersebut, serta karena semakin
berkembangnya teknologi daur bahan bakar
nuklir pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu,
salah satu aspek utama yang
harus
diperhatikan adalah peningkatan sumber daya
manusia
agar mampu mengikuti dan
menguasai perkembangan teknologi dewasa
ini.
Pada Tabel-4, ditunjukkan kebutuhan
bahan pasokan yang diperlukan oleh suatu
PLTN tipe HWR atupun LWR. Bila kita
mengamati
dengan
seksama
tentang
kebutuhan pasokan untuk pembangkitan
PLTN dikaitkan dengan penguasaan teknologi
daur bahan bakar nuklir, maka akan nampak
peluang-peluang dan potensi yang akan
memberikan prospek bagi pengembangan
industri nasional berkelanjutan. Namun
tentunya faktor perencanaan sesuai dengan
periode pasokan yang dibutuhkan tak luput
dari perhitungan teknoekonomi pembangkitan
PLTN. Tinjauan berbagai periode pasokan
daur bahan bakar nuklir (Tabei-5) dapat
dijadikan pertimbangan dalam menyusun
perencanaan pembangkitan PLTN sekaligus
perencanaan pengembangan industri daur
bahan bakar nuklir domestik.
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Tabel 3.

Kontribusi total DBBN terhadap ongkos pembangkitan listrik

KOMPONEN DAUR

AWAL DEKADE 90
(%)

SAATINI-Th.1996(%)

U

3,39

2,32

Konversi

0,51

0,35

Pengayaan

5,75

3,92

Fabrikasi

3,92

2,67

Lain-lain (transportasi dlt.)

0,68

0,46

UJUNG DEPAN

Subtotal ujung depan

14,25

9,72

UJUNG BELAKANG
Penyimpanan sementara

3,92

2.67

Penyimpanan lestari

3,10

2,11

Lain-lain (transportasi dll.)

0,73

0,50

Subtotal ujung belakang
Kontribusi total terhadap ongkos
pembangkitan listrik

7,75

5,28

22,00

15,00

Tabel 4. Kebutuhan bahan pasokan untuk HWR dan LWR
JENIS PLTN
Daya, MWe

PWR

HWR

BWR

626

1031

610

1000

650

1000

U alam, ton (U)

84,0

135,0

220,0

363,3

296,1

364,0

U kaya, ton (U)

-

-

49,7

82,0

89,0

109,4

2,46

2,46

1,90

1,90

KEBUTUHAN AWAL

% U-235
-

-

157,5

260,1

177,4

218,1

Zircalloy, ton

10,2

16,4

17,3

28,5

24,6

30,3

Kelongsong, km

81,0

130,2

123,0

203,0

121,2

149,0

Air berat, ton

480,0

776,7

-

-

-

-

100,8

162,0

82,0

135,5

112,4

138,2

12,4

20,4

20,4

24,9

Separative Work U (SWU)

KOMSUMSIflTAHiM
U alam, ton (U)
U kaya, ton (U)
;

;

3,6

3,6

3,03

3,03

-

-

69,8

114,9

89,5

109,2

Zircalloy, ton

17,7

18,8

4,7

7,7

5,9

7,2

Kelongsong, km

92,6

148,8

30,9

51,0

28,7

35,0

Air berat, ton

5,0

8,2

-

-

-

-

5067

8143

27

44

114

140

% U-235
SWU

Jumlah bundel E.B,
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Tabel 5. Periode Pasokan DBBN
Tahapan Pasokan
DBBN

Periode dalam batasan bulan ke- batas bulan
-30

-24

-18

-12

-6 -3

0

+6

PEMUATAN AWAL
Konsentrat U alam
UF6 alam
UF6 diperkaya
Bundel EB di tempat
PEMUATAN ULANG
Konsentrat U alam
UF6 alam
UF6 diperkaya
Bundel EB di tapak
PEMBONGKARAN
Pendinginan
EB
bekas
Transportasi
EB
bekas
U dari olah ulang

Industri daur bahan bakar nuklir untuk
menunjang operasi PLTN di Indonesia
mempunyai prospek yang cukup baik sejalan
dengan keinginan untuk
meningkatkan
industri nasional yang mandiri, andal,
ekonomis dan berwawasan lingkungan.
Prospek yang cukup realistik dalam
pengembangan industri daur bahan bakar
nuklir pada akhir abad 20 ini adalah bila
diawali dari bagian tengah daur bahan bakar
nuklir (fabrikasi) dan diakhiri pada tepi ujung
belakang. Industri daur bahan bakar di
Indonesia akan berbentuk daur terbuka
sampai beberapa dekade sejak operasi PLTN
pertama.
Program
jangka panjang adalah
peningkatan sumber daya manusia secara
bertahap dan terprogram untuk menguasai
teknologi daur bahan bakar nuklir secara
menyeluruh disesuaikan dengan program
pembangunan PLTN secara optimal.
Industri domestik daur bahan bakar
nuklir akan berdampak positif pada devisa
negara, karena adanya subsitusi import dan

+18

+24

•
+36
—p-

Pu dari olah ulang

SIMPULAN

+12

+36

penurunan ongkos pembangkitan listrik
sebagai akibat dari berkurangnya kontribusi
total ongkos daur bahan bakar nuklir terhadap
ongkos pembangkitan
PLTN sekaligus
peningkatan
keandalan
kesinambungan
operasi PLTN.
Upaya memperoleh dan menguasai
informasi pasar internasional serta kerjasama
yang efektif
dengan negara-negara lain
terkait, merupakan langkah strategis yang
dapat
memberikan
prospek
dinamika
teknoekonomi industri nasional.
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PROSPEK PLTN DALAM PENYEDIAAN ENERGI NASIONAL
Adiwardoyo
Pusat Pengkajian Teknologi Nuklir

PENDAHULUAN

energi yang cukup besar. Namun perlu diingat
bahwa pertumbuhan pembangunan harus
dilandasi pula oleh azas pemerataan dan
tetap dapat menjamin prinsip pembangunan
yang berkesinambungan.

Kebutuhan energi listrik dari tahun ke
tahun semakin meningkat. Peningkatan ini
sejalan
dengan
meningkatnya
laju
pertumbuhan ekenomi, laju pertumbuhan
penduduk dan pesatnya perkembangan
sektor industri. Untuk memenuhi peningkatan
kebutuhan energi listrik tersebut di atas, akan
sulit apabila kita hanya mengandalkan
sumber daya yang ada sekarang yang
semakin terbatas. Oleh karena itu salah satu
langkah penting yang harus ditempuh adalah
mencari alternatif sumber daya yang lain.
Pemilihan alternatif pembangkit listrik harus
dipertimbangkan dari beberapa aspek, antara
lain dari aspek ketersediaan energi, aspek
teknis, aspek keselamatan, aspek sosial,
aspek ekonomi dan aspek lingkungan serta
yang tak kalah pentingnya adalah penerapan
program alih teknologi dan partisipasi industri
di Indonesia tahun 2000-an. Direncanakan
pada masa itu pemenuhan kebutuhan listrik
sudah memasuki era Optimum Energy Mix.
Hal ini dikaitkan dengan pembatasan masingmasing opsi energi, pertimbangan kendala
lingkungan dan kebijaksanaan nasional di
bidang diversikasi energi. Atas dasar
pertimbangan bahwa teknologi PLTN itu
aman, handal, bersih dan berwawasan
lingkungan, relatif ekonomis, serta ditunjang
kesiapan kita dalam sumberdaya manusia
dan
infrastrukturnya,
termasuk
studi
kelayakan pembangunan PLTN, maka opsi
nuklir kiranya suatu solusi yang tepat.

Hal tersebut di atas merupakan
pedoman
penting
bagi
penyusunan
kebijaksanaan bidang energi nasional di masa
mendatang
dalam
menyongsong
pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap
kedua, dengan sasaran
utama yaitu
terciptanya kualitas manusia Indonesia yang
maju, dengan kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara dalam suasana tenteram dan
sejahtera lahir dan batin.
Sejalan dengan langkah kebijaksanaan
di
bidang
energi
yaitu
intensifikasi,
diversifikasi dan konservasi, langkah-langkah
penting perlu ditempuh dalam rangka
penysunan alternatif strategi di bidang energi
yang merupakan pola penentu perkembangan
energi nasional di masa mendatang. Pada
makalah ini disajikan pembahasan opsi nuklir
sebagai sumber energi alternatif dengan
mempertimbangkan segala aspek penting
yang terkait terhadap prospek dan potensinya
untuk mendukung kebutuhan energi listrik
nasional di masa mendatang.
ENERGI NUKLIR SEBAGAI ALTERNATIF
Sejalan
dengan
upaya
untuk
meningkatkan kemajuan sektor industri sesuai
dengan rencana pembangunan jangka
panjang, yaitu mewujudkan masyarakat
industri yang didukung oleh pertanian yang
tangguh untuk menuju masyarakat yang adil
dan makmur, kebutuhan tenaga listrik akan
terus meningkat sesuai dengan tingkat
industrialisasi dan tingkat
kemakmuran
bangsa.
Sejak
pelita
I
(1966/1969),
penyediaan listrik telah meningkat dengan
cepat. Selama 20 tahun atau sampai akhir
pelita IV, konsumsi listrik per tahun telah
mencapai 20 Twh atau meningkat 15,1 % per
tahun dengan kapasitas terpasang 527 MW
pada tahun 1968/1969 dan mencapai 8529
MW pada tahun 1988/1989.

Sasaran utama Pembangunan Jangka
Panjang Bangsa Indonesia dititikberatkan
pada pembangunan bidang ekonomi dengan
pengembangan industri nasional yang lebih
giat dan maju serta didukung oleh pertanian
yang tangguh, sehingga menjamin terciptanya
landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia
untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan
sendiri menuju masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
Sebagai
konsekuensi
dari
perkembangan industri nasional di masa
mendatang diperlukan penyediaan sumber
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Kecenderungan ini telah diperkirakan
sejak tahun kedua Pelita V. Konsumsi listrik
tahun 1989/1990 dan 1990/1991 meningkat
dengan laju 17,5 % / th dan 17,9 % / th dan
pada kenyataannya melampaui angka yang

direncanakan, yaitu sebesar rata-rata 14,6 %.
Kenaikan ini diperlukan untuk mengantisipasi
laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % / th,
di mana juga melebihi dari angka yang diperkirakan semula, yaitu 5 % / th.
bulan September 1989, Badan Tenaga Atom
Nasional
(BATAN)
ditugaskan
untuk
melaksanakan Studi Tapak dan Studi
Kelayakan PLTN dengan pengarahan dari
Panitia Pengarah Harian (PPH)-Panitia Teknis
Energi Departemen Pertambangan dan
Energi.

Tabel 1. Proyeksi Pengembangan Kelistrikan
Sistem Jawa-Bali (1).
r 1990/; :;1993/H: Hi 998/;: :4 2Q03^::
1991i: !:Vi:994)r 1:1999::-:
33,2
75,1
128,1
fKOhsumeitiStriK: :: 22,4
-

15,5

17,7

14,1

4565

6821

51061

24849

Produksi listrEKH i

27,78

41,35

92,23

156,21

iHC^pasitas- : ::: : ::
;tiSpSSang:(MW}: :

6363

8937

18765

31845

iFSiiurrtbUhartii:;::::

Pada tanggal 23 Agustus 1991 telah
ditandatangani perjanjian antara Pemerintah
Republik Indonesia (Departemen Keuangan
dan BATAN) dengan konsultan NEWJEC Inc.
Jepang untuk pelaksanaan STSK PLTN.
Jangka waktu pelaksanaan keseluruhan
kegiatan adalah 4,5 tahun dengan starting
date ditetapkan pada tanggal 22 Nopember
1991.

Keterangan : 1993/1994, 1988/1989, 2003/2004
adalah akhir dari repelita V, VI, VII
Catatan : TWh = Terra Watt hours = 1012 Watt-jam

MW = Mega Watt
GW = Giga Watt

= 10° Watt
= 109Watt

Studi ini mencakup kajian menyeluruh
dan mendalam tentang kelayakan introduksi
PLTN di Indonesia. Secara garis besar studi
ini meliputi:
a. Studi non Tapak yang mencakup : studi
ekonomi dan pendanaan, teknologi dan
keselamatan PLTN, daur bahan bakar
nuklir dan penanganan limbah radioaktif
serta aspek manajemen.
b. Studi Tapak dan ILingkungan yang
mencakup
:
investigasi/pengkajian
lapangan
untuk
tapak
terseleksi,
kualifikasi/evaluasi tapak termasuk analisis
dampak
lingkungan
serta
dampak
ekonomi, sosial dan budaya.

Sistem
interkoneksi
Jawa-Bali
memberikan kontribusi 80 % dari konsumsi
listrik seluruh Indonesia. Proyeksi kebutuhan
listrik untuk Jawa-Bali telah disesuaikan untuk
memenuhi kecenderungan pertumbuhan yang
tinggi seperti tertera pada Tabel 1. Sebagai
catatan, perkiraaan kapasitas terpasang
untuk tahun 2003/2004 adalah berkisar
sebesar 31,8 GW. Bandingkan dengan
proyeksi yang dibuat sebelumnya yang hanya
25,5 GW untuk tahun 2010/2011.
Dalam merencanakan penyediaan listrik
untuk memenuhi permintaan yang terus
menanjak dengan cepat, introduksi PLTN
telah dipertimbangkan. Pada perencanaan
menjeiang Pelita V telah diperkirakan bahwa
pada tahun 2015 kebutuhan energi listrik
terpasang di Jawa-Bali tidak kurang dari
27.000
MW.
Setelah
diperhitungkan
penyediaan dari sumber energi non-nuklir
yang ada ternyata masih diperlukan daya
terpasang 7000 MW. Kekurangan ini akan
dapat dipasok dengan energi nukiir.

BATAN dalam mengemban tugasnya
untuk pelaksanaan STSK-PLTN dibantu oleh
Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA
(International Atomic Energy Agency ) berupa
bantuan
technical
assistance
dan
menggalang kerjasama dengan instansi
teknis terkait, anatara lain Direktorat Jenderal
Listrik dan Pengembangan Energi (DJLPE),
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT), PLN, Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan (BAPEDAL), Direktorat Jenderal
Geologi dan Sumber Daya Mineral dan
beberapa perguruan tinggi (ITB, UNDIP, dan
Ul). Selain itu, konsultan nasional yang
tergabung dalam wadah Muria Konsorsium
telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan STSK.

STUDI TAPAK DAN STUDI KELAYAKAN
PUSAT LISTRIK TENAGA NUKLIR (STSKPLTN).
Sesuai dengan keputusan sidang Badan
Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) pada
12
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Pelaksanaan STSK-PLTN sampai saat
ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan
sasaran yang direncanakan. Pada tanggal 31
Mei 1996 telah berhasil diselesaikan hasil
Studi Non-Tapak yang dirangkum dalam
dokumen FFSR (Final Feasibility Study
Report) dan Studi Tapak serta Lingkungan
yang terangkum dalam dokumen SDR (Site
Data Report). Dalam rangka menerapkan
program jaminan kualitas bidang nuklir, hasil
studi kelayakan non-tapak yang tersusun
dalam dokumen FFSR dan studi tapak dan
lingkungan yang tersusun dalam dokumen
SDR lengkap dengan Topical Report serta
studi pendukung yang dilaksanakan oleh
National Technical Team (kerjasama BATAN
dengan Direktorat Jenderal Geologi dan
Sumberdaya Mineral) telah disempurnakan
berdasarkan atas komentar dan rekomendasi
dari hasil kaji ulang (review) yang
dilaksanakan oleh konsultan ahli independen
S&L/REK (Saegent & Lundy I P.T. Rekayasa
Industri), di samping juga oleh misi Badan
Tenaga Atom Internasional (IAEA).

dapat diandalkan untuk menjamin pasokan
energi listrik nasional.
Pada
bab
berikut
ini
disajikan
penjelasan secara garis besar beberapa
aspek penting yang mengacu pada hasil
STSK-PLTN
sebagai
tinjauan
yang
menunjukkan bahwa PLTN merupakan
sumber energi masa depan yang andal.
a. Aspek Keselamatan
Teknologi
nuklir
mempunyai
keselamatan amat ketat, agar beroperasi
secara aman dan terkendali. Keselamatan
merupakan hal yang paling diutamakan dalam
pemanfaatan teknologi
nuklir, agar bahaya radiasi dapat ditekan
serendah mungkin.
Hasil STSK-PLTN
menunjukkan bahwa kriteria dan standard
keselamatan dari semua negara pemasok
PLTN (Amerika, Jerman, Perancis, Jepang,
dan Kanada), dapat diterima karena melebihi
persyaratan yang digariskan oleh falsafah
keselamatan internasional dari IAEA.

Guna lebih melengkapi Studi Tapak dan
Studi Kelayakan PLTN telah dilaksanakan
studi dampak rencana pembangunan PLTN
terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial dan
budaya masyarakat di daerah sekitar lokasi
proyek yang dilaksanakan oleh Universitas
Diponegoro semarang. Studi ini juga sangat
bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan
program pemasyarakatan PLTN.

Semua PLTN yang diacu (terbukti/teruji
dan modern), ditinjau dari aspek keselamatan,
dapat dibangun di Indonesia. PLTN desain
maju memiliki ciri keselamatan yang lebih
baik, walaupun masih menunggu sertifikasi
desain dari negara pemasoknya misalnya
(AP600 dan SBWR).
Keboleh-jadian pelelehan teras dari
semua jenis PLTN yang dipelajari berada di
bawah 10'5/tahun-reaktoratau lebih kecil dari
satu kali dalam 100.000 tahun. Ini memenuhi
kriteria keselamatan IAEA. Keboleh-jadian
pelelehan teras tersebut merupakan indikator
keselamatan PLTN: makin kecil makin baik.
PLTN yang akan kita bangun mempunyai
angka keboleh-jadian pelelehan teras sebesar
10" per tahun atau satu kali dalam 1.000.000
tahun.
Sedangkan untuk PLTN yang
beroperasi di dunia dewasa ini, angka
tersebut adalah sekitar 5 x 10~5 / tahun atau
satu kali daiam 20.000 tahun.
Desain
instrumentasi dan kontrol dari semua jenis
PLTN
yang
dipelajari
telah
mempertimbangkan
human
factors
engineering. Hasil studi keselamatan PLTN
untuk tinjauan aspek tapak telah pula
diselesaikan dan telah dirangkum dalam
dokumen PSAR-SITE PART (Preliminary
Safety Analysis Report-Site Part.

Dari hasil STSK-PLTN, secara umum
dapat disimpulkan bahwa introduksi PLTN ke
dalam sistem jaringan listrik Jawa-Bali layak
dilaksanakan pada awal tahun 2000-an,
ditinjau dari aspek neraca energi nasional
(energi
balance),
khususnya
tingkat
kebutuhan listrik di Jawa-Bali sesuai dengan
kebijaksanaan diversifikasi energi dan Energy
Security, aspek teknologi dan keselamatan
PLTN, aspek ekonomi dan pendanaan, serta
parameter tapak dan lingkungan yang
diperlukan untuk rancang-bangun PLTN.
Seperti kita ketahui pula bahwa energi
nuklir merupakan energi berskala besar dan
jangka panjang dengan bahan bakar uranium
yang di pasar internasional tersedia cukup
banyak, murah, dan dapat bersifat sebagai
quasi domestik. Oleh karena itu PLTN
merupakan sumber energi masa depan yang
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mempunyai
kontribusi
sebesar
56,8%
mengalami penurunan
menjadi
sebesar
36,9 % pada tahun 2019, sedangkan
batubara pada tahun tersebut mempunyai
kontribusi sekitar 38,0 %, sementara pada
tahun 1990 perannya baru sebesar 5,4 %.
Energi nuklir pada taahun 2019 diperkirakan
akan memberi peran sebesar 6,31 %, tenaga
air dan panas bumi sebesar 3,3 % dan gas
diperkirakan menurun menjadi sebesar 15,5
% yang berarti kurang dari separuh kontribusi
pada 1990 yang besarnya 36,2 %.

b. Teknologi PLTN.
Hasil studi STSK-PLTN menunjukkan
bahwa jenis PLTN yang ditawarkan oleh
Mitsubishi/Wetinghouse dan NPI (Nuclear
Power International) yaitu PWR (Pressurized
Water Reactor), reaktor air ringan bertekanan
tinggi), General Electric/Toshiba/Hitachi yaitu
BWR (Boiling Water Reactor, reaktor air
ringan mendidih) dan ACL (Atomic Energy of
Canada Limited) yaitu PHWR (Presurized
Heavy Water Reactor, reaktor air bertekanan
tinggi,
dapat diterima sebagai dasar
permintaan pengadaan PLTN. Semuanya
menyajikan teknologi modern, memenuhi
persyaratan
standar
keselamatan
internasional yaitu kode dan standar IAEA
dan di dalam desainnya menyertakan human
factor engineering sehingga dapat menjamin
kemudahan operasi, kemudahan operator
berinteraksi dan aman terhadap kesalahan
operator, menyajikan unjuk kerja yang baik
serta
memenuhi
sasaran
jadwal
pembangunan PLTN pertama di Indonesia.

Peran batubara untuk pembangkitan
listrik diperkirakan akan meningkat dalam
penyediaan
kebutuhan
listrik
untuk
pembangkitan
listrik diperkirakan
akan
meningkat dalam penyediaan kebutuhan
listrik dan menggantikan pembangkit bahan
bakar minyak yang semakin dibatasi oleh
ketersediaan minyak bumi. Pembangkit listrik
tenaga nuklir menjadi layak beroperasi pada
awal tahun 2000-an. Pembangkit listrik tenaga
nuklir akan meningkat sesuai dengan
permintaan yang ada dalam sistem kelistrikan
Jawa-Bali. Sampai akhir tahun studi (2019)
pangsa dari PLTN akan memberikan
kontribusi yang diperkirakan sebesar 10 %
dari total kebutuhan listrik.

c. Studi Ekonomi Energi dan Pendanaan
dalam Studi Kelayakan.
Studi ekonomi energi dan pendanaan
dalam studi kelayakan terbagi dalam enam (6)
bagian yaitu national energy market analysis,
nuclear cost estimate, electric system
analysis, choice of size, generation cost,
financial review. Karena luasnya, national
energy market analysis terbagi dalam sub
kegiatan yaitu evolution of energy market
analysis, evaluation of energy resources,
forecast of energy demand, analysis of
energy demand, management potions,
formulation of energy supply planning.
•

•

Nuclear Cost Estimate

Tujuan dari studi nuclear cost estimate
adalah
untuk
mendapatkan
estimasi
mengenai rincian biaya pembangkit listrik
tenaga nuklir yang didasarkan atas informasi
dari pemasok (vendor), Data-data yang
diperoleh
akan
dipergunakan
untuk
menghitung besarnya biaya pembangkitan
listrik.

National Energy Market Analysis

Besarnya
biaya
modal
(vendors
budgetary estimate) PLTN dari berbagai jenis
dan ukuran (600-1000 MWe) adalah berkisar
antara 1530-2200 US$/kWe, sedang estimasi
biaya dekomisioning adalah sekitar 10 % dari
biaya modal.

Dari studi ini diketahui bahwa selama
kurun
waktu
30
tahun
(1990-2019)
pertumbuhan PDB total diproyeksikan antara
6,5-5 % per tahun, pertumbuhan penduduk
antara 1,87-0,85 % per tahun dan kebutuhan
energi akan meningkat sebesar 6-7%,
sedangkan kebutuhan energi iistrik akan terus
meningkat dengan pertumbuhan yang cukup
tinggi sebesar 10,3 % per tahun pada dekade
1990-2000, sebesar 9,6 % per tahun pada
dekade 2000-2010 dan 8,3 % per tahun pada
dekade 2010-2019. Peran minyak bumi dalam
penyediaan energi pada tahun 1990

«

Electric System Analysis dan Choice
of Unit Size

Studi ini antara lain bertujuan untuk
menentukan konfigurasi optimum sistem
pembangkit listrik Jawa-Bali dengan introduksi
PLTN, berikut ukuran dan ciri-ciri utamanya.
Pemilihan daya PLTN mempertimbangkan
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kemampuan sistem jaringan listrik dalam
hubungannya dengan aliran beban, hubung
singkat, serta stabilitas jaringan.

Indonesia.
Hasil
yang
diperoleh
memperlihatkan bahwa:
D
Pembangunan unit-unit PLTN 600 & 900
Mwe
dengan
pola
pendanaan
konvensional tetap memenuhi kriteria
biaya pembangkitan terendah, sesuai
dengan jadwal yang digunakan dalam
studi ini.
° Pola
pendanaan
modified
BOO
diperkirakan akan lebih ekonomis dan
mantap dibandingkan pola BOO murni.

Dengan studi ini optimum solution dapat
ditentukan, bahwa pada awal tahun 2000-an,
PLTN layak untuk masuk jaringan listrik
sistem
Jawa-Bali.
Didukung
oleh
pengembangan jaringan, introduksi unit PLTN
kelas 600 maupun 900 ke dalam jaringan
listrik Jawa-Bali dapat dilaksanakan. Namun
mengantisipasi perkembangan kebutuhan
energi listrik yamg besar di masa mendatang,
perlu dilakukan studi pemutakhiran sistem
jaringan listrik.
•

d. Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir
Tujuan studi Teknologi Daur Bahan
Bakar Nuklir di dalam STSK-PLTN adalah
melakukan evaluasi terhadap daur bahan
bakar nuklir, perhitungan ekonomi dan
strategi pengembangan daur bahan bakar
nuklir di Indonesia. Sebagai hasil secara
umum dapat dikemukakan bahwa daur terpilih
adalah daur terbuka untuk jangka waktu
tertentu dan Pabrik Elemenn Bakar Reaktor
Daya, layak untuk diintegrasikan secara
domestik, serta uranium produksi domestik
dijadikan
sebagai
pasokan
tambahan.
Terlampir pada tabel 2 disampaikan informasi
mengenai jenis dan kapasitas PLTN serta
kaitannya dengan kebutuhan bahan bakar
dari setiap vendor (pemasok) PLTN di dalam
STSK-PLTN.

Generation Cost

Dalam studi kelayakan, perhitungan
biaya
pembangkitan
{generation cost)
dilakukan dengan tujuan untuk menentukan
biaya pembangkitan listrik dari PLTN untuk
berbagai jenis dan ukuran, PLTU Batubara
dan PLTGLJ. Metodologi yang dipergunakan
adalah
dengan
menghitung
seluruh
komponen
biaya
dari
masing-masing
pembangkit listrik tersebut selama operasinya
yang dinyatakan pada tahun acuan dan mata
uang tertentu (misalnya dollar US) dibagi
dengan jumlah energi listrik yang dihasilkan
selama umur produktifnya. Komponen biaya
yang diperhitungkan meliputi biaya modal,
biaya operasi dan perawatan, biaya bahan
bakar dan khusus untuk PLTN ditamabah lagi
dengan biaya dekomisioning, sedangkan
untuk PLTU Batubara diperhitungkan dengan
mempertimbangakan biaya untuk peralatan
pengurang emisi Nox (DeNOX) atau disebut
selective catalytic reduction (SCR) dan
pengurang emisi Sox (DeSOX) atau disebut
flue gas desulphurization (FGD).

e. Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif
Bidang studi ini mencakup evaluasi
pengelolaan limbah radioaktif dan kegiatan
dekomisioning PLTN di Indonesia dengan
lingkup kajian tentang : jenis, jumlah dan
proses pembentukan limbah, aspek teknis,
ekonomis dan keselamatan pengelolaan
limbah PLTN. Hasilnya secara umum dapat
disampaikan sebagai berikut:
1. Proses dan asal-usul pembentukan
limbah teridentifikasi sehingga dapat
diupayakan :
a. Minimasi pembentukan limbah
b. Pengelolaan limbah yang murah dan
aman
2. Volume limbah PLTN relatif kecil dan
sebagian adalah limbah aktivitas rendah
yang mudah diolah.
3. Untuk Indonesia daur bahan bakar
terbuka lebih, sehingga tidak terbentuk
limbah aktivitas tinggi yang berasal dari
proses daur ulang.

Dari studi ini dapat diperoleh hasil
bahwa biaya pembangkitan dari PLTN
dengan kapasitas 600 MWe dan kapasitas
antara 900-1000 MWe dibandingkan dengan
biaya pembangkitan PLTU Batubara dengan
menggunakan DeSOX dan DeNOX pada
kapasitas ssetara.
•

Pendanaan

Studi pendanaan bertujuan untuk
mendapatkan berbagai cara dan sumber
pendanaan yang layak untuk dapat diterapkan
dalam proyek pembangunan PLTN di
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4.

PLTN telah dilengkapi dengan fasilitas
pengolahan limbah radioaktif.
5. Tempat penyimpanan limbah tersedia
dalam kawasan PLTN.

inventasi dan ongkos produksi. Di samping itu
perlu dibangun sarana transportasi (darat dan
laut) dan prasarana pelabuhan maupun
stasiun kereta api.

f. Manajemen

Melalui program pembangunan PLTN
kita dapat tnenyediakan listrik bersih dan
melakukan alih teknologi maju ke Indonesia.
Dengan PLTN kita dapat membatasi dan
mengurangi secara bertahap pembebasan
CO2 ke atmosfir yang menjadi penyebab
pemanasan global atmosfir burni. Hal ini perlu
diantisipasi dari sekarang. Perlu diketahui
bahwa sebagai hasil STSK-PLTN, bidang
studi lingkungan telah berhasil diselesaikan
dalam bentuk konsep dokumen AMDAL tapak
terpilih (mengacu pada PP 51/1993) yang
selanjutnya akan dijadikan acuan bagi
pemrakarsa pembangunan PLTN untuk
menyusun dokumen AMDAL pembangunan
PLTN dengan mempertimbangkan jenis dan
kapasitas PLTN yang akan dibangun.

Aspek-aspek
manajemen
yang
dilakukan dalam STSK-PLTN mencakup :
Project Development, Staffing & Training dan
National Participation Programme. Khusus
berkenaan dengan studi partisipasi nasional
dalam
pembangunan
PLTN,
dapat
disampaikan hasil yang penting, yaitu :
Tingkat
partisipasi
nasional
untuk
pembangunan PLTN tahap I dapat mencapai
sebesar 25 % dan akan terus meningkat
secara bertahap menjadi sebesar 30 %, 35 %
dan 60 % masing-masing pada tahap
pembangunan PLTN ke II, II, dan IV dan akan
optimal pada tahap pembangunan ke V. Hal
ini menunjukkan bahwa melalui program
partisipasi nasional dalam pembangunan
PLTN di Indonesia, maka proses alih
teknologi canggih akan dapat meningkat dan
partisipasi nasional tersebut juga akan
memacu
industri
nasional
dalam
meningkatkan daya saing dan penguasaan
industri berteknologi tinggi dalam rangka
menyongsong era globalisasi.

h. Studi Tapak
Tahapan studi tapak terdiri»dari: tahap 1
melakukan identifikasi 2 calon tapak alternatif,
tahap 2 melakukan pemilihan caion tapak
terbaik, dan Studi Tapak dan Lingkungan
Tahap 3 dimaksudkan untuk mengkonfirmasi
selama lebih lengkap kelayakan calon tapak
Ujung
Lemahabang,
dan
menyusun
parameter desain PLTN yang akan dibangun.
Untuk maksud di atas dalam kegiatan tahap 3
telah dilakukan penelitian mendalam dalam
berbagai aspek teknis dan lingkungan sejak
April 1994 sampai dengan Mei 1996. Hasil
studi yang dituangkan dalam dokumen Site
Data Report (SDR) menyimpulkan secara
lebih mantap kelayakan calon tapak Ujung
Lemahabang ditinjau dari sudut keselamatan
nuklir, dampak lingkungan dan dampak
sosial-budaya, dan juga parameter dasar
untuk rancang bangun PLTN.

g. Lingkungan
Penggunaan PLTN pada operasi normal
sangat bersih, dan pada kondisi abnormal
dapat diatasi dengan aman. PLTN tidak
menghasilkan asap/debu hasil pembakaran
lewat cerobong, ataupun tidak membuang
abu dan zat berbahaya seperti : logam berat
(Cd, Pb, As, Hg, V), SO2, NOX, dan CO2 ke
lingkungan. Sampah radioaktif ditampung,
dimampatkan volumenya, kemudian disimpan
sementara (puiuhan tahun) di dalam kompiek
PLTN itu sendiri, karena volumenya relatif
kecil.

Tapak Ujung Lemabang yang akan
digunakan
untuk
pembangunan
PLTN
mendatang adalah seluas sekitar 5-6 km2
(dengan asumsi radius 1 km dari titik pusat
reaktor), yang sebagian besar merupakan
lahan milik PT. Perkebunan XVIII. Dalam
kawasan tapak ini dapat dialokasikan 8-12
unit PLTN dengan kapasitas total sekitar
7000 MWe.

Penggunaan
PLTN
akan
dapat
mengurangi
secara
besar-besaran
pemanfaatan sumber daya fosil. Hal ini berarti
akan mengurangi terjadinya pembebasan
hasil pembakaran ratusan juta ion per tahun
di atas Pulau Jawa. Teknologi untuk
mengurangi pencemaran akibat pembakaran
bahan bakar fosil memang sudah ada, tetapi
tentu
dengan
memberikan
tambahan
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SIMPULAN

yang lebih banyak untuk alih teknologi bagi
industri nasional.

Dari uraian di atas dapat diambil
beberapa kesimpulan bahwa, seiain PLTN
merupakan energi masa depan yang handal
untuk
penyediaan
energi
nasional,
keberadaannya
dapat
mendukung
pembangunan yang berkesinambungan juga
mempunyai keuntungan sebagai berikut:
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1. Nuklir lebih menguntungkan ditinjau dari
segi lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi zat berbahaya seperti :
logam berat (Cd, Pb, As, Hg, V), SO2, NOX,
dan CO2.
2. Limbah nuklir bervolume kecil dikaitkan
dengan energi yang dihasilkan dan
karenanya mudah diisolasi dan disimpan
dalam rangka proteksi kesehatan manusia
dan lingkungan.
3. Harga listrik nuklir kompetitif terhadap
harga listrik batubara yang menggunakan
peralatan
proteksi
lingkungan
pada
kapasitas yang setara.
4. Nuklir sebagai sumber daya alami
mempunyai potensi yang besar paling
tidak sama dengan sumber daya lainnya
seperti : air, gas, minyak, geothermal dan
batubara, dalam penyediaan energi yang
diperlukan.
5. Introduksi nuklir tidak perlu menunggu
sampai sumber daya lainnya menipis.
(Non-depletion strategy).
6. Penggunaan nuklir dalam jaringan listrik
akan menjamin stabilitas harga dan
penyediaan energi.
7. Introduksi
nuklir
akan
mendorong
kemajuan IPTEK nasional dan industri
nasional di bidang hi-tech.
8. Introduksi nuklir secara dini akan lebih
menguntungkan, karena memberi waktu
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PENGARUH ION PENGOTOR PADA PENENTUAN URANIUM SECARA
SPEKTRO FLUORIMETRI
Yusuf Nampira, Dian Anggraini, Siti Amini
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK
PENGARUH
ION
PENGOTOR
PADA
PENENTUAN
URANIUM
SECARA
SPEKTROFLUORIMETRI. Metoda spektrofotometri sering digunakan untuk penentuan uranium
berkadar rendah dalam cuplikan. Penentuan uranium dengan metode ini didasarkan \, ,de
pengukuran intensitas fluoresensi gugus uranil dalam senyawa uranium. Pada penentuan ini
uranium dibentuk sebagai uranium fosfat. Dalam limbah cair proses produksi bahan bakar dan
proses pengujian bahan bakar mengandung uranium dan kemungkinannya mengandung
beberapa ion lain (di antaranya Ca+2, Cu+2, Fe*3 dan Cr+3). Ion tersebut akan bereaksi dengan
kompleks uranil fosfat, senyawa yang dihasilkan akan mempengaruhi intensitas fluoresensi
gugus uranil yang diukur. Ion yang mempunyai valensi besar dan keelektronegatifan lebih tinggi
akan lebih berpengaruh pada penurunan intensitas flouresensi tersebut.
ABSTRACT
THE EFFECTS OF IMPURITIES IONS INTO THE URANIUM DETERMINATION USING
SPECTROFLUOROMETRY . Spectrofluorometry method was used to determine low uranium
concentration in the samples solution. That is based on the measurement of fluorescence
emitted from uranyl groups in the uranium compounds. In this experiment, uranium ion measured
was in the form of uranyl phosphate complexes. The liquid waste generated from the process of
nuclear fuel production and nuclear fuel examination contains uranium and other ions i.e. Ca2*,
Cu2+, Fe3+, and Cr3*. Those ions will react with uranyl phosphate. The products would influence
the intensity of uranyl fluorescence.» The higher valence and electronegativity of ions, the lower
:
intensity of uranil fluorescence.

Proses quenching pada dasarnya
merupakan
perpindahan
energi
dari
atom/molekul
yang
tereksitasi
ke
atom/molekul lain sebagai proses tumbukan
atau pembentukan senyawa kompleks, proses
tersebut digambarkan dengan reaksi sebagai
berikut :1[i21

PENDAHULUAN
Limbah cair dari produksi bahan bakar
nuklir dan proses pengujian bahan bakar
nuklir mengandung uranium dan ion lainnya.
Untuk melakukan akunting bahan nuklir maka
perlu dilakukan analisis kandungan uranium
dalam limbah tersebut.
Analisis uranium
berkadar rendah dalam cuplikan sering
digunakan metode fluorimetri. Metode tersebut
didasarkan pada pengukuran pendar fluor
(fluoresensi) yang dihasilkan dari proses
kembalinya elekton ikatan dalam senyawa
uranium pada keadaan dasar.
Dasar
pengukuran tersebut intensitras fluoresensi
dari gugus yang ada dalam senyawa yang
diukur, dengan dengan adanya ion lain dalam
cuplikan tersebut kemungkinannya akan
mempengaruhi proses terjadinya fluoresensi
dari gugus yang diukur.
Hal ini akan
mengakibatkan
perubahan
intensitas
fluoresensi ion uranil. Pengaruh ini dikenal
dengan quenching.

A*+ Q

A + Q*

(1)

dimana : A* adalah unsur / senyawa yang
mengeluarkan fluorescent, Q* merupakan
quencher , dan Q merupakan ion matrik,
sedangkan
pada
proses
pembentukan
kompleks ditunjukkan dengan reaksi seperti di
bawah ini :
A*+ Q

(2)

Pada proses produksi dan pengujian
tersebut digunakan asam nitrat sebagai
pelarut. Dalam penelitian ini dipelajari tentang
pengaruh
kandungan
nitrat
terhadap
fluoresensi gugus uranil. Asam fosfat
mengandung banyak elektron yang terletak
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pada orbital ikatan %, sehingga asam fosfat
digunakan sebagai pengompleks uranium dan
media larutan. Pada keadaan tersebut
diharapkan intensitas fluoresensi uranil akan
meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut
maka dilakukan penelitian tentang pengaruh
kandungan fosfat dalam larutan cuplikan.

larutan cuplikan antara 1% sampai dengan
8%, lalu terhadap larutan yang terbentuk
dilakukan
pengukuran
intensitas
fluoresensi pada panjang gelombang di
atas.
3. Pengaruh Fe, Cu, Cr, dan Ca terhadap
intensitas fluoresensi uranil.

Dalam limbah cair tersebut di atas
disamping uranium terkandung puia ion lain
yang kemungkinannya dapat mempengaruhi
intensitas fluoresensi gugus uranil yang
digunakan sebagai dasar penentuan, maka
pada penelitian ini pula dilakukan pengujian
tentang pengaruh unsur lain (Fe, Cu, Cr, dan
Ca) pada intensitas fluorescensi dari gugus
uranil yang ditentukan.

Kedalam larutan 5ppm uranium dalam
HNO3 0,25 M yang mengandung ion
pengotor antara 0,5 ppm hingga 20 ppm
ditambahkan asam fosfat hingga kandungan fosfat dalam larutan 5%. Terhadap
masing-masing larutan tersebut dilakukan
pengukuran intensitas fluoresensinya pada
X 543 nm.

TATA KERJA

HASILDAN BAHASAN

Bahan

Perlakuan scanning fluorensensi pada
daerah panjang gelombang emisi antara 400
nm hingga 600 nm dan panjang gelombang
eksitasi maksimum pada 253 nm
pada
cuplikan uranil nitrat diperoleh puncak pada
panjang gelombang 493 nm, 518 nm, dan 543
nm.
Karena intensitas pada panjang
gelombang 493 nm terlalu tinggi, maka untuk
pengamatan pengaruh asam fosfat dan unsur
pengotor (Ca, Cu, Fe, dan Cr) dalam
penetuan
uranium
didasarkan
pada
penentuan
intensitas
pada
panjang
gelombang 543 nm.

Sebagai pelarut digunakan larutan asam
nitrat.
Sebagai bahan quencer digunakan
asam fosfat. Sebagai pengotor digunakan
larutan Fe 100 ppm, larutan Ca 100 ppm,
larutan Cr 100 ppm, dan larutan 100 ppm Cu.
Alat
Labu ukur 50 ml, 25 ml, dan 10 ml
sebagai tempat pengenceran, kuvet tempat
cuplikan
yang
akan
diukur
dengan
menggunakan spektrometer luminiscence LS5B (Perkin Elmer).

Pengaruh asam nitrat dan asam phosphat
pada analisis uranium

Cara Kerja
Kenaikan kandungan asam nitrat dalam
larutan
uranium
akan
menyebabkan
perubahan struktur kompleks uranium dalam
larutan sebagaimana ditunjukkan dalam reaksi
sebagai berikut :

1. Penentuan panjang gelombang fluoresensi
gugus uranil
Analisis cuplikan uranium 5 ppm dalam
0,25 M asam nitrat dilakukan dengan cara
menscan
fluoresensi
pada
panjang
gelombang emisi antara 400 nm sampai
600 nm.

H2O

H20
H2OS
H

2. Pengaruh kandungan asam nitrat dan asam
phosphat terhadap fluorescensi ion uranil.

/0H2

uof
2°

\ X OH,

H2O

NO3 "y

7

O=N

UO,

N=O 4 H,0

V\"
H2C

Pada reaksi tersebut terjadi perubahan
awan elektron yang mengelilingi gugus uranil,
semula U-0 dikelilingi oieh molekul air sebagai
ligan, kemudian U-0 dikelilingi ligan NO3' dan
H2O. Ion nitrat lebih elektronegatif dari pada
molekul air, keadaan ini menyebabkan distorsi

Larutan 5 ppm uranium dalam berbagai
konsentrasi asam nitrat diukur intensitas
fluoresensi gugus uranil pada A,:543 nm.
Kedalam larutan 5 ppm uranium dalam
0,25 M asam nitrat ditambahkan asam
fosfat, hingga kandungan fosfat dalam
20
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pada struktur kompleks, sehingga jarak antara
oksigen dari gugus H2O dan NO3" terhadap
gugus uranil semakin jauh dan memperdekat
jarak ikatan O-U-O.

0—P—o'

HjO

"^j

NOj + H 3 P0«

HNO3
0 —P

—0

H2O

H2O

j

|

AC

—

•

• •—•}

Gugus fosfat mempunyai elektron ikatan
yang menempati orbital n, sehingga gugus
tersebut mudah untuk menyerap tenaga guna
mencapai keadaan tereksitasi, oleh sebab itu
tenaga sinar yang melalui larutan cuplikan
akan lebih banyak disimpan oleh gugus fosfat
bila dibandingkan dalam larutan nitrat.
Tenaga yang ada dalam larutan tersebut akan
mudah digunakan untuk mengeksitasi elektron
dalam orbital n pada gugus uranil, disamping
itu tenaga yang diserap oleh gugus fosfat
dalam senyawa uranil fosfat akan disebarkan
ke seluruh gugus dalam senyawa uranil fosfat
(dimana panjang gelombang fosfat mendekati
panjang gelombang gugus uranil), sehingga
kebolehjadian gugus uranil yang tereksitasi
semakin besar.

OO,

1 /v
/

1

I
520

560

600

Gambar 1 Spektrum uranil nitrat dan ion fosfat
Oleh sebab itu dengan kenaikan
kandungan nitrat dalam larutan menyebabkan
penurunan intensitas fluorescensi pada X 543
nm, hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.

0,25 0,50 0,75 1,0 1,25 1,50 1.75

Kenaikan kandungan fosfat dalam
larutan akan menyebabkan kenaikan jumlah
gugus uranil yang tereksitasi dan menaikkan
intensitas fluorescensi dari gugus uranil
(Gambar
3).
Pada cuplikan
yang
mengandung uranium sebesar 5 ppm
intensitas meksimum akan dicapai bila
mengandung fosfat 5%.

2

konsentrasi asam nitrat (molar)

1

Gambar 2 Pengaruh konsentrasi asam
nitrat terhadap intensitas
uranil

0)

Penambahan fosfat pada larutan uranil
nitrat menyebabkan terbentuknya kompleks
uranil fosfat. Pembentukan senyawa ini
mengakibatkan terjadinya perubahan struktur
kompleks uranil, dari bentuk heksagonal
bipiramida menjadi tetragonal bipiramida.' ]

1 2

3

4

5

6

7

konsentrasi asam fosfat

Gambar 3. Pengaruh kandungan asam fosfat
terhadap intensitas uranil
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Pengaruh
Fe. Cr. Cu. dan Ca terhadap
intensitas fluoresensi uranil
Unsur unsur pengotor dalam larutan
cuplikan akan mempengaruhi hasil penentuan
uranium dalam suatu larutan dengan metoda
fluorescensi uranil fosfat. Karena unsur unsur
tersebut akan membentuk senyawa yang
mengikat uranil fosfat atau membentuk
senyawa lain dari uranil fosfat.
Unsur
tembaga, kalsium, besi, dan khrom dalam
fosfat akan membentuk molekul senyawa
yang
lebih
besar.
Adapun
reaksi
pembentukan senyawa tersebut adalah
sebagai berikut:
Cu3 (PO4 )2 + 2[ (UO2)3(PO4)2.6H2O]+12 H2O
Cu[(UO2)2(PO4)2.8H2O]

<=>
1 - U -tlnms: 2 — O .itoms; n — P a t o t m ;
•1 - MjO; S — CM atoms.

Ca 3 (PO 4 ) 2 + 2[(UO2)3(PO4)3.6H2O] + 6 H j O ^ z ^
Ca[(UO2)2(PO4)2.6H2O]

Gambar 4. Struktur molekul kompleks uranil
fosfat yang berikatan dengan
tembaga

2FePO 4 +[(UO 2 ) 3 (PO 4 ) 2 .6H 2 O]F^
Fe2t«UO2)2(PO4)2.xH2O}]3
3CrPO4+[(UO2)3(PO4)2.6H2O] ?—»
Cr2[{{UO2)2(PO4)2.xH2O}]3

besar penurunan intensitas fluoresensi uranil,
di samping itu faktor elektronegatifitas juga
berpengaruh pada intensitas yang diukur.
Elektronegatifitas Ca M,04) < Cr(1,56) <
Fe(1,67) < Cu(1,75)H dan kurva yang
didapatkan dari pengukuran
(Gambar 5)
menunjukkan bahwa ion pengotor yang
mempunyai elektronegatifitas lebih tinggi akan
lebih berpengaruh pada gugus uranil dalam
kompieks. Hal ini ditunjukkan dengan
penurunan intensitas fluorescensi yang
dihasilkan oleh gugus uranil.

Pada senyawa di atas unsur pengotor
terikat pada gugus uranil (Gambar 4a dan
Gambar 4b)'3], sehingga berkurangnya jumlah
gugus U-0 yang mengahasilkan fluoresensi.
Hal ini akan menyebabkan
intensitas
fluoresensi
gugus
tersebut mengalami
penurunan.
Semakin besar muatan ion
pengotor yang ada dalam larutan kompleks
uranium akan sangat

o
0.

2

4

6

B 10 12 14 16 18 20

konsentrasi pengotor (ppm)
1 — U atoms: 2 — 0 atoms; 1 - P atoms; '1—11,0; !i — Ca atoms.

Gambar 5. Pengaruh pengotor pada
intensitas fluorescens gugus
uranil

Gambar 4a. Struktur molekul kompleks uranil
fosfat yang berikatan dengan
kalsium
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SIMPULAN

nya dalam fluorosensi gugus O-U-0 dari
senyawa uranil nitrat dan uranil fosfat.

Penelitian di atas menujukkan bahwa
adanya ion lain akan mempengaruhi intensitas
fluoresensi gugus uranil.

Yusuf N .
Pada Gambar 3. ditunjukkan bahwa
uranium 5 ppm dalam media 0,25 M HNO3
dan 5 % asam fosfat memberikan
intensitas fluorosensi gugus uranil « 5 cps,
sedangkan pada cuplikan yang sama
dengan adanya pengotor (Gambar 5)
akan mengalami penurunan intensitas
fluorosensi gugus yang bersangkutan.
(pada kandungan Ca2+ 1 ppm dalam
cuplikan
memberikan
intensitas
fluorosensi« 3,5 cps).

Ion fosfat yang mempunyai panjang
gelombang mendekati panjang gelombang
gugus uranil, adanya ion fosfat dalam larutan
cuplikan
uranium
akan
menyebabkan
kenaikan intensitas gugus uranil pada panjang
gelombang fluoresensi di bawahnya. Ion
positif bermuatan dan elektronegatifitas lebih
besar akan lebih
berpengaruh pada
penurunan intensitas fluoresensi gugus uranil.
DAFTAR PUSTAKA

2. Mainar Sj.
•
Mengapa hanya pengotor Fe+3, Ca+2, Cu+2
dan Cr+3 saja yang diamati. Apakah tidak
ada pengotor lain dalam cuplikan tersebut
yang juga
berpengaruh terhadap
fluorosensi U.

[1] DAVID RENDEL, Fluorescence and
Phosphorescence Spektroscopy, John
Wiley and Sons, 1988.
[2] JOHN E. YOUNG, and PAUL T.
DEASON, Determination of Uranium in
Plutonium Solutions by Laser, Sevannah
Rixer Plant, hal 41-47, 1988.
[3] I.I CHERNAJEV, Complex Compounds of
Uranium, Israel program for Scientific
Translation, Yerusalem 1968
[4] RONALD RICH, Periodic Corelations,
W.A.Benyamin, Inc, hal 50,1965

•

TANYA JAWAB
1. Prayitno
•
Mohon dijelaskan pengaruh uranium
tanpa pengotor dan uranium dengan
pengaruh pengotornya. Apa ada perbedaan-perbedaan nyata penurunan intensitas-
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Yusuf N.
Ion Fe+3, Cr+3 sering digunakan dalam
proses pengujian bahan bakar, sehingga
daiam limbah cair pada proses pengujian
bahan bakar mempunyai kandungan ionion tersebut dalam jumlah cukup besar.
Ditinjau dari sifat kompleks uranium dalam
suatu larutan dengan adanya garam dari
ion pengotor yang tersusun dari asam
yang sama akan membentuk suatu
senyawa garam kompleks uranium. Maka
dengan terbentuknya senyawa tersebut
kemungkinan
akan
mempengaruhi
intensitas uranium yang dianalisis.
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PEMUNGUTAN URANIUM DARI GAGALAN PELAT ELEMEN BAKAR (PEB)
DISPERSI BERISI U3O8-A! DAN U3Si2-AI DENGAN NaOH
Ghaib Widodo, Darmawan Aji
Pusat Elemen Bakar Nuklir-BATAN

ABSTRAK
PEMUNGUTAN U DARI GAGALAN PELAT ELEMEN BAKAR (PEB) DISPERSI BERISI
U3OB-AI DAN U3Si2-AI DENGAN NaOH. Telah dilakukan pemungutan U dari gagalan pelat elemen
bakar (PEB) dispersi berisi U3O8-AI atau U3Si2-AI dengan cara pelarutan. Setiap 5 potong PEB berisi
U3O8-AI atau U3Si2-AI berukuran 1 x 4 cm dimasukkan dalam labu didih yang berisi 250 ml larutan
NaOH konsentrasi bervariasi 10, 15, 20, 25, dan 30 %, kemudian dipanaskan pada suhu 102°C
dibantu dengan pengadukan magnetik tetap. Uranium dalam bentuk U3O8 atau U3Si2 selanjutnya
dipisahkan dengan cara penyaringan dan dianalisis baik residu maupun filtratnya dengan
potensiometer menggunakan metode Devies-Gray Termodifikasi. Dari data percobaan diperoleh
bahwa kadar U dalam U3O8 dan U3Si2 dalam residu masing-masing 83,99 - 84,05 % dan 84,67 86,56% , sedangkan dalam filtrat masing-masing 53,90 ppm dan 69,33 ppm
ABSTRACT
THE RECOVERY OF URANIUM FROM THE REJECTED FUEL PLATE DISPERSION TYPE
OF U3OB-AI AND U3Si2-AI BY NaOH. The revocery of uranium from the rejected fuel plate dispersion
type of U3O8-AI and U3Si2-AI with a dissolution has been perfomed. Each of 5 frament of fuel plate
despersion of U3Og-AI or U3Si2 -At of 1 x 4 cm size was put in the destilled glass content of 250 ml
NaOH solution with the concentration variation 10, 15, 20, 25, and 30 %, and than was heated at
temperature of 102°C and was stirred constantly by magnetic stirred. Uranium in the form of U3Og or
U3Si2 was separated by filtration and either residu and filtrat was analized by potensometri using
Modified DeviesGray Methode. From the experiment data it was found in the residu that presentation
of uranium was 83.99 -84.05 % and 84.67 - 86.556 % while in filtrat it was found 53.90 ppm and
69.3 ppm.

PENDAHULUAN
Penelitian pengembangan baik penelitian
proses bahan bakar maupun bahan bakarnya
sendiri senantiasa dipacu oleh Pusat Elemen
Bakar Nuklir (PEBN) BATAN,
agar kelak
penelitian pengembangan tersebut didapat
kondisi proses yang optimal dan dapat diperoleh
pula modifikasi bahan bakar maju selain U3O8-AI
dan U3Si2-AI yang keduanya masih komersial
pada saat ini. Kedua jenis bahan bakar tersebut
sudah berhasil diproduksi oleh Bidang Produksi
Elemen Bakar Reaktor Riset (BPEBRR)
menggunakan bahan dasar serbuk U3O8 atau
logam U.
Produk U3O8 dan U3Si2 yang berupa inti
elemen bakar maupun pelat elemen bakar
(IEB/PEB) harus memenuhi spesifikasi yang
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dipersyaratkan. Apabila mereka masing-masing
ditemui penyimpangan dari spesifikasi tersebut,
dianggap sebagai gagalan IEB/PEB. Oleh
karena kadar U dalam IEB/PEB masih cukup
tinggi dari segi akuntabilitas dan relatif mahal
dipasaran, maka U yang terkandung didalamnya
tersebut harus dipungut kembali melalui proses
olah-ulang dingin.
Fasilitas-pungut gagalan yang dipunyai
oleh IPEBRR, Serpong saat ini telah siap
beroperasi untuk mengolah berbagai gagalan
produksi termasuk gagalan IEB/PEB berisikan
U3O8-Ai
dan
U3Si2-AI.
Untuk
dapat
mengoperasikan fasiiitas pungut gagalan secara
optimum maka perlu dilakukan percobaan untuk
memperoleh variabel operasi yang terbaik.
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Tujuan Percobaan
Percobaan bertujuan mencari variabel
yang optimum pada proses pemungutan U dari
gagalan PEB berisikan U3O8-AI dan U3Si2-AI.
TEORI
Teknologi olah-ulang gagalan produk PEB
berisikan U3O8-AI atau U3Si2-AI telah dikerjakan
di Savannah River Plant dan Idaho Nuclear
Corporation, Amerika Serikat. Pelat elemen
bakar dilarutkan dalam larutan asam nitrat
(HNO3p) dengan katalisator merkuri nitrat
(HgNO3), agar U dan Al melarut habis bersama,11'2' seperti diperlihatan
pada reaksi di
bawah:
M asam tinggi

Al + 6 H N 0 3 p

>

ft

AI(NO 3 ) 3 +3NO 2 +3H 2 O

Laju gas hidrogen tetap timbul selama
proses berlangsung, namun apabila volum gas
melebihi
2 % volum, maka damper yang
dipasang pada alat dissolver (tangki pelarut)
secara otomatis langsung menutup sendiri.
Untuk memisahkan U3O8 atau U3Si2 baik
dari dispersi serbuk maupun kelongsong Al-nya,
dilarutkan dalam larutan natrium hidroksida
(NaOH)13'41, reaksi yang terjadi seperti pada
nomor 4 dan nomor 5.
Proses percobaan pelarutan gagalan PEB
berisi U3O8-AI atau U3Si2-AI disampaikan dalam
Gambar 1 :

U3O8-AI

(1)

U3Si2-AI

kat. Hg++
M asam tingg

U 3 O 8 + 8HNO3P

^

• 3 UO 2 (NO 3 ) 2 +2NO 2 +4 H 2 O (2)

NaOH — Pelarutan Al

kt. Hg++
M asam tinggi

U3Si2 + 32HNO3p - >

^

Filtrasi

3 UO2(NO3)2 + 26NO2
+16H2O+2SiO2

(3)
Teknologi yang dikembangkan Jerman
adalah gagalan PEB berisikan U3O8-AI dan
U3Si2-AI yang dilarutkan dalam larutan natrium
hidroksisida (NaOH) dengan natrium nitrat
(NaNO3) kristal yang berfungsi sebagai
pencegah timbulnya gas hidrogen'3'. Proses
olah-ulang yang diusulkan Jerman ini hanya
melarutkan Al (matriks dan kelongsong) saja,
sementara U3Oe atau U3Si2
tetap tinggal
sebagai padatan pasir.
Di bawah ini reaksi
pelarutan Al sebagai matrik dan kelongsong :
U3O8-AI
U,SiyAI

+

NaOH
H,0
+ NaAIO2 + 3/2 H2 f (4)
NaOH + H2O —
> U3Si2
+ NaAIO2 + 3/2 H 2 1 (5)

Residu
U3O8

Gambar 1.

Residu
U3Si2

Filtrat
NaAIO2

Diagram blok proses pelarutan
gagalan IEB/PEB

TATA KERJA
Bahan
Gagalan PEB berisikan U3O8-AI
dan
U3Si2-AI, NaOH kristal, air demin, kertas saring,
segenap zat analisis.
Alat

Teknologi alternatif yang dipilih oleh
BPEBRR-PEBN sedikit berbeda dengan yang
dikembangkan
Jerman,
karena
proses
pemungutannya tanpa menggunakan NaNO3.
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Labu leher tiga, kondensor, termometer,
erlenmeyer, penjepit, corong, gunting, gelas
ukur, labu takar, sungkup gas buang, pengaduk
magnetik, pemanas listrik, gabus, asbes, slang,
statif klem, pompa sirkulasi, bak tampung air
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pendingin, dan unit titroprosesor. Skema
peralatan disampaikan dalam Gambar2.
Cara kerja
Sebanyak lima potong PEB berisikan
U3O8-AI atau U3Si2-AI 1 x 4 cm dimasukkan ke
dalam labu leher tiga (vol. 1000 ml) yang berisi
250 ml larutan NaOH
secara bersamaan
dihidupkan stop watch. Sebelumnya isi labu
lebih dahulu dipanaskan termasuk
pengaduk
magnetiknya
dijalankan
secara
ajeg.
Percobaan tersebut diulangi sampai lima kali
dengan berbagai variasi konsentrasi larutan
NaOH dari 10 % hingga 30 %. Dicatat waktu
sampai aluminium melarut habis, dengan
ditandai menipisnya potongan pelat sampai tak
terlihat lagi secara visual dan buih gas hidrogen
yang timbul semakin menipis kemudian bening.
Hasil peiarutan didiamkan mendingin selama
semalam kemudian disaring dan analisis.
Residu yang tinggal pada kertas saring adalah
uranium oksida atau uranium silisida bersama
jejak-jejak aiuminat diindentifikasi kadar U dan
rendemennya, sedang filtrat aiuminat dianalisis
kontaminannya.

air pendingin

HASIL DAN BAHASAN
Data hasil analisis percobaan peiarutan
gagalan PEB berisikan U3Oa-AI dan U3Si2-A!
diperlihatkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1 : Data analisis proses peiarutan PEB
berisikan U3O8-AI
kons.
NaOH,
%
10

15
20
25
30

suhu,
°C

waktu,
menit

102
102
102
102
102

52.15
26.06
24.45
19.42
14.49

kadar,
%
82,46
83,60
84,05
83,99
83,52

u3o8
rendem,
ppm
4,41
5,56
1,56
6,57
5,73

filtrat,
ppm
178,30
102,10
53,90
85,00
91,70

Dari data di atas terlihat bahwa semakin
pekat konsentrasi larutan NaOH, maka semakin
naik kadar U yang diperoleh dan diikuti dengan
menurunnya kontaniman dalam filtrat, namun
setelah konsentrasi larutan NaOH di atas 20 %
kadar U menurun dan kontaminan naik. Hal itu
disebabkan karena selama proses peiarutan
terjadi tiga lapisan dengan lapisan atas adalah
beningan yang didominasi oleh
natrium
alumina, lapisan tengah koloidal dan yang
terbawah
U3O8 kristal, setelah
difiltrasi
koloidalnya terjebak pada kertas filter, sehingga
menjadi impuritas pada hasil U3O8 dan
sebaliknya
natrium
alumina
beningan
membawa-bawa kontaminan mengakibat kadar
U yang diperoleh
menurun (U3O8
tidak
murni/segar).

umpan
Tabel 2 : Data analisis peiarutan gagalan PEB
berisikan U3Si2-AI.
sumber arus
kons.
NaOH,

keterangan:
1. labu leher tiga
2. termometer
3. kondensor
4. pemanas listrik
5. klem statif

°C

Waktu,
menit

102
102
102
102
102

52.15
26.06
24.45
19.42
14.49

suhu,

%
10
15
20
25
30

Gambar 2 : Alat percobaan proses peiarutan
gagalan IEB/PEB
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u3s 2
residu U3Si2
resid
filtrat
u,
ppm
kadar
rendem,
%
ppm
87,50
95
80,65
84,67
87,36
87
88,29
85,42
53
86,56
86,71
73
80,28
87,83
82

filtrat,
ppm

20,32
32,98
16,33
12,21
20,67
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Terlihat dalam Tabel di atas bahwa
semakin naik (pekat) konsentrasi larutan NaOH,
diperoleh kadar U dalam U3Si2 menurun,
penyebabnya adalah seperti pada proses
pelarutan U3O8 hanya bertambah impuritasnya
yaitu SiO2 . Akibatnya kadar U yang diperoleh
masih di bawah kadar U segar teoritis (92,5 %)
dan hal ini juga mengakibatkan perolehan
kontaminan dalam filtrat dan dalam residu
secara keseluruhan belum metmenuhi batas
ambang, karena tidak sesuai dengan komitmen
BPEBRR yang menekankan agar limbah
buangan berkonsentrasi < 5 ppm.
SIMPULAN
Dari percobaan pelarutan gagalan PEB
berisikan
U3O8-AI atau
U3Si2-AI dapat
disimpulkan bahwa, konsentrasi paling baik
dalam proses pelarutan Al adalah berkisar
anatara 20 - 25 %, dan waktu 14 - 24 menit.
SARAN
Pada periode berikutnya masih diperlukan
penelitian serupa agar metode lain
dapat
diperoleh, sehingga tujuan dari proses pelarutan
berbagai gagalan yang berkandungan U dapat
dioperasikan dengan pendekan proses.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan banyak terimakasih
yang sebesarnya kepada yang terhormat: Sdr.
Agus Sartono Dwi Santosa, Sdr. Hendro
Wahyono, Sdr. Sunardi, Sdr. Ahmad Paid, Sdr.
Bambang Widodo, dan Sdr. Agus Sumarwan
yang telah membantu persiapan instal peralatan
percobaan sehingga percobaan
cepat
diselesaikan.
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•

Bandingan metoda pelarutan Al-U dari USA
dan Jerman.
• Perbandingan berat cuplikan dan pelarutnya.
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Ghaib
•
Metoda pelarutan U-AI.
- yang dilakukan USA yaitu U-AI
dalam HNO3 pekat dengan
HgNO3, mereka ini melarut
berdasarkan rekasi : (U diambil
U3Si2 sesuai judul).

M asam tinggi

dilarutkan
katalisator
bersama
U3OB atau

>

+ 3N0, + 3H,0
Al + NaOH + H2O

kat. Hg++
M asam tinggi

U3O8 + 8HN0 3 p

26NO 2 +16 H2O
+ 2 SiO2

- sedangkan yang dilakukan Jerman yaitu UAl lebih dahulu dilarutkan Al nya dengan
NaOH, selanjutnya baru U3O8 atau U3Si2
dilarutkan dalam HNO3. Reaksi pelarutan
diperlihatkan sebagai berikut:

M asam tinggi

Al + 6HN03p

5f

U3Si2 + 32HN03p ->3 UO2(NO3)2

yi

•

> 3 UO2(NO3)2 +2NO2'+4 H2O
kt. Hg++

29

NaAIO2 + 3/2 H2

Perbandingan
berat
cuplikan
dengan
pelarutnya. Kami hanya mengambil cuplikan
inti 5 potong berukuran 1x4 cm dengan
volum pelarut (NaOH) 250 ml.
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PENYERAPAN URANIUM, RADIUM DAN BESI DARI LIMBAH CAIR
PENGOLAHAN BIJIH URANIUM OLEH ZEOLIT
Titi Wismawati, A. Sorot Sudiro, Tati Herjati
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir

ABSTRAK
PENYERAPAN URANIUM, RADIUM DAN BESI DARI LIMBAH CAIR PENGOLAHAN
BIJIH URANIUM OLEH ZEOLIT. Tujuan penelilian ini untuk mengetahui kemampuan
penyerapan dan koefisien distribusi uranium, radium dan besi dalam limbah cair dengan
menggunakan zeolit. Komposisi mineral zeolit yang digunakan pada percobaan ini ditetapkan
dengan mempelajari sayatan tipis zeolit di bawah mikroskop. Pengaktifan zeolit dilakukan
dengan penambahan larutan asam sulfat atau natrium hidroksida. Dari hasil percobaan
diperoleh bahwa pengaktifan zeolit dengan menggunakan larutan natrium hidroksida 0,25 N
dapat digunakan untuk penyerapan uranium dan besi secara optimal, sedangkan pengaktifan
zeolit dengan asam sulfat 0,1 N cocok untuk penyerapan radium, proses aktivasi baik dengan
larutan basa maupun asam tersebut dilakukan selama 3 jam. Pada kondisi itu diperoleh
efisiensi penyerapan unsur-unsur oleh zeolit adalah 45,85% untuk uranium, 87,80%
radium, dan 96,63% besi. Koefisien distribusi masing-masing uranium, radium dan besi dalam
limbah cair-zeolit adalah 0,85 ml/g, 7,20 ml/g dan 28,65 ml/g.

ABSTRACT
URANIUM, RADIUM AND IRON ABSORPTION FROM LIQUID WASTE URANIUM ORE
PROCESSING BY ZEOLITE. The aim of this work is to determine zeolite's sorption capacity
and the distribution coefficient of uranium, radium, and iron in zeolite-liquid waste system.
Mineralogical composition of zeolite used in the experiment has been detenvined by examining
the thin sections of zeolite grains under a microscope. Zeolite has been activated by the
diluted sulfuric acid or sodium hydroxide solution. The results show that the use of 0.25 N
sodium hydroxide solution could be optimizing the zeolite for uranium and iron ions somtion
and that of 0.1 N sulfuric acid solution is for radium sorption. The re-activation process has
been carried out in three hours. Under such a condition, the sorption efficiency of zeolite to
those ions have been known to be 45.85% for uranium, 96.63 % for iron and 87.80%
for radium. The distribution coefficients of uranium, radium and iron ion in zeolite-liquid
waste system have been calculated 0.85, 7.02, and 28.65 ml/g respectively.

butir zeolit (+ 60 mesh) guna keperluan
analisis mineralogi, percobaan aktivasi dan
pertukaran
ion.
Analisis
mineralogi
dilakukan untuk mengetahui jenis mineral dan
prosentasenya dalam zeolit. Percobaan
pengaktifan zeolit oleh asam atau basa
dilakukan untuk mengaktifkan zeolit sehingga
dapat meningkatkan daya serapnya terhadap
kation.
Sedangkan
pertukaran
ion
dimaksudkan untuk menangkap kation (pada
percobaan ini hanya untuk ion uranium,
radium dan besi yang terkandung dalam
limbah cair) oleh zeolit. Uranium, radium dan
besi yang terserap dalam zeolit dianalisis
dengan menggunakan spektrofotometer dan
radon monitor. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui
efisiensi penyerapan
zeolit
terhadap uranium, radium dan besi yang

PENDAHULUAN
Limbah cair yang dipergunakan dalam
penelitian ini berasal dari Laboratorium
Proses
dan
Teknologi
di
Pusat
Pengembangan
Bahan
Galian
Nuklir
(PPBGN),
diperkirakan
mengandung
uranium, radium serta besi yang relatif
tinggi. Untuk memperkecil kandungan unsur
tersebut
di
dalam
limbah
dilakukan
penyerapan dengan
zeolit
sebelum
dibebaskan ke lingkungan.
Zeolit yang akan dipergunakan untuk
penyerapan perlu dipreparasi dengan cara
peremukan, penggerusan dan pengayakan.
Pengayakan dari
hasil
penggerusan
dimaksudkan untuk mendapatkan ukuran
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Pertukaran Ion

terdapat dalam limbah cair yang berasal dari
pengolahan bijih uranium.

Pertukaran ion dapat dilakukan dengan
cara mengontakkan larutan lirnbah yang
mengandung ion logam dengan zeolit
sehingga ion-ion logam terserap ke dalam
zeolit dengan menggunakan kolom. Apabila
zeolit sudah jenuh dengan logam yang
berasal dari cairan (umpan), maka ion logam
akan tampak pada cairan yang keluar (efluen)
dan selanjutnya aliran umpan dapat
dihentikan.

TEORI
Sifat Kimia Zeolit
Zeolit alam mengandung multi kationik,
sehingga perlu diubah menjadi mono kationik
agar pertukaran ion dapat dilakukan secara
efisien. Perubahan multi kationik menjadi
mono
kationik dapat dilakukan dengan
menambahkan
larutan
NaCI
dan
mengontakkan zeolit dengan uap NaCI
jenuh.[1] Perubahan multi kationik menjadi
mono kationik dapat digambarkan sebagai
berikut:

Selain cara tersebut di atas, pertukaran
ion dapat pula dilakukan dalam kondisi
keseimbangan, yaitu sejumlah volum larutan
limbah tertentu dikontakkan dengan zeolit
dalam berat tertentu, kemudian diaduk
(digoyang) dalam selang waktu tertentu untuk
mencapai keseimbangan. Dengan cara
demikian koefisien distribusi dapat diperoleh.

n{Na, K, Ca, Mg}{x(AIO2)-y(SiO2)} + m(Na+CI")->
multi kationik zeolit
n+m Na {x(AI02)-y(Si02)} + n{K,Ca,Mg}+ mCl"
Mono kationik zeolit

Koefisien distribusi (D) didefinisikan sebagai:

Untuk meningkatkan kemampuan daya
serap dan pertukaran ion terhadap ion logam
berat tertentu, perlu dilakukan pengaktifan
pada zeolit dengan cara pemanasan atau
penambahan pereaksi kimia baik asam
maupun basa. Pengaktifan ini adalah
merupakan perlakuan pendahuluan terhadap
zeolit sebelum dilakukan proses pertukaran
ion.
Zeolit mempunyai sifat katalis, penukar
ion, dan penyerap serta penyaring molekul.
Penyaring molekul berhubungan dengan
penyerapan
molekuler
secara
selektif,
terutama penyerapan terhadap molekul polar
seperti H2O, H2S, dan CO2. Berbeda dengan
jenis molekul lainnya seperti silikagel dan
karbon aktif, zeolit lebih berhasil sebagai
penyaring
molekul
karena
mempunyai
distribusi ukuran pori tiga dimensi dan
bervariasi tergantung jenis komposisinya.
Pada kaitannya dengan penyerapan ion
(kation), kation berfungsi sebagai penetral
struktur
polimer
alumina-silikat
yang
bermuatan negatif. Beberapa jenis kation
yang dapat diserap oleh zeolit antara lain Rb,
Cd, Hg, Li, Pb, Mg, K, Zn, Fe, Ba, Co, Sr, Al,
Na, Cu, Cr, Ag, U, Ra dan Ca,[21 dengan
reaksi seperti dibawah ini:
Y+ R- + B+
> B+ R- + Y+
atau
Y+(zeolit) + B+(aq)
> B+(zeolite) + Y+(aq)

konsentrasi ion logam dalam zeolit

ml/g

D=
konsentrasi ion logam dalam fase cairan

Nilai D menunjukkan besarnya afinitas zeolit,
dengan makin besarnya nilai D maka makin
besar pula afinitas zeolit terhadap ion logam
tertentu.121
BAHAN DAN TATA KERJA
Alat
Pemanas, Tungku, oven, alat pengocok,
gelas piala, desikator, cawan porselen,
Spektrofotometer dan liquid scintillation
analyzer (Ludlum SAC-R5).
Bahan
Asam sulfat, Natrium hidroksida, Zeolit,
Natrium klorida, Natrium fluorida,
Asam
askorbat,
TOPO, Bufer, Hidroksilamin
hidrokhlorida, Phenantrolin dan alkohol.
Tata Kerja
Analisis mineral zeolit
Zeolit digerus hingga diperoleh ukuran
65 mesh, kemudian ditimbang seberat 5 gram
untuk menentukan fraksi mineral ringan dan
mineral berat. Selanjutnya dicuci dengan

dimana R- adalah gugus unit zeolit, dan Y+
serta B+ adalah kation
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alkohol 90% dan dikeringkan di atas
pengering, lalu ditimbang kembali. Zeolit yang
telah bersih dianalisis sifat fisiknya dengan
menggunakan mikroskop stereo, dari hasil
pengamatan dapat diketahui mineral yang
terkandung.

Proses
pertukaran
ion
masing-masing
dilakukan selama 3 jam. Larutan disaring dan
pada filtratnya dilakukan analisis kadar
uranium dan besi dengan menggunakan
spektrofotometer,
sedangkan
radium
dianalisis
dengan
menggunakan
liquid
scintillation analyzer counter Ludlum SAC-R5.

Perubahan multi kationik menjadi mono
kationik
HASIL DAN BAHASAN
Zeolit ditimbang seberat 100 gram,
dicuci
dengan
air
dingin
sampai
kekeruhannya rendah. Zeolit yang sudah
bersih direbus dalam gelas piala dengan
menambahkan 200 ml NaCI jenuh. Bila air
rebusan telah keruh dibuang dan diganti
sampai warna keruh hilang. Pencucian zeolit
dilakukan dengan penambahan air suling
hingga bebas dari ion khlorida, kemudian
disaring dengan kertas saring, zeolit yang
tersaring dipanaskan dalam oven dengan
suhu 110#C selama 2 jam. Zeolit yang sudah
kering dimasukkan dalam desikator yang
berisi NaCI jenuh, didiamkan selama 1
minggu.

Hasil analisis
Komposisi mineral zeolit terdapat dalam
Tabel 1, sedangkan kandungan uranium,
radium dan besi dalam limbah cair baik
setelah maupun sebelum dipertukar-ionkan
dicantumkan pada Tabel 2, dan hasil variasi
konsentrasi asam sulfat serta natrium
hidroksida yang digunakan untuk pengaktifan
zeolit dalam hubungannya dengan penentuan
penggunaan
konsentrasi
optimal
bagi
penyerapan atau pertukaran ion uranium,
radium dan besi ditunjukkan dalam Gambar 1
dan 2.
Tabel 1 : Komposisi mineral zeolit'51

Pengaktifan zeolit
Zeolit mono kationik ditimbang seberat
25 gram, dimasukkan dalam wadah yang
bertutup dan ditambahkan 100 ml asam sulfat
0,1 N, dikocok dengan menggunakan alat
pengocok selama 3 jam, kemudian disaring.
Zeolit yang tersaring dipanaskan dalam oven
pada suhu 110*C selama 1 jam. Untuk
pengaktifan zeolit dengan natrium hidroksida
0,25 N, dilakukan dengan cara sama seperti
pekerjaan di atas. Tetapi zeolit yang
digunakan adalah 75 gram dengan waktu
pengocokan 3 jam.

Kompoisisi
:::
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Biotit

•

Pfehriit'

K(Mg,Fe)3AISiO 2 O 1 0 )(OH) 2

0,3

Ca 2 AI 2 Si 3 O 1 0 (OH) 2

15,0

\;

Tabel 2 : Kandungan uranium, radium dan besi
dalam limbah cair sebelum dan
sesudah pertukaran ion oleh zeolit

Perlakuan terhadap limbah cair
Contoh limbah cair berasal dari
Laboratorium Proses dan Teknologi PPBGNBATAN. Contoh limbah diambil dari dalam
drum penampungan diatur pHnya dari 1,5
menjadi 3,5. Larutan limbah kemudian
dimasukkan kedalam botol plastik 150 ml dan
ditambahkan zeolit yang sudah diaktifkan
dengan asam suifat dan natrium hidroksida.
Perlakuan
selanjutnya
adalah
proses
pertukaran ion dengan perbandingan berat
zeolit terhadap volum limbah yang tertentu.

'••:.•

: Kinsenlrasi:
Uiisur

33

;';:

avval.

:•

• Konsentrasi

:

:

' . :

setelah pertukaran-ion dengah:
Zeolit/tanpa::

Zeolil/

pengalctifah :

NaOH : ;i:

:
:

fZeolit/HjSOj

. iu:' : .i

369,99 ppm

237,32 ppm

200,34 ppm

233,11 ppm

:Ra : :

410,0 pCi/l

377,14 pCi/l

228,57 pCi/l

50,00 pCi/l

394,31 ppm

254,30 ppm

13,30 ppm

259,27 ppm
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Gambar 3 : Efisiensi penyerapan zeolit terhadap kation
U, Ra dan Fe

Gambar 1 : Pengaruh konsentrasi asam sulfat pada
penyerapan zeolit terhadap U, Ra dan Fe

30
BTanpa aktivasi
BH2SO4 0.1 N
DNaOH0,25N

LU

Ra
Jenis kation

0
0,1
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Konsentrasi natrium hidroksida (N)

Gambar 4 : Koefisien distribusi (D) zeolit terhadap kation
U, Ra dan Fe

Gambar 2 : Pengaruh konsentrasi natrium hidroksida
pada penyerapan zeolit terhadap U, Ra
dan Fe

optik (bias rangkap) sangat lemah13', memiliki
kekerasan antara 3,5 sampai 5,5 dan
mempunyai berat jenis 2 sampai dengan
2,4.
Mineral utama yang ada dalam
komposisi mineral zeolit yang digunakan
dalam percobaan ini adalah analsin dan
chabazit dengan impuritis prehnit, kuarsa, dan
biotit.'51 Zeolit tanpa pengaktifan dapat
digunakan sebagai penyerap uranium, radium
dan besi dalam limbah cair dari pengolahan
bijih uranium seperti teriihat pada Tabel 2 dan
Gambar 3 atau 4.

PEMBAHASAN
Untuk mengetahui mutu zeolit alam
perlu dilakukan uji karakteristik yaitu dengan
analisis fisik. Sifat fisik yang perlu diketahui
antara lain luas permukaan, kapasitas
pertukaran kation, dan komposisi mineral.
Dengan diketahuinya karakteristik zeolit alam,
maka dapat ditentukan arah penggunaannya
yang sesuai, mengingat zeolit memiliki sifat
multi guna yaitu sebagai penyerap, penukar
ion dan penyaring moiekul maupun katalis.
Dalam percobaan ini baru dilaksanakan
analisis komposisi mineral dan sifat fisik zeolit
karena peralatan untuk uji coba lainnya tidak
terdapat di PPBGN-BATAN.

Pada
kegiatan
ini
limbah
cair
diperkirakan banyak mengandung uranium,
radium dan besi. Hasil analisis kandungan ion
logam tersebut dalam limbah cair dapat dilihat
pada Tabel 2. Dari hasil analisis dapat
disimpulkan bahwa kadar uranium dalam
limbah relatif besar yaitu diatas 300 ppm,
sedang limbah cair pengolahan bijih uranium
biasanya mengandung 100 -200 ppm.[6]

Hasil fraksionasi menunjukkan bahwa
bahan galian zeolit merupakan kelompok
mineral dari senyawa silikat, aluminium serta
natrium dan kalsium, dominan berupa analsin
bersifat optik isotropik dan chabazit bersifat
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Untuk
mengetahui
konsentrasi
penggunaan H2SO4 dan NaOH pada proses
pengaktifan secara optimum, maka dilakukan
percobaan
pengaktifan
dengan variasi
konsentrasi H2SO4 (Gambar 1) dan variasi
konsentrasi NaOH (Gambar 2). Dari hasil
percobaan diperoleh bahwa penyerapan
uranium dan besi yang efektif adalah dengan
NaOH 0,25 N, sedangkan untuk penyerapan
radium adalah dengan H2SO4 0,1 N. Dasar
pemilihan penggunaan konsentrasi NaOH
0,25 N dan H2SO4 0,1 N adalah karena
peningkatan konsentrasi tidak memberikan
hasil peningkatan penyerapan yang berarti.

2. Penyerapan uranium dan besi terbesar
adalah pada proses pengaktifan zeolit
dengan menggunakan NaOH 0,25 N,
sedangkan penyerapan radium terbesar
adalah pada proses pengaktifan zeolit
dengan H2SO4 0,1 N.
3. Dari kondisi tersebut diperoleh efisiensi
penyerapan zeolit terhadap unsur-unsur U,
Ra dan Fe masing-masing adalah 45,85%,
87,80% dan 96,63%, serta koefisien
distribusinya masing-masing untuk U, Ra
dan Fe adalah 0,85, 7,20 dan 28,65 ml/g.

Hasil analisis uranium dalam filtrat
menunjukkan bahwa efisiensi penyerapan
dan koefisien distribusi tertinggi didapatkan
pada pengaktifan zeolit dengan menggunakan
NaOH 0,25 N yaitu masing-masing 45,85 %
dan 0,85 ml/g (Gambar 3 dan 4). Demikian
juga pada analisis besi, efisiensi penyerapan
tertinggi zeolit yang diaktifkan dengan NaOH
0.25 N (Gambar 3) mencapai 96,63% dengan
koefisien distribusi (Gambar 4) tertinggi
adalah 23,89 ml/g. Penyerapan serta
koefisien distribusi tertinggi untuk radium yaitu
masing-masing 87,80 % dan 7,20 ml/g pada
pengaktifan zeolit dengan
menggunakan
asam sulfat 0,1 N (Gambar 3 dan 4). Hal ini
terjadi karena afinitas zeolit (yang diaktifkan
dengan NaOH 0,25 N) terhadap ion uranium
dan besi lebih besar daripada zeolit yang
diaktifkan dengan H2SO4 0,1 N. Sedangkan
afinitas zeolit terhadap ion radium, diperoleh
bahwa efisiensi penyerapan zeolit yang
diaktifkan dengan H2SO4 0,1 N lebih besar
dari pada zeolit yang diaktifkan dengan NaOH
0,25 N.
Bila zeolit digunakan untuk pengolahan
limbah cair hasil pengolahan bijih uranium
diperlukan 2 macam zeolit yang terpisah yaitu
zeolit dengan proses pengaktifan NaOH 0,25
N untuk menyerap uranium dan besi serta
zeolit dengan proses pengaktifan H2SO4 0,1
N untuk menyerap radium.

Terima kasih saya sampaikan kepada
Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan
Lingkungan yang telah membimbing dalam
penulisan makalah ini, Kepala Sub Bidang
Mineralogi yang telah membantu melakukan
analisis mineral zeolit serta rekan-rekan
Bidang Keselamatan Kerja dan Lingkungan
yang telah membantu hingga makalah ini
selesai.
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TANYA JAWAB
1.
•

•

2.
•

•

Bagaimana
kalau
proses
tersebut
dibandingkan
dengan
proses
pengendapan pada pH yang berbedabeda?

Kosim Affandi
Berapa konsentrasi maksimal uranium
yang dapat diserap secara optimal oleh
zeolit?

Titi Wismayati
Pada penelitian ini belum ada, karena
afinitas unsur-unsur tersebut (U, Ra, Fe)
terhadap zeolit berbeda sesuai dengan
perlakuan pengaktifan zeolitnya. dalam
hal ini afinitas U dan Fe optimal pada
kondisi pengaktifan zeolit dengan NaOH
0,25 N, sedangkan Ra optimal pada
kondisi H2SO4 0,2 N.
Jika dibandingkan dengan pengendapan
pada pengaturan pH yang sudah
dilaksanakan, maka penyerapan limbah
cair
dengan
zeolit
mempunyai
keuntungan :
- limbah cair tidak bertambah
- tidak terjadi pengendapan atau tidak ada
limbah padat.

Titi Wismayati
Konsentrasi maksimal yang dapat diserap
oleh zeolit adalah 169,65 ppm.
Hafni Lissa Nuri
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah
untuk mengambil/menyerap unsur-unsur
Fe, Ra dan U oleh zeolit. Ke tiga unsur
tersebut
mempunyai
kondisi
yang
berbeda untuk mencapai penyerapan
yang optimal dan dari hasil penelitian
belum nampak.
Apakah memang belum ada kondisi yang
memberikan penyerapan ke tiga unsur
tersebut optimal?
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PENENTUAN KADAR U DAN UNSUR PENGOTOR DALAM URANIUM
TETRA FLUORIDA SECARA POTENSIOMETRI DAN
SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM
Purwadi Kasino Putro
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
PENENTUAN KADAR U DAN UNSUR PENGOTOR DALAM URANIUM TETRA FLUORIDA
SECARA POTENSIOMETRI DAN SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM. Telah dilakukan
penentuan kadar U dan unsur pengotor dalam uranium tetra fluorida (UF4) secara titrasi
potensiometri menggunakan metoda Davies-Gray termodifikasi dan secara spektrofotometri
serapan atom. Proses penentuan kandungan senyawa UF4 di dalam serbuk UF4 didahului dengan
pelarutan cuplikan menggunakan AI2(SO4)3 jenuh dan filtrat yang dihasilkan ditentukan kadar
uraniumnya secara titrasi potensiometri. Kadar unsur pengotor (impuritas) ditentukan dengan
spektrofotometri serapan atom dengan menambahkan amonium oksalat kedalam cuplikan.
Penentuan kadar uranium dilakukan dengan mempelajari lama waktu pengadukan terhadap
pemisahan senyawa UF4 dari serbuk UF4, sedangkan kadar impuritasnya ditentukan dengan
mempelajari banyaknya amonium oksalat yang ditambahkan dan lama waktu pemanggangan.
Kandungan senyawa UF4 yang teranalisis dalam serbuk UF4 menggunakan metoda potensiometri
adalah 96,15 ± 0,04 % dengan simpangan baku relatif sebesar 0,7 %, sedangkan penentuan
kadar impuritas terbaik diperoleh dengan menambahkan amonium oksalat sebesar 20 gram dan
lama waktu pemanggangan 15 menit pada temperatur 800°C.

ABSTRACT
DETERMINATION OF U AND IMPURITIES ELEMENTS IN THE URANIUM TETRA
FLUORIDE BY POTENTIOMETRIC AND ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRIC
METHODS. The determination of U and impurities contents in the uranium tetra fluoride (UF4) has
been carried out by potentiometric titration using modified 'Davies-Gray' and atomic absorption
spectrophotometric methods. Dissolution process of the powder sample using saturated AI2(SO4)3
solution introduced to detenvine UF4 compound content in the UF4 sample. The uranium content
in the obtained filtrate is analyzed by potentiometric. The impurities content is determined by
Atomic Absorption Spectrophotometric using ammonium oxalate powder in introducing of the
sample preparation. The experiment covered the observation on influence of stirring time of UF4
sample dissolution in respect to separate UF4 from its impurities in determination of uranium
content. Also the effects of ammonium oxalate added and agitating time were observed deal with
the sample preparation for the determination of impurities' content. The analysis result found that
UF4 content was 96.15 ±0.04 % with the relative standard deviation of 0.7 %. However the best
impurities' determination was achieved by addition of 20 gram of ammonium oxalate powder and
15 minutes of agitation time at temperature of 800°C.

PENDAHULUAN

sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu
kemurnian dari senyawa uranium tetra fluorida
yang terbentuk tidak seialu murni diperoleh.
Uranium tertra fluorida (UF4) dapat dibuat
melalui dua cara yaitu :
1. Cara basah, yaitu : UF4 x H2O diendapkan
dari larutan uranil sulfat atau uranil klorida
dengan asam fluorida
2. Cara Fluorinasi, yaitu : UF4 diperoleh dari
uranium dioksida yang dipanaskan pada
suhu tinggi dengan dengan menggunakan
gasHF.

Uranium tetra fluorida (UF4) merupakan
senyawa antara yang penting pada proses
pembuatan uranium logam untuk membuat
bahan bakar UAL atau UxSiy. Pembuatan
uranium tetra fluorida pada umumnya dibuat
dari bahan dasar uranium dioksida dengan
menggunakan proses hidro fluorinasi pada
temperatur tinggi, dan reaksi yang terjadi
adalah eksotermis. Proses tersebut dilakukan
dalam suasana gas hidrogen yang sifatnya
mudah terbakar, sehingga reaksi yang terjadi
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Pada fluorinasi biasanya dipakai gas HF
dan juga dapat digunakan gas lain seperti
CCI2F2. Dewasa ini pembuatan UF4 untuk
keperluan dibidang metalurgi maupun untuk
pembuatan UF6 dipakai cara hidrofluorinasi
dari uranium dioksida, sedangkan cara basah
tidak begitu banyak dipakai.
Reaksi hidrofluorinasi uranium dioksida dapat
dituliskan sebagai berikut:
UO2(s) +

4HF(g)

reaksi pembuatan serbuk UF4 kurang
sempurna, maka akan dijumpai juga serbuk
UO2 dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu
didalam pembuatan serbuk UF4 kemungkinan
terdapatnya senyawa-senyawa tersebut diatas
sebagai pengotor atau matriks di dalam
serbuk dapat terjadi, sehingga perlu dilakukan
suatu pengujian terhadap hasil produksi
pembuatan serbuk uranium tetra fluorida
untuk mengetahui kemurnian serbuk tersebut.
Mengingat serbuk UF4 merupakan bahan
dasar perantara dalam pembuatan bahan
bakar
UxSiy,
maka
sangatlah
perlu
diperhatikan kemurniannya beserta komposisi
pengotor di dalamnya.

UF 4 (s) + H2O (u)
+ 63,636 kkal

Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor
Riset (IPEBRR) telah mampu memproduksi
serbuk UF4 yang digunakan sebagai bahan
dasar pembuatan bahan bakar UxSiy. Proses
pembuatan
UF4
dilakukan
melalui
hidrofluorinasi UO2 pada suhu 500°C dalam
suasana gas H2 dan HF didalam suatu tungku
reaksi, setelah itu dilanjutkan dengan
pengusiran gas HF yang dilaksanakan pada
suhu 140°C didalam suatu kabinet kering
(tempat pereaksi) dan hampa.

Serbuk UF4 yang akan dibuat sebagai
bahan dasar pembuatan uranium logam hams
memiliki kemurnian yang sesuai dengan suatu
persyaratan produksi, misalnya kandungan
uranium tetra fluorida tidak boleh kurang dari
96 %,[6' harus berimpuritas serendahrendahnya dan memiliki kerapatan curah yang
cukup. Komposisi UF4 yang dihasilkan dari
beberapa industri uranium dapat dilihat pada
TabeM.131

Pada pembuatan serbuk uranium tetra
fluorida baik secara basah maupun dengan
hidrofluorinasi sering dijumpai hasil akhir yang
belum murni, yaitu masih tercampurnya
serbuk UF4 dengan senyawa UO2F2. Apabila

Tabel 1. Komposisi serbuk UF4 menurut USA dan USAEC[3|6)

Unsur/
Senyawa

USA
(%)

USAEC
(%)

Unsur/
Senyawa

USA
(%)

USAEC
(%)

UF4
U
UO2F2
UO2
Fe
Ni
Cr

96,2
76
2,0
1,8
5,5.10"J
3,5.10"J
0,9.10"3

96,4
1,0
6.10"J
6,5.10'°
2,0.10*-1

1.10"5
1.10"°
1.10*J
-

2.10"5
2.10"3
1.1CT
7.10"J
2.10"J
-

Mn

1.10"4

1.0.10"3

Cd
B
Mo
Cu
Si
Al
Ag
Logam
tanah
jarang

1.5.10"5

2.10"5
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(densitas 1,42 g/cm3), asam sulfoamida
1,5 M
9. Asam amido sulfonat 1,5 M (Merk) dan
larutan K2Cr207 0,027 N (Merck)
10. AI2(SO4)3 (Merk) larutan Vanadil sulfat
(Titrosol), Asam sulfat pekat (densitas
1,84 cm3) dan asam perklorat pekat
(densitas 1,67 g/cm3)

Pada penentuan kadar uranium di dalam
serbuk UF4, kesulitan yang dihadapi adalah
pelarutan dari serbuk tersebut di dalam media
asam nitrat. Di samping itu adanya ion fluor
dengan konsentrasi tinggi sangat berpengaruh
sekali terhadap hasil analisis(2). Serbuk
AI2(SO4)3 merupakan senyawa efektif yang
dapat
memisahkan
uranium
dari
persenyawaan UF4141, dan dapat mengikat ion
fluor dari senyawa UF4 dengan baik sehingga
uranium dapat ditentukan dalam media asam
nitrat. Oleh karena daya pisah senyawa
tersebut baik, maka dipilih larutan jenuh
AI2(SO4)3 untuk memisahkan ion fluor dari
senyawa UF4. Untuk menentuan kadar
impuritas dalam serbuk UF4 adanya matriks
yang terkandung di dalamnya harus pula
diperhatikan,
karena
hal
ini
akan
mempengaruhi ketelitian dan presisi terhadap
hasil pengukuran. Pada penentuan kadar
impuritas yang terdapat di dalam serbuk UF4,
konsentrasi ion fluor dan uranium <1> sangat
mempengaruhi sekali hasil analisis, sehingga
untuk memisahkannya diperlukan serbuk
amonium oksalat dan pemanggangan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mempelajari
penggunaan larutan AI2(SO4)3 jenuh sebagai
reagen pemisah dan lama waktu pengadukan
terhadap interferensi fluor dalam serbuk UF4
guna menentukan kadar uranium secara
potensiometrik, sedangkan untuk mengetahui
kadar impuritasnya dipelajari juga banyaknya
amonium oksalat yang ditambahkan serta
lama waktu pemanggangan yang diperlukan
untuk memisahkan ion fluor dan uranium yang
berada di dalam serbuk UF4 secara
spektrofotometrik serapan atom.

Alat
1. AAS
Varian
Type
AA-1475
dan
Titroprossesor 672 (Metrohm)
2. Dosimat, elektroda ganda (Pt/kalomel)
dan pengaduk magnit
3. Furnace, lemari asam, eksikator, kompor
4. Neraca analitik, cawan platina, cawan
porselin, peralatan gelas
Cara Kerja
Penentuan kadar uranium dengan metoda
potensiometri
A. Sampel U3O8 standar
1. Ditimbang 2,3585 gr U3O8 standar,
dilarutkan dalam asam nitrat (1:1)
2. Diencerkan dalam labu ukur 1 liter dengan
akuadestilat dengan tepat, kemudian
diambi! alikot dengan konsentrasi 40 mg,
dimasukkan dalam beker gelas lalu
dipanaskan hingga kering. Ditambahkan
beberapa mL akuades. dan 2 mL HCIO4
lalu panaskan hingga berasap. Setelah
dingin ditambahkan 10 mL akuades, lalu 2
mL asam amido sulfonat dan 16 mL
H3PO4 pekat serta 2 mL FeSO4.
3. Dipanaskan sampai temperatur 40°C.
Setelah itu ditambahkan 4 mL larutan A,
kemudian diaduk selama 3 menit.
4. Ditambahkan 40 mL vanadil sulfat,
kemudian dititrasi dengan 0.027N kalium
bikromat menggunakan alat titroprosesor.

TATA KERJA
Bahan
1. UF4 buatan NUKEM GmbH, Jerman, UF4
produksi PEBN-BATAN dan U3O8 std
2. Amonium oksalat, HNO3 3 M suprapur
3. Larutan standar Al; Cd; Cu; Ca; Cr; Fe;
Mg; Mn; Mo; Ni; Ag; Zn; Li; dan Si
4. Larutan KCl 1000 ppm dan air bebas
mineral
5. Heksan dan TBP (Tributil Fosfat), E.
Merck
6. Udara tekan, gas asetelin dan nitrous
oksid
7. Larutan asam fosfat. pa (densitas 1,75
g/cm3) dan larutan feri sulfat 1M
8. Larutan A terdiri dari campuran : 4 gr
(NH4)6Mo7O244H2O;
HNO3
pekat

B. Sampel UF4 dari Jerman
1.

Timbang 8 gram UF4 kemudian dilarutkan
kedalam 100 mL larutan jenuh AI2(SO4)3,
lalu diaduk dengan pengaduk magnet
selama 5, 10, 15, 20, 25, 30 menit sambil
dipanaskan dengan temperatur 40 °C
2. Ditambahkan 25 mL akuades panas ke
dalam larutan tersebut, setelah dingin
disaring dengan kertas saring Whatman
41, setelah itu endapan yang tersisa dicuci
dengan air panas secukupnya lalu
filtratnya ditambahkan 50 mL HNO3 (1:1),
kemudian dipanaskan hingga semua
endapan larut. Setelah dingin dimasukkan
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ke dalam labu ukur 250 mL dan ditepatkan
dengan akudestilat.
3. Diambil sampel alikot yang mengandung
uranium dengan konsentrasi 40 mg
masukkan dalam beker gelas, panaskan
hingga kering
4. Kemudian dilakukan dengan cara yang
sama seperti pada sampel U3O8 di atas

Tabel 2. Konsentrasi standar masing-masing
unsur untuk kalibrasi

C. Sampel UF4 produksi IPEBRR
1. Ditimbang 8 gram UF4 kemudian dilarutkan
ke dalam 100 mL larutan jenuh AI2(SO4)3,
lalu diaduk dengan pengaduk magnet
sambil dipanaskan selama 30 menit
2. Ditambahkan 25 mL air panas ke dalam
larutan tersebut, setelah dingin endapan
disaring dengan kertas saring Whatman 41
3. Endapan dicuci dengan air panas lalu
filtratnya ditambah 50 mL HNO3 (1:1).
Diencerkan dengan akuadestilat ke dalam
labu ukur 250 mL dan ditepatkan dengan
akuades
4. Diambil sampel alikot yang mengandung
uranium dengan konsentrasi 40 mg,
dimasukkan ke dalam beker gelas lalu
panaskan
hingga
kering. Kemudian
lakukan seperti cara nomor 3 dan 4 pada
penentuan sampel U3O8 diatas

No

Unsur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Al
Cd
Ca
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Mo
Ni
Ag
Zn
Li
Si

Konsentrasi (ppm)
10
0,2
1
1
1
5
0,1
0,2
0,2
1
0,2
0,2
0,03
30

20
0,5
2
2
2
10
0,2
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,06
50

50
1
3
5
5
20
0,5
1
1
5
1
1
0,1
100

100
2
5
10
10
50
1
2
2
10
2
2
0,2
150

2. Pembuatan larutan sampel
a) Ditimbang serbuk UF4 sebanyak 6,6 gram,
b) masukkan dalam cawan platina
c) Ditambahkan amonium oksalat kedalam
cawan tersebut dan diaduk hingga merata
(homogen),
kemudian
dilakukan
pemanggangan selama 5 menit pada
temperatur 800°C, lalu cawan dikeluarkan
dari furnace lalu dimasukkan dalam
eksikator hingga temperatur kamar.
d) Ditambahkan kembali amonium oksalat
kedalam cawan hasil pemanggangan
sebanyak 20 gram lalu dipanaskan
kembali pada temperatur 800°c selama 15
menit, kemudian cawan diambil lalu
dimasukkan dalam eksikator hingga
temperatur kamar. Kemudian dilarutkan
dengan HNO3 1:1 suprapur dalam gelas
beker.
e) Dilakukan pemanasan hingga kering,
kemudian
ditambah
air
akuades
secukupnya,
lalu
dikeringkan.
Pengeringan dilakukan sebanyak 3 kali
dengan kompor listrik.
f) Hasil pengeringan dilarutkan dengan
HNO3 3M, kemudian dimasukkan dalam
labu takar 25 mL hingga tepat.
g) Dilakukan ekstraksi dengan TBP-Heksan
7:3 selama kurang lebih 5 menit.
kemudian
fase
air
di-ambil
lalu
dimasukkan kedalam labu takar 25 mL
lalu ditepatkan dengan HNO3 3M untuk
dianalisis.

Penentuan kadar impuritas menggunakan
Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)
A. Penentuan kondisi optimum peralatan SSA
untuk analisis kadar impuritas di dalam UF4
1. Besar arus lampu katoda yang akan
digunakan di atur untuk masing-masing
unsur dengan variasi arus lampu 3,0
sampai 20 mA.
2. Ditentukan arus lampu katoda optimum
untuk masing-masing unsur.
3. Pengaturan Komposisi gas bakar untuk
masing-masing unsur perlu dilakukan, yaitu
dengan
menentukan
campuran gas
pembakar seperti udara-asetilen atau
asetilen-nitros oksida untuk mendapatkan
nilai serapan optimnm bagi masing-masing
unsur yang akan ditentukan.
4. Tinggi pembakar (burner) perlu diperhatikan
untuk mengatur kondisi
pengukuran
optimum dari masing-masing unsur
B. Pengukuran I arutan standar dan larutan
sampel
1. Pembuatan larutan standar untuk kalibrasi:
a. Dibuat larutan standar Al; Cd; Ca; Cu; Cr;
Fe; Mg; Mn; Mo; Ni; Ag; Zn; Li; dan Si dari
larutan standar titroso) dengan masingmasing konsentrasi pada Tabel 2.
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3. Penentuan banyaknya amonium oksalat
yang ditambahkan dan lama waktu
pemanggangan pada sampel UFd
Sampel-1

Sampel-2

Sampel-3

Sampel-4

Sampel-5

Sampel-6

HASIL DAN BAHASAN
Hasil pengamatan percobaan penentuan
kadar uranium dan unsur pengotor dapat
dilihat pada tabel 3-8.

:
pemanggangan
dilakukan
sebanyak
2
kali,
pada
pemanggangan
pertama
ditambahkan amonium oksalat
sebanyak 20 gram dengan waktu
pemanggangan
5
menit,
kemudian pemanggangan kedua
ditambahkan amonium oksalat
sebanyak 20 gram dengan waktu
pemanggangan selama 15 menit
:
Pemanggangan
dilakukan
sebanyak 2 kali, tetapi pada
pemang-gangan kedua waktu pemanggangan yang digunakan
hanya 10 menit dan banyaknya
amonium
oksalat
yang
ditambahkan sama sebanyak 20
gram
:
Pemanggangan
dilakukan
sebanyak 2 kali, tetapi pada
pemang-gangan kedua waktu pemanggangan yang digunakan
hanya 5 menit dan banyaknya
amonium
oksalat
yang
ditambahkan sama sebanyak 20
gram
:
Pemanggangan
dilakukan
sebanyak
2
kali,
pada
pemanggangan
pertama
ditambahkan amonium oksalat
sebanyak 5 gram dengan waktu
pemanggangan
5
menit,
kemudian pemanggangan kedua
ditambahkan amonium oksalat
sebanyak 5 gram dan waktu
pemanggangan selama 15 menit
:
Pemanggangan
dilakukan
sebanyak 2 kali dengan waktu
pemang-gangan pertama dan
kedua sama seperti sampel-4,
tetapi
banyaknya
amonium
oksalat yang ditambahkan adalah
10 gram
:
Pemanggangan
dilakukan
sebanyak 2 kali dengan waktu
pemang-gangan pertama dan
kedua sama seperti sampel-4,
tetapi
banyaknya
amonium
oksalat yang ditambahkan adalah
15 gram

Pada analisis penentuan kandungan
uranium sebagai senyawa UF4 dalam serbuk
UF4 secara Potensiometrik terlebih dahulu
dilakukan pemisahan senyawa UF4 dengan
menggunakan
larutan AI2(SO4)3 jenuh.
Penggunaan larutan AI2(SO4)3 jenuh adalah
untuk memisahkan senyawa UF4 dari
senyawa lain yang terkandung sebagai
matriks dalam serbuk UF4. Kelarutan uranium
dalam serbuk UF4 dipengaruhi oleh lamanya
waktu pengadukan, karena lama waktu
pengadukan berpengaruh sekali terhadap
ketelitian hasil analisis. Pengaruh lama waktu
pengadukan
sangat
berperan
dalam
mempercepat
terjadinya
suatu
reaksi
penguraian di dalam larutan tersebut, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil analisis
yang terdapat pada tabel 4. Waktu
pengadukan sampel yang terbaik untuk
memisahkan senyawa UF4 dari senyawa lain
yang terkandung dalam serbuk UF4 adalah 30
menit. Hasil analisis yang diperoleh tersebut
adalah waktu optimal yang diperlukan untuk
memperclah kembali uranium (recovery) yang
terdapat dalam serbuk UF4. Hasil analisis
uranium sebagai senyawa UF4 dalam serbuk
UF4 yang diperoleh dengan lama waktu
pengadukan 30 menit adalah 96,2 %. Hal ini
menunjukkan bahwa selain senyawa UF4
terdapat pula senyawa lain yang terkandung
dalam serbuk UF4. Dugaan ini beralasan,
karena dalam serbuk UF4 selain senyawa UF4
masih terdapat senyawa lain yaitu, UO2 dan
UO2F2 (6) . Hasil analisis kadar senyawa UF4
dalam serbuk UF4 produksi IPEBRR sebesar
96,15 %, produk tersebut dapat dikatakan
baik, karena masih berada pada nilai batas
yang diizinkan, yaitu 96 % .[61
Pengaruh jumlah penambahan amonium
oksalat terhadap hasil analisis kadar imputitas
dalam serbuk UF4 secara spektrofotometrik
serapan atom adalah untuk mengetahui
bagaimana variabel penambahan amonium
oksalat terhadap daya pisah ion fluor dari
uranium. Berdasarkan hasil percobaan yang
diperoleh pada tabel 6 menunjukkan, bahwa
banyaknya
amonium
oksalat
yang
ditambahkan kedalam sampel menyebabkan
terjadinya perubahan kadar impuritas yang
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terukur. Pengaruh penambahan amonium
oksalat berbeda-beda untuk setiap unsur, ada
yang kadarnya semakin naik dan ada pula
yang semakin menurun dengan penambahan
amonium oksalat yang semakin besar. Secara
keseluruhan terlihat adanya
penurunan
konsentrasi tiap-tiap unsur, sehingga dapat
dikatakan semakin bayak penambahan
amonium oksalat yang ditambahkan akan
semakin mudah unsur fluor untuk dipisahkan
dari serbuk UF4. Penyimpangan hasil
pengukuran kadar unsur-unsur tersebut dapat
dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya
adalah adanya unsur ion fluor dan uranium
yang berada dalam larutan analit. Adanya
kedua unsur tersebut dapat mengganggu hasil
analisis
yang
dilakukan
dengan
spektrofotometri serapan atom.111

Tabel 4. Hasil analisis sampel UF4 buatan
Jerman dengan variasi lama waktu
pengadukan
Sampel
UF4

Konsenlrasi
uranium
sesunguhnya
6,064 g/l

Sampel

UF4

U3O8
(STD)

3,886
3,938
3,940
3,936
3,912
3,912

(g/D
1,41
1,45
2,35
4,36
5,54
5,91
5,90

Kesalahan
analisis
(%)
76,70
76,09
61,25
28,10
8,64
2,53
2,53

Hasil analisis
g/i
5,710
5,701
5,733
5,642
5,651

Keterangan

X = 5,7
SD = 0,04
RSD = 0,7 %

Keterangan :
Kadar uranium dalam serbuk UF4 murni 6,064 g/l.
Konsentrasi uranium dalam UF4 hasil analisis
adalah : kadar U teranalisis (g/l) x Faktor
koreksi
= 5,7 g/l x 1,023 = 5,83 g/l
Kadar UF4 dalam serbuk
= (5,83/6.064) x 100%
= 96,15%
Tabel 6. Hasil analisis kadar impuritas dalam
serbuk UF4 dengan SSA variasi
jumlah
penambahan
amonium
oksalat
dengan
lama
waktu
pemanggangan 15 menit[41

Tabel 3. Hasil analisis U3O8 standar dengan
konsentrasi uranium = 4,011 g/l
Hasil
analisis U

Hasil
analisis

Tabel 5. Hasil analisis uranium dalam serbuk
UF4 produksi IPEBRR dengan waktu
pengadukan 30 menit

Pengaruh
waktu
pemanggangan
terhadap hasil analisis penentuan kandungan
impuritas dalam serbuk UF4 pada temperatur
800°C
adalah
untuk
menyempurnakan
perubahan serbuk UF4 menjadi U3O8 dengan
adanya amonium oksalat sebagai zat
perantara. Berdasarkan hasil percobaan yang
telah diperoleh seperti terlihat pada Tabel 7,
menunjukkan adanya penurunan konsentrasi
dari masing-masing unsur terhadap besarnya
waktu pemanggangan. Dari hasil analisis
kadar impuritas di dalam serbuk UF4 yang
telah dilakukan secara spektrofotometrik
serapan atom dengan variasi penambahan
banyaknya
amonium
oksalat
yang
ditambahkan dan lama waktu pemanggangan,
maka diperoleh hasil yang paling optimum
adalah 20 gram amonium oksalat dengan
lama waktu pemanggangan 15 menit. Hasil
analisis ini dapat dibandingkan terhadap nilai
konsentrasi standar dari masing-masing unsur
yang terdapat pada serbuk UF4 pada Tabel 8.

Sampel

Lama waktu
pengadukan
(menit)
5
10
15
20
25
30
35

No

Unsur/
elemen

1
2
3
4

Al
Ca
Cr
Cu

Amonium
oksalat
5 gram
1401,6598
35,8036
40,0583
7,2833

5
6
7
8
9
10
11

Fe
Mg
Mn
Ni
Zn
Li
Si

94,7250
8,8212
3,1795
112,8330
11,0466
2,7348
237,8833

Keterangan

X = 3,921
SD = 0,021
RSD = 0,53 %

Faktor koreksi (F) = (kons. U sebenarnya/
kons. U hasil analisis)
= (4,011/3,921) = 1,023
42

Konsentrasi impuritas (ppm)
Amonium
oksalat
10 gram
881,9314
48,3917
44,1557
4,5398

Amonium
oksalat
15 gram
152,7364
49,0784
32,2735
3,0152

91,9879
13,5485
3,8765
112,833
7,7830
0,9167
195,998

83,4121
23,6466
3,9928
119,719
7,7930
0,4848
61,0352
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Keterangan :
Unsur Cd; Mo; dan Ag tidak terdeteksi

rutin dalam memproduksi serbuk UF4 di
IPEBRR
2. Kadar uranium dalam bentuk senyawa
uranium tetra fluorida hasil produksi
IPEBRR terukur 96,15 % ± 0,04 % dengan
kedapat ulangan relatif sebesar 0,7 %. Hal
ini berarti bahwa produksi serbuk UF4
yang
dihasilkan
telah
memenuhi
persyaratan kendali kualitas produk
3. Pengukuran kadar impuritas secara
spektrofometri serapan atom di dalam
serbuk uranium tetra fluorida mencapai
hasil terbaik bila menggunakan 20 gram
amonium oksalat yang dipanggang
selama 15 menit pada temperatur 800°C.

Tabel 7. Hasil analisis kadar impuritas dalam
serbuk UF4 dengan SSA variasi
waktu pemanggangan, dengan
penambahan 20 gram amonium
oksalat
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

unsur/
elemen

Konsentrasi impuritas (ppm)
Pemang gangan
5 menit
65,0781
42,7123
35,3425
2,3551
72,1932
13,2124
6,6128
122,4521
10,5678
0,5792
30,7131

Al
Ca
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Ni
Zn
Li
Si

Pemanggangan
10 menit
51,9405
34,2587
33,2295
1,7197
68,2670
11,6955
4,0508
115,7027
7,0576
0,4621
28,4580

Pemanggangan
15 menit
18,8670
36,5473
18,8894
1,9485
61,3245
9,4261
5,7352
102,567
8,6894
0,3485
14,4962

DAFTAR PUSTAKA
[1] ABIDIN., "Penentuan Kadar Impiritas di
dalam Bahan Bakar Uranium Tetra
Fluorida dengan Metoda Spetrofotometri
Serapan Atom", PATN Yogyakarta, 1992
[2] INTERNATIONAL STANDARD ISO 7079.
"Determination of Uranium in Reactor Fuel
Solution and in Uranium Product Solution Iron (II) Sulfat Reduction/Potassium
Dichromate Oxidation Titri metric" First
Edition, 12-15, 1983
[3] J.A. MARIUSKY "Development of the
Excer Process", Vol. II, USAEC Report
ORNL - 1979, Oak Ridge National
Laboratory, 1979
[4] OTMAR G. KOCH and GERFREED. A.
KOCH
DIDIC,
"Handbuch
der
Spurenanalyse", Springer-verlag, Berlin
Gottingen Meidelberg, 1964
[5] RODEN. C.J., "Analysis of Essential
Nuclear Reactor Material", NBL. P. 12-17,
810-813, 1981
[6] USAEC, "Uranium Hexafluorid Handling
Procedures and Containing Criteria", ORO
651, Revision 2, November 1968

Keterangan :
Unsur Cd; Mo; dan Ag tidak terdeteksi
Tabel 8. Perbandingan hasil analisis unsurunsur pengotor dalam serbuk UF4
dengan standar
No

unsur/
elemen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Al
Ca
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Ni
Zn
Li
Si

Konsentrasi impuritas
(ppm)
Kadar unsur
Amonium
oksalat
sesungguhnya
20 gram,
waktu 15'
20
18,8670
35
36,5473
20
18,8894
2
1,8495
60
61,3245
10
9,4261
6
5,7352
105
102,5671
8
8,6894
0,4
0,3485
14,4962
15

TANYA JAWAB
1. Soedardjo
• Imputitas apa saja yang diukur dengan
AAS?
• Gas apa yang digunakan untuk burner
(pemanggang) sampai 800 °C?
• Apakah AAS dapat digunakan untuk
mengukur kadar U dalam serbuk UF4? Jika
dapat, HCL (Holloe Cathode Lamp) jenis
apa yang digunakan?

SIMPULAN
1.

Larutan
AI2(SO4)3
jenuh
dapat
memisahkan uranium dalam bentuk
senyawa uranium tetra fluorida (UF4) dari
serbuk UF4 dengan baik, sehingga metode
tersebut dapat digunakan sebagai analisis
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Persyaratan
produksi
memerlukan
kandungan UF4 > 96 %, berapa besar
kandungan senyawa UF4 hasil penelitian?

•

Hasii yang diperoleh adalah 96,15 ± 0,04
% dan dapat dikatakan sudah cukup baik.

2. Bunawas
•

Purwadi K.P.
• Impuritas yang diukur adalah Al, Ca, Cu,
Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn, Li, Si, Cd, Mo dan

Ag.
•

•

Gas yang digunakan untuk pemanggangan
adalah asetilen. Untuk logam yang
pengatomannya lebih tinggi dari 1000 °C
digunakan nitrous ox/de-asetilen
AAS dapatdigunakan untuk mengukur UF4,
tetapi hasilnya kurang akurat, karena
masih mengandung unsur pengotor.
Lampu yang digunakan adalah HCL
Uranium.

Berapa ralat dari pengukuran unsur
pengotor dalam UF4l mengingat hasil
pengukuran menggunakan 4 angka di
belakang koma.

Purwadi K.P.
• Ralat yang digunakan menurut standar
internasional untuk konstituen dalam
serbuk UF4 pada umumnya 3 angka di
belakang
koma,
sedangkan
pada
pengukuran ini 4 angka di belakang koma.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui
seberapa jauh ketelitian dari percobaan
yang dilakukan.
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INVENTARISASI POTENSI SUMBERDAYA U, SEKTOR
JUMBANG III KALIMANTAN BARAT TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK
Bambang Soetopo, Yanu Wusana.Paimin, F.X. Sudjiman
Pusat Penelitian Bahan Galian Nuklir

ABSTRAK
INVENTARISASI POTENSI SUMBERDAYA U SEKTOR JUMBANG III KALIMANTAN
BARAT
TAHAPAN
PROSPEKSI
SISTEMATIK.
Prospeksi Sistematik Sektor
Jumbang III Kalimantan Barat dllakukan untuk mengetahui karakter dan keberadaan
mineralisasi U dan inventarisasi potensi sumber daya U. Penelitian ini didasarkan atas
ditemukannya indikasi U berupa anomali radiometri singkapan batuan 9.000 c/s.
Terdapatnya potensi U tersebut kemungkinan berkaitan dengan keberadaan terobosan
magma granitik yang menghasilkan uranium tipe allogenik yang dikontrol oleh tektonik.
Metoda penelitian meliputi pengamatan geologi secara rinci dan pendataan
pemineralan U. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litologi berupa batuan metamorf yang
diterobos oleh granit biotit dan kersantit. Struktur geologi yang berkembang adalah sesar
mendatar sinistral NE-SW dan N-E, sesar mendatar dekstral WNW -ESE. Pemineralan U
berupa uraninit yang berasosiasi ilmenit, magnetit, pirit, pirhotit, molibdenit, kalkopirit,
rutil, turmalin dan kuarsa, diduga sebagai proses hidrotermal magmatik. Kadar U total
untuk batuan antara 7,57-4197,67 ppm. Hasil perhitungan potensi uranium menunjukan
cadangan 187.920 ton dan U metal 25,381 ton.
ABSTRACT
URANIUM RESOURCES INVENTORY AT JUMBANG III WEST KALIMANTAN
SYSTEMATIC PROSPECTION. Systematic prospection at Jumbang III sector, West
Kalimantan has been carried out for identifiying characteristic occurrence of the U
mineralization and inventorying U resources potential area. The investigation has been
based on U indication discovered in the form of a radiometric anomaly outcrop as high as
9000 c/s . The possibility the U occurence potential at the investigated may be resulted
from granitic magma intrution which produced an allogenic type of uranium controlled by
tectonic force. The methode of the investigation includes systematic geological mapping
and the result of the investigation shows that the lithology at the area is metamorphic
rocks, intruded by biotite granite and dyke biotite adamelite and kersantite. Geological
structure is NE-SW N-S and ESE-WNW strike slip faults. The uranium mineralization
includes uraninite associated with magnetite, ilmenite, pyrite, pyrhotite, molibdenite,
chalcopyrite, rutile, tourmaline, and quarts by magmatic hydrothermal process of allogenic
type U. The total U content of rock area is 7,57-4197,67 ppm. U potential of the
estimation result is 187.920 ton reserve and 25.3812 ton metallic U.

PENDAHULUAN

bertujuan untuk inventarisasi potensi
sumberdaya U secara geologi dengan
sasaran adalah untuk mendapatkan
pengetahuan goelogi, karekteristik dan
keberadaan
pemineralan
U
serta
penyebarannya.

Berdasarkan hasil penelitian CEA
BATAN
1977M!
ditemukan
adanya
indikasi pemineralan U berupa anomali
radiometri singkapan 9000 c/s pada
batuan Kuarsit biotit yang dikontrol oleh
tektonik berarah N 50° E, berasosiasi
dengan kalkopirit, pirit, pirhotit, ilmenit
dan molibdenit.

Atas dasar tersebut kemungkinan
potensi U di daerah penelitian berkaitan
dengan keberadaan dengan terobosan
magma
granit
yang
menghasilkan
uranium tipe allogenik yang dikontrol
oleh tektonik.

Dari
indikasi
tersebut
maka
dipandang perlu adanya pengembangan
eksplorasi dengan prospeksi sistematik
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METODA DAN PERALATAN

Batuan Beku

1. Metoda penelitian

1.

Peralatan yang diperlukan di lapangan
meliputi
: kompas geologi, palu geologi,
kompas topochaix, clesimet, SPP 2 NF, loupe,
radio SSB dan rol meter.

Granit biotit, dijumpai dalam bentuk dike
kadang-kadang mengisi fraktur berbentuk
urat tebal centimetrik. Batuan tersebut
menerobos batuan metamorf dan batuan
kersantit. Sebagian biotit terubah menjadi
klorit, peninit, muskovit, serisit, epidot
sedang felspar terubah menjadi lempung
dan serisit dengan indikasi tersebut
diduga sebagai proses alterasi hidrotermal
magmatik.'31
2. Kersantit, mengisi bidang fraktur berarah
NE - SW dan N - S, batuan tersebut
menerobos batuan kuarsit kordierit biotit.
Sebagian biotit berubah menjadi klorit,
dalam batuan tersebut terdapat urat-urat
granit dan kuarsa ukuran millimetrik centimetrik
yang
kadang-kadang
memperlihatkan struktur sceleren. Dengan
indikasi mineral tersebut diduga sebagai
proses hidrotermal magmatik.'31

HASIL DAN BAHASAN

Batuan metamorf

1 Geologi

Secara
regional
cekungan
Kalan
merupakan sedimen Permo Karbon berupa
batuan vokanik dan sedimen asal volkanik
berbutir halus terdiri dari lanau, pelit, lempung
dan sisipan batupasir. Batuan tersebut
termetamorfose lemah serta terletak dalam
lingkungan batuan
tonalit dan terdapat
terobosan batuan beku asam sampai
intermediet. Berdasarkan kedudukan dan sifat
fisik dilapangan batuan tersebut dibedakan
menjadi Seri atas dan Seri bawah. Batuan Seri
bawah relatif lebih kasar dibandingkan Seri
atas [2) .

Kuarsit kordierit
biotit, batuan tersebut
penyebarannya
mendominasi
daerah
penelitian . Sebagian biotit terubah menjadi
muskovit, klorit dan batuan tersebut tersilifikasi
serta terdapat urat-urat kuarsa, turmalin,
diduga sebagai proses alterasi hidrotermal.131
Dengan
terdapatnya
mineral
kordierit,
andalusit, biotit, klorit, kuarsa; batuan tersebut
termasuk fasies albit epidot hornfels fasies,
metamorfose tingkat rendah (4). Kuarsit
muskovit biotit, batuan tersebut tersingkap
setempat-setempat dengan terobosan granit.
Dengan
terdapatnya
mineral
kuarsa,
andalusit, kordierit, plagioklas, biotit, muskovit,
klorit, batuan tersebut termasuk fasies albit
epidot hornfels, metamorfose tingkat rendah.141

1.2. Geologi daerah penelitian

1.2.2. Struktur Geologi

Sektor Jumbang III (PC III) merupakan
bagian tengah dari Seri bawah sedimentasi
cekungan Kalan (Gambar 1).

Struktur geologi daerah penelitian yang
dapat dikenali di lapangan berupa stratifikasi,
kekar dan sesar. (Gambar 2)

1.2.1. Litologi

a. Stratifikasi dan foliasi

Litologi yang terdapat
pada daerah
penelitian terdiri dari (Gambar 2).

Stratifikasi secara umum berarah Timur Barat terukur N 254° - 310° E dengan
kemiringan 50 ° - 70 ° . Sedang bidang foliasi
secara umum berarah Timur - Barat terukur N
255° - 315° E dengan kemiringan 39° - 74°.

•

•

•

Pembuatan jaring-jaring dan pengukuran
radiometri tanah spasi 5 x 20 m dengan
ordinat N 320° E dan absis N 50° E
Pegamatan geologi yang meliputi aspek
litologi, tektonilk, pemineralan U dan
pengukuran radiometri pada singkapan
dan kupasan anomali dengan spasi 0,5 x
0,5 m.
Pengambilan contoh batuan dan tanah
untuk analisis petrografi, mineragrafi ,
autoradiografi dan geokimia (kadar U).

2. Peralatan kerja

1.1. Geologi regional
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Berdasarkan analisis kedudukan struktur
stratifikasi dan foliasi daerah penelitian
merupakan bagian sayap 30 ° NNE dari
antiklin.

E / 21° - 48 ° pada batuan granit berbentuk
spot-spot dengan nilai radiometri 5000 c/s
Pemineralan U tersebut
berupa autonit
berasosiasi dengan mineral sulfida, kuarsa,
hematit, diduga
sebagai akibat proses
autogenik (5)

b. Kekar
Pada bidang terisi granit, kuarsa, turmalin
dan pemineralan U yang berasosiasi dengan
mineral oksida, sufida, biotit, kuarsa felspatik
yang berbentuk urat. Secara umum berarah N
40° - 60° E dengan ketebalan millimetrik centimetrik.

3. Radiometri dan Mineralisasi Kupasan
3.1. Kupasan 12
Hasil perhitungan statistik pengukuran
radiometri pada kupasan 12 dengan luas 325
m 2 memperlihatkan pola penyebaran NE SW (Gambar 4). Pemineralan U mengisi pada
bidang fraktur yang berupa urat dan breksi
berarah N 220 ° - 230 ° E, kemiringan 80 ° - 88
0
, ketebalan 90 - 200 cm. Pada bagian Utara
pemineralan U mengisi pada fraktur N 220 ° E
dan
N 120 ° E, sedang makin ke Selatan
berkembang sebagai isian breksiasi N 220 °
E, panjang lateral 40 m. Pemineralan U
berupa
uraninit berasosiasi dengan pirit,
kalkopirit, pirhotit, molibdenit, turmalin dan
terdapat
urat-urat
kuarsa
yang
memperlihatkan struktur sceleren (gamabar
5). Dengan indikasi mineral tersebut dan
terdapatnya urat kuarsa dan turmalin diduga
sebagai proses hidrotermal magmatik.f5'

c. Sesar
Sesar yang teramati berupa sesar mendatar,
berdasarkan sinematik yang terdapat berupa
sesar mendatar dekstral berarah ESE
WNW dengan kemiringan subvertikal - vertikal
terukur N 120° - 130° E dengan penunjaman
10° - 30° . Sedang sesar mendatar sinistral
berarah NE - SW kemiringan vertikal subvertikal terukur N 40° - 60° E dan sesar
mendatar bersinematik sinistral berarah N - S
dengan kemiringan vertikal - subvertikal
terukur N 5° - 1 0 ° E
2.

Radiometri dan Mineralisasi

2.1. Radiometri

3.2. Kupasan 13

Pengukuran radiometri tanah dilakukan
dengan sistem jaring-jaring spasi 5 x 20
meter, absis berarah N 50° E dan ordinat N
320° E, radiometri berkisar antara 60 - 200
c/s. Hasil statistik memperlihatkan pola
penyebaran NE - SW dan NW - SE (Gambar
3). Pengukuran radiometri batuan seperti
dalam Tabel 1.

Pengukuran radiometri pada kupasan 13
dengan luas 52 m2, radiometri berkisar antara
200 - 1500 c/s. Hasil perhitungan statistik
memperlihatkan pola penyebaran berarah
ENE - WSW (Gambar 6). Pemineralan U
mengisi pada bidang breksasi berarah N 230°
- 240 ° E, kemiringan 70° - 86°, ketebalan
1 5 - 2 3 cm. Pemineralan U berupa uraninit
berasosiasi dengan pirit, pirhotit, rutil, hematit,
kovelit dan terdapat urat -urat kuarsa berarah
N 30° E / 84° (Gambar 7). Dari bentuk
perangkap dan asosiasi mineral pemineralan
U pada TR 13 merupakan kelanjutan dari TR
12.

Tabel 1. Pengukuran radiometri batuan :
No.

Nama Batuan

1.
2.
3.

Granit biotit
Kersantit
Kuarsit kordierit
biotit
Kuarsit
muskovit biotit

4.

Radiometri
( c/s)
100-120
100
100-150
130

Kadar U
8,07 ppm
49,04 ppm

3.3. Kupasan 35

86,52 ppm

Pengukuran radiometri pada kupasan 35
berkisar antara 180 -5000 c/s dengan luas 60
m2. Dari hasil
perhitungan statistik
memperlihatkan pola penyebaran berarah
WNW - ESE dan NNE - SSW (Gambar 8).
Pemineralan U mengisi pada bidang WNW ESE dalam zona breksiasi N - S terukur N

2.2 Mineralisasi
Pemineralan U pada lokasi P 23 - W 20
terdapat dalam isian fraktur berarah N 0 ° - 5 °
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190 E, tebal 2 0 - 1 0 0 cm yang merupakan
sesar mendatar sinistral dan zona breksiasi N
107° - 117° E, tebal 20 cm yang merupakan
sesar mendatar dekstral. Pemineralan U yang
mengisi pada zona breksiasi tersebut
berasosiasi dengan pirit, hematit. magnetit.
(Gambar 9).

3.7. Kupasan 14 dan 14 bis
Pengukuran radiometri pada kupasan 14
dengan luas 210 m2 berkisar antara 220 4000 c/s. Hasil perhitungan statistik radiometri
memperiihatkan pola penyebaran berarah NE
- SW (Gambar 15). Pengukuran radiometri
pada kupasan 14 bis berkisar antara 200 10.000 c/s dengan luas 240 m2. Hasil
perhitungan statistik memperiihatkan pola
penyebaran WNW- ESE (Gambar 16).
Kedapatan
pemineralan
U
mengisi
perpotongan bidang fraktur WNW - ESE dan
N - S pada zona breksiasi berarah WNW ESE
berbentuk
spot-spot.
Orientasi
pemineralan U tersebut cenderung ke arah N
100° - 120° E. Kedapatan pemineralan U
uraninit berasosiasi dengan pirit, pirhotit,
hematit dan magnetit ketebalan 200 - 300 cm.
Pemineralan U tersebut juga terdapat pada
isian fraktur N 55° - 70° E/ 40° - 70° dengan
ketebalan 1 - 3 cm, dan terdapat urat-urat
kuarsa yang membentuk struktur sceleren
tebal 2 - 1 0 cm. Zona breksiasi tersebut
tersesarkan oleh sesar mendatar dekstral
berarah N 348° - 350° E/ 35 °- 56° (Gambar
17).

3.4. Kupasan 34
Pengukuran radiometri pada kupasan 34
berkisar antara 150 - 1500 c/s dengan luas
kupasan 50 m2. Hasil perhitungan statistik
memperiihatkan pola penyebaran berarah
WNW - ESE (Gambar 10). Pemineralan U
mengisi perpotongan bidang fraktur N - S dan
NW - SE pada zona breksiasi yang secara
umum cenderung berarah N-S terukur N 5° 10° E, ketebalan 50 - 300 cm, serta isian
dalam bidang fraktur N 220° - 224° E/ 53° - 84°
ketebalan
5 - 2 0 cm. Pemineralan U
berasosiasi dengan hematit, pirit, turmalin,
biotit, magnetit dan terdapat urat-urat kuarsa
dan turmalin ukuran millimetrik - centimetrik
secara umum berarah N1850 E (Gambar 11).
3.5. Kupasan 34 bis

3.8. Kupasan 26

Pengukuran radiometri pada kupasan 34
bis berkisar antara 1000 -7500 c/s dengan
!uas 70 m2. Hasil perhitungan statistik
radiometri memperiihatkan pola penyebaran
berarah NE - SW dan NW- SE (Gambar 12).
Pemineralan U mengisi pada perpotongan
bidang fraktur NW - SE dan N - S pada zona
breksiasi berarah NW- SE, terukur N 305 310° E dengan ketebalan 370 cm dan terdapat
dalam isian fraktur berarah N 220 - 235° E /70
- 80°. ketebalan 5 - 2 0 cm. Kedapatan
pemineralan U berupa uraninit berasosiasi
dengan pirhotit, ilmenit, hematit, rutil, magnetit,
turmalin, biotit, diduga sebagai proses
hidrotermal magmatik (Gambar 13).

Pengukuran radiometri pada kupasan 26
berkisar antara 120 - 7000 c/s dengan luas
108
m2.
Hasil
perhitungan
statistik
memperiihatkan pola penyebaran
berarah
ESE - WNW (Gambar 18).
Kedapatan
pemineralan U mengisi pada perpotongan
bidang fraktur N - S dan WNW - ESE, yang
cenderung WNW - ESE. Fraktur berarah N S berkembang lebih intensif dibanding fraktur
WNW - ESE. Pemineralan U berasosiasi
dengan pirit, rutil, magnetit, kalkopirit, kovelit,
turmalin diduga sebagai proses hidrotermal
magmatik. Pada terobosan granit terdapat
segregasi pemineralan U dengan radiometri
5000 c/s (Gambar 19).

3.6. Kupasan 32

4. Hubungan Struktur dan Pemineralan U

Pengukuran radiometri pada kupasan 32
berkisar antara 80 - 5000 c/s dengan luas 440
m2. Hasil perhitungan statistik memperiihatkan
pola penyebaran berarah NE - SW (Gambar
14). Kedapatan pemineralan U mengisi pada
bidang fraktur N 45 - 48° E/88° dengan
ketebalan
centimetrik.
Pemineralan
U
berasosiasi dengan mineral sulfida, hematit,
biotit, kuarsa felspatik dan terdapat urat-urat
turmalin.

Pemineralan uranium yang terdapat pada
daerah penelitian berkaitan dengan proses
emanasi magma granitik yang mengisi pada
bidang fraktur N 220° - 230° E merupakan
sesar mendatar bersinematik sinistral yang
terbentuk pada periode I.
Pemineralan
uranium yang terdapat berupa uraninit
berasosiasi dengan pirit, pirhotit, molibdenit,
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kalkopirit, hematit dan terdapat urat-urat
kuarsa, turmalin yang membentuk struktur
sceleren diduga sebagai proses hidrotermal
magmatik tipe Allogenik.151
Akibat tektonik
periode II terjadi sesar mendatar berarah N
120° E sebagai sesar mendatar bersinematik
dekstral yang berpasangan dengan sesar
mendatar bersinematik sinistral berarah N 5°
- 10° E dan sesar N 5° - 10°
lebih
berkembang. Pemineralan U mengisi pada
fraktur N 120° dan N 5° -10° E berupa uraninit
berasosiasi dengan magnetit, hematit pirhotit,
turmalin, ilmenit, rutil, kuarsa felspatik, biotit
dan terdapat urat kuarsa, turmalin, granit serta
segregasi pemineralan U
dalam granit.
Proses pembentukkan pemineralan U tersebut
diduga berkaitan dengan magma granit
sebagai proses hidrotermal magmatik tipe
Allogenik, sedangkan pemineralan uranium
yang mengisi fraktur N 5° - 10° E dalam
batuan granit berupa autonit
berasosiasi
dengan mineral sulfida, kuarsa, hematit,
diduga sebagai proses tipe autogenik.'51

pada kupasan dan data titik bor yang
ditemukan.
Perhitungan
tonase
bijih
berdasarkan hasil perhitungan kadar rata-rata
U total (Tabel 3) asumsi berat jenis, tebal,
panjang dan lebar bijih yang terdapat pada
kupasan. Dengan titik tolak tersebut akan
diketahui berat potensi geologi dan berat U
metal (Tabel 4)
SIMPULAN
1.

Litologi daerah penelitian terdiri dari
kuarsit kordierit biotit, kuarsit mukovit biotit
yang termasuk fasies albit epidot hornfels
dengan metamorfose tingkat rendah
dengan terobosan granit biotit dan
kersantit
yang
mengalami
alterasi
hidrotermal tipe mesotermal
2. Pemineralan uranium mengisi bidang
fraktur N 220 ° - 230 ° E, N 120 ° E dan N
5 ° - 10 ° E pada zona favorabel berarah
N 120 ° E dalam batuan kuarsit kordierit
biotit.
Pemineralan U berupa uraninit
berasosiasi dengan hematit magnetit, pirit,
pirhotit, molibdenit, kalkopirit, spalerit,
turmalin dan botit yang diduga sebagai
proses hydrotermal tipe allogenik. dan
isian pada bidang fraktur N 5 ° - 1 0 ° E
dalam batuan granit berupa autonit
berasosiasi dengan mineral sufida, kuarsa
diduga sebagai tipe autogenik.
3. Hasil perhitungan potensi uranium berat
bijih adalah 187.920 ton, berat U metal
25,3812 ton

5. Paragenesa
Berdasarkan hubungan dan asosiasi
mineral yang terdapat dalam bijih, maka
urutan kristalisasi mineral di sektor Jumbang
IHdapatdilihatTabel2.
Tabel 2. Paragenesa bijih
Urutan
Kristalisas
i Mineral

Magnetit
Hematit
Pint

1

2

3

4

5

SARAN
BBSS
1
1

Pirhotit
Kalkopirit
Molibdenit
Kovelit
Uraninit
Melnicovit
Ilmenit
Spalerit

Untuk mengetahui penyebaran pemineralan U
secara lateral dan vertikal perlu dilakukan
penelitian dengan metoda geofisika ( IP atau
Magnetit), meliputi daerah seluas 0,15 km2,
karena mineralisasi U didaerah ini berasosiasi
dengan mineral sulfida dan magnetit.
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6. Evaluasi Potensi U
Penyajian perhitungan potensi U secara
geologi
dimaksud
untuk
mengetahui
Gambaran secara kasar jumlah potensi
daerah penelitian. Perhitungan potensi bijih
berdasarkan atas kenampakan singkapan
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Gambar 1. Kolom Stratigrafi formasi cekungan Kalan.1
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Tabel 3. Hasil analisis U total contoh batuan Jumbang III Kalimantan Barat
Kutlc !<mlnh

No.

>in U

1

1/TK 35

127.2X

2

2/TR 35

457,03

3

3/TR 35

207,66

4

4/TR35

84,49

5

1/TR 26

3467,3';

6

2/TR 26

4197,07

7

3/TU 26

2UJl,liO

8

4/TR 26

1779.05

9

5/TR 26

361.36

10
11

1/TR 14 Dis
2/TR 14 Bii

2017,79

12

3/TK- 14 13»
4/TK 14 Ui»

1079,11

14

1/TR 12

3413,12

15

2/TR 12

1314,32

16

3/TU 12

2995.66

17

4/TR 12

3792,90

IS

5/TR 12

70,53

13

KJIIIHT I.IUI -

nil* |M in) U

234,:,',5

2361.fi1;-',

1447,8»

1
1351,0;75

261,'; 2

13

1/TR34

476,03

20

2/TR 34

2705,70
717,99

21

3fl"K 34

22

4/TR 34

76,4V

23

5/TU 34

309,16

24

1/TR 34 Uii

3038,33

25

2/TR 34 Ui»

1284.34

2fi

3/TK 34 n i l

•M.II2

27

•1/TR 34 lli»

91.49

28

5/TR 34 His

245 1,74

231K,506

«57,07',

i1
j
13V2.9.V,
UST/95/96/!'7 label U

Tabel 4. Evaluasi Potensi
CokasP
Kupasan
Tfl 12. TR 13
TR 14, TR 14 Bio

Parijang

u

(vorlikal)
(m)

Lobar
Loloral
(m)

Kodor
Rala—fata

1.1

200

24,60

2,75

230

15,05

Tobol
(m)

Volunio
bljlh
(m J )

Doial Jonlo
Auurnsl

Borol
bl|lh
(Ton)

0,23105

7.577

2.7

20.457,30

•1,7423000

0,1351

13.040

2.7

37.059,00

5,0943100

•QorolU""'
(Ton)

TR 34, TR 32
N 5* - 10°E

3,0

260

24,60

0.0O57

19.100

2.7

51.007,00

4.4301040

N220* - 230'E

0,2

240

24,60

0,0057

12.792

2.7

3.453,04

O.203570O

TH20, N 120"E

3.5

00

24,50

0,2304

O.OGO

2.7

10.622.00

4,370-1040

TH35, N 1SO°IE

0.0

300

10,50

0.0234

3.510

2.7

0.477,00

0,2211300

N297"E

0.2

220

19,50

0.0234

060

2,7

2.31 C.GO

0.0544401

TR 34 UlD
N 305* - 310°E

3,0

200

10,50

0,1393

10.300

2,7

44.220,00

0,1606010

Jumloh

1 O7.020^00___
25,3012007
DST/9S/9G/97/lnbol.<3
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Gambar 2. Peta Litologi pada daerah yang diteliti
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Gambar 3. Peta Isoradiometri soil sektor Jumbang III
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Gambar 5. Sketsa Kupasan 12

Gambar 4. Peta isoradiometri Kupasan 12
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Gambar 6. Peta Isoradiometri Kupasan 13

Gambar 7. Sketsa Kupasan 13

Gambar 8. Peta Isoradiometri Kupasan 35

Gambar 9. Sketsa Kupasan 35
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Gambar 10. Peta Isoradiometri Kupasan 34

Gambar 11. Sketsa Kupasan 34

Gambar 12. Peta Isoradiometri Kupasan 34 Bis
*JJ

Gambar13. Sketsa Kupasan 34 Bis

u
\

Gambar 14. Peta Isoradiometri Kupasan 32

Gambar 15. Sketsa Kupasan 14
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Gambar 17. Sketsa Kupasan 14 Bis

Gambar 16. Peta Isoradiometri Kupasan 14 Bis

Gambar 18. Peta Isoradiometri Kupasan 26

Gambar 19. Sketsa Kupasan 26

TANYA JAWAB

Bambang Sutopo

1. Mudjo Sumedi

•

•

Dalam abstrak
mineralisasi menjadi
fraktur N220-230; H120 I dan N5-10E ..
dizona fravorit N 120 E dalam kuarsit
kordbiot sedang fraktur N5-10 E di
granit.
- Apakah fraktur mineralisasi N5-10E di
kuarsit & granit kebetulan sama arah
- Potensi U 187,920 ton. Apakah tebal,
panjang lebar kadar U sudah
siketahui.

•

56

Fraktur N5-10E dikuarsit kordinat biotit
dan granit saling berhubungan dan
masih terjadi dalam satu periode
(periode sama)
Untuk evaluasi fraktur U 187,920 ton
pada tebal, panjang lebar diketahui dari
pengamatan singkapan, korelasi efek
bor yang ditentukan, kadar U dari hasil
analisis geokimia pada pengambilan
contoh batuan pada beberapa kupasan.
Kandungan dihitung dengan rumus
tertentu.
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2. Djoko Soetarno
•

•

Urutan kristalisasi pada fase I dan II
terjadi pada beberapa fraktur pada
batuan kuarsit. Koordinat biotit tidak
pada granit, tetapi terbentuk bersamasama
uraninit
sebagai
proses
hidrotermal magmatik. Hubungan granit
dan fase II pada fase II masih berkaitan
sebagai proses magmatik akhir (hidro
termal)

Pada abstrak : kalimat 2 dari bawah :
pada granit... dst dan kalimat terakhir:
Fase kedua terbentuk...
Apakah mineralisasi fase I dan II terjadi
pada
batuan
granit?
Jika
tidak
bagaimana hubungan granit dan batuan
yang ada pada fase II ?

Bambang Sufopo
3. Pudjo Sampurno
•

•

Uranium mengisi 3 fraktur ( 3 jenis fraktur
yang arahnya berbeda), bagaimana uruturutan kejadian dari ketiga fraktur
tersebut, begitu pula pengisian U nya.
Bagaimana cara menentukan arah zona
favorabel N 120 °E, karena di peta yang
ditampilkan arah tersebut belum nampak.

Bambang Sutopo
•

•

Bambang Sutopo
•

Urutan kejadian 3 fraktur:
periode I pembentukan fraktur N 502,
periode II fraktur N 120 E dan N5-10E yang
silang berfasanya sesar mendatar vertikal
dan jenis trial. Kemudian terjadi proses
hidrotermal magmatik yang mengisi fraktur
tersebut.
• Cara menetukan arah zona favorable
N120E. Hasil pengeboran pemineralan U
terdapat dalam bak kuarsit kordinat biotit
yang mempunyai pole pnyebaran N120E.

•

•

5. Nankusnadi
• Apa dasar menghitung kadar U total
batuan
•
Bagaimana tingkat ketelitian perhitungan

4. Gunandjar
•
•
•

•

Kadar U total batuan antara 7,57 4197,67 ppm adalah jumlah kadar U (U +4
+ U+6) dalam batuan dari bebrapa contoh
dimana contoh yang terendah kadar U
7,57 ppm U, sedang yang tertinggi kadar
U total 4197,67 ppmU.
Metoda analisis untuk penentuan kadar U
total dengan fluorimetri dimana batuan
digerus sampai halus kemudian dilarutkan
dalam asam sulfat pekat, kemudian
diuji/dianalisis dengan alatXRF.
Potensi U sebesar 187,920 ton adalah
jumlah potensi U dari beberapa fraktur
dalam beberapa kupasan pada luas 0,15
km2. Berat U metal 25,38 ton adalah
jumlah berat bijih U dari bebrapa fraktur
dalam bebrapa kupasan pada luas 0,15
km2.
Luas potensial U di sekitar Jumbang III
Kalimantan Barat) 0,15 km2.

Apa yang dimaksud kadar U total batuan
antara 7,57 - 4197,67 ppm?
Apa metoda analisis yang digunakan
untuk penentuan kadar U total tersebut ?
Jelaskan apa yang dimaksud potensi
uranium sebesar 187.920 ton dan berat U
metal 25,381 ton?
Potensi uranium di sektor Jumbang III
Kalimantan tersebut terdapat dalam
cebakan yang luasnya berapa Ha. ?

Bambang Sutopo
•

•
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Dasar menghitung kadar U total dalam
batuan adalah jumlah kadar U+4 dan U*6
pada batuan, U yang terdapat dalam
komposisi batuan dan U yang melingkupi
batuan tersebut.
Tingkat ketelitian perhitungan tergantung
dari kepekaan alat yang dipergunakan.
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EKSPLORASI URANIUM DAERAH SIMPANG KANAN ,
ACEH TIMUR, TAHAPAN PROSPEKSI PENDAHULUAN
Aldan Djalil, Sriyono, Agus Sutriyono, Sajiyo
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir
ABSTRAK
EKSPLORASI URANIUM DAERAH SIMPANG KANAN, ACEH TIMUR, TAHAPAN
PROSPEKSI PENDAHULUAN. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang
geologi, radiometri, geokimia di daerah yang dianggap prospek untuk pengembangan lebih
lanjut. Penelitian dilakukan berdasarkan kesamaan litologi dengan daerah sektor Takengon
yang menunjukkan adanya indikasi pemineralan U. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan
pengamatan geologi, pengukuran radiometri singkapan batuan, bongkah, contoh lumpur dan
mineral berat. Analisis laboratorium meliputi analisis petrografi, autoradiografi, analisis kadar U
dalam contoh lumpur, mineral berat dan batuan. Batuan yang dijumpai terdiri dari sabak, kuarsit,
manner, granit, dasit, batugamping, batupasir karbonatan, batulempung hitam, batupasir,
batulanau, batulanau karbonatan. Daerah ini terlipat dengan sumbu NW - SE. Struktur sesar
umumnya sesar mendatar dan beberapa normal. Anomali U dari contoh lumpur dan mineral
berat diduga berasal dari granit dan batupasir-batulanau. Berdasarkan keberadaan anomali
geokimia, litologi dan struktur geologi menunjukkan daerah yang menarik seluas ± 70 Km2 dari
1800 Km2 luas daerah penelitian dan disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan pada
daerah menarik tersebut.
ABSTRACT
EXPLORATION OF URANIUM IN SIMPANG KANAN, EAST ACEH, PRELIMINARY
PROSPECTING STAGES, The research has been carried out to obtain the knowledge of
geology, radiometry and geochemistry in relation with U prospect development. Based on the
similarity of litology in Takengon sector which indicates the existence of uranium mineralization.
Research method consist of geological observation, radiometric measurements of outcrops,
boulders and stream sediment and heavy mineral samples. Laboratory analysis consist of
petrography , autoradiography and uranium content analysis of stream sediment and rock
samples. The titology consist of slate, quartzite, marble, granite, dacite, limestone,
carbonaceous sandstone, black claystone, sandstone, siltstone, carbonaceous siltstone. This
Area found, has been folded with the folding axis direction of NW - SE. Fault structures are
generally formed as strike slip fault and several location as nonval fault and heavy minerals
anomalous was interpreted from granite and sandstone-siltstone. Occurrences of the
geochemical anomaly, lithology and geological structures, there has been shown that few
location is being the prospect area covered about 70 km2 of 1800 km2 prospecting area, so it is
suggested that in those related prospect area should be performed further observation.

Daerah penelitian secara administratif
termasuk Kecamatan Serbajadi, Kabupaten
Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(gambar 1).

PENDAHULUAN
Pada daerah penelitian terdapat batuan
granitik dan batuan sedimen berlingkungan
reduktif.
Batuan-batuan
tersebut
sesuai
dengan batuan di sektor Takengon111 yang
menunjukkan indikasi pemineralan U, oleh
karena itu perlu penelitian awal pada daerah
seluas + 1800 km2
dengan
prospeksi
pendahuluan di daerah Simpang Kanan.

Ruang lingkup penelitian meliputi:
•
Pengamatan geologi pada singkapan
terpilih
disertai
pengambilan
contoh
batuan yang representatif untuk analisis
laboratorium.
•
Pengukuran radiometri pada singkapan /
bongkah
batuan
sepanjang
lintasan
sungai.
•
Pengambilan contoh lumpur sungai dan
mineral
berat
disertai
pengukuran
radiometri pada setiap lokasi pengambilan

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
geologi, radiometri dan geokimia di daerah
yang
dianggap
prospek
U
untuk
pengembangan lebih lanjut.
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contoh di sungai utama dan cabangcabang terpilih.
Contoh batuan dianalisis secara petrografi
untuk mengetahui jenis dan presentase
mineral.
Analisis kadar U mobil dan" contoh lumpur
dan mineral berat serta analisis U total
dari percontohan batuan.

Kelompok
Pegunungan
Barisan,
ketinggian puncak-puncaknya berkisar
antara 1000 - 3000m, didominasi oleh
Batolit Serbajadi (Paleozoikum) dan
Formasi Bohorok (Paleozoikum) tabel
1. Sesar Lokop Kotacane ikut
mengontrol morfologi dan pola aliran
pada kelompok ini.
Kelompok Perbukitan Pantai Timur,
ketinggian puncak-puncaknya berkisar
antara
100 - 1000 m, membentuk
pola memanjang relatif Baratlaut Tenggara, yang sesuai dengan arah
sumbu perlipatan batuan. Kelompok ini
terdiri dari batuan sedimen cekungan
Sumatra Utara (gambar 2), berumur
Tersier. Struktur lipatan ikut mengontrol
morfologi dan pola aliran pada
kelompok ini.

Peralatan yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah berupa kompas geologi,
palu geologi, loupe, pahat geologi, SPP 2 NF,
kamera dan rol meter.
HASIL DAN BAHASAN
Geologi regional
D.J. Bennet, dkk., 1991 (2)l membagi
daerah Sumatera Utara bagian timur
ke
dalam 3 kelompok fisiografi (gambar 2), yaitu :

Gambar 1. Peta Lokasi Daerah Penelitian
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Gambar2. Peta stratigrafi dan geologi Lembar Langsa[:
3.

penelitian mempunyai ketinggian antara 50 500 m dari permukaan laut. Batuan penyusun
terdiri
dari
batugamping,
batupasir
karbonatan, batulempung hitam, batulanau
karbonatan dan batupasir. Satuan ini dikontrol
oleh struktur lipatan arah sumbu relatif
baratlaut - tenggara, sehingga bentuk
perbukitan relatif memanjang baratlaut tenggara. Secara fisiografis berada pada
kelompok Perbukitan Pantai Timur.

Dataran Pantai, merupakan aluvial,
variasi hasil aktifitas pantai dan
sungai. Bentuk memanjang Baratlaut Tenggara searah dengan garis pantai
timur.

Geologi Daerah Penelitian
Geomorfoloai
Geomorfologi daerah penelitian dibagi
menjadi 2 satuan~31

Stratigrafi
Stratigrafi
daerah
penelitian
dikelompokkan menjadi 10 satuan batuan,
berurutan dari tua ke muda adalah sebagai
berikut:

Satuan Pegunungan
Menempati bagian barat dari daerah
penelitian dengan ketinggian antara 500 3000 m dari permukaan laut, luas ± 50 % dari
luas
daerah
penelitian,
pola
aliran
subrectangular, berstadia muda. Batuan pada
satuan ini terdiri dari granit, kuarsit, marmer,
sabak dan sedikit batupasir. Satuan ini
dikontrol oleh struktur sesar yang mempunyai
arah relatif utara baratlaut - selatan tenggara
dan
baratdaya
- timurlaut,
sehingga
secarafisiografis berada pada kelompok
Pegunungan Bukit Barisan.
Satuan Perbukitan

Satuan batusabak
Luas satuan ini ± 15 % dari luas daerah
penelitian. Hasil analisis petrografi sebagian
sabak terubah menjadi phylonit karena
adanya pengaruh tektonik. Satuan ini dapat
disebandingkan dengan Formasi Bohorok
berumur Permo - Karbon (Tabel 1).
Satuan kuarsit - marmer

Satuan ini terdapat di bagian timur
dengan luas ± 50 % dari luas daerah

penelitian. Dari hasil analisis petrografi batuan
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Satuan batupasir - batulanau

pelengkungan
mineral apatit. Satuan ini
diterobos oleh satuan granit. Hubungan
satuan ini dengan satuan batusabak, berasal
dari batuan sedimen yang berumur sama tapi
beda fasies yang termetamorfosakan menjadi
batuan
metamorf.
Satuan
ini
dapat
disebandingkan dengan Formasi Bohorok
berumur Permo - Karbon (Tabel 1).

Luas satuan ini ± 10 % dari luas daerah
penelitian. Satuan ini terdiri dari batupasir dan
batulanau, secara umum didominasi oleh
batupasir, struktur berlapis. Satuan ini tidak
selaras di atas satuan yang lebih tua dan
diendapkan pada lingkungan fiuviatil - paralik
{2). Satuan ini dapat disebandingkan dengan
Formasi Rampang, berumur Oligosen Atas Miosen Awal (tabel 1).

Satuan Granit
Luas satuan ini ± 30 % dari luas daerah
penelitian. Terdiri dari granit, granit muskovit,
granit biotit, urat kuarsa, umumnya berarah
relatif baratdaya - timurlaut dan tenggara baratlaut, tebal 1- 20 cm. Hasil analisis
petrografi
menunjukkan adanya
proses
alterasi dan terobosan urat-urat dasit. Satuan
ini menerobos satuan sabak dan satuan
kuarsit-marmer.
Satuan
ini
dapat
disebandingkan dengan Batolit Serbajadi
berumur Perm Tengah (Tabel 1).

Satuan batulanau karbonatan
Luas satuan ini ± 8 % dari daerah
penelitian. Satuan ini didominasi oleh
batulanau karbonatan dan sedikit batupasir
karbonatan, Struktur berlapis dengan tebal 1 20 cm. Satuan ini tidak selaras di atas satuan
yang lebih tua, diendapkan pada lingkungan
sublitoral.121 Satuan ini dapat disebandingkan
dengan Formasi Baong, berumur Miosen
Tengah (tabel 1).

Satuan batugamping
Satuan batupasir
Luas satuan ini + 10 % dari luas daerah
penelitian. Kedudukan satuan ini tidak selaras
terhadap satuan yang lebih tua, diendapkan
pada lingkungan sublitoral.'21 Satuan ini dapat
disebandingkan dengan Formasi Batugamping
Tampur yang berumur Oligosen Awal (Tabel
1).

Luas satuan ini + 7 % dari luas daerah
penelitian, secara umum tersusun oleh
batupasir yang berselingan dengan batulanau,
berlapis
dengan
ketebalan
sentimetrik
(laminasi). Satuan ini menumpang selaras di
atas satuan batulanau karbonatan dan
diendapkan pada lingkungan fluviatil.121 Satuan
ini dapat disebandingkan dengan Formasi
Ketapang berumur Miosen Atas (tabel 1).

Satuan Batupasir karbonatan
Luas satuan ini ± 10 % dari luas daerah
penelitian, berupa batupasir karbonatan
dengan sisipan konglomerat gampingan,
struktur berlapis. Kedudukan satuan ini
menumpang tidak selaras diatas satuan
batugamping
dan
diendapkan
pada
lingkungan paralik.121 Satuan ini dapat
disebandingkan dengan Formasi Bruksah
berumur Oligosen Atas (Tabel 1).

Endapan Sungai
Luas endapan sungai ini + 1 % dari luas
daerah penelitian. Bagian bawah berupa
kerikil dan kerakal, bagian atas berselingan
antara pasir dan lanau, belum kompak
sebagian menunjukkan perlapisan, tebal 5 40 cm. Arah perlapisan bervariasi, kemiringan
relatif horizontal, diendapkan pada lingkungan
fluviatil. Satuan ini berumur Holosen (tabel 1).

Satuan batulempung hitam
Luas satuan ini ± 7 % dari luas daerah
penelitian Kedudukan satuan ini selaras di
atas satuan batupasir karbonatan dan
diendapkan pada lingkungan paralik.121 Satuan
ini dapat disebandingkan dengan Formasi
Bampo berumur Oligosen Atas - Miosen Awal
(tabel 1).

Struktur Geologi Derah Penelitian
Kekar
Arah kekar bervariasi
dengan arah
umum Baratlaut - Tenggara dan Timur laut Baratdaya. Sebagian kekar terisi urat kuarsa
dan mineral-mineral biji, tebal milimetrik sentimetrik.
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Sesar

Radiometri tertinggi 500 c/s dan tidak
merata. Hasil analisis U total 12,82 ppm U.
Diduga radiometri dan kadar U tinggi
disebabkan oleh air tanah yang melarutkan
U4, kemudian terakumuiasi pada batuan granit
yang agak lapuk.
Anomali 58 (berada di cabang kiri S. Pending)

Kelurusan-kelurusan morfostruktur yang
tampak pada citra radar adalah fraktur. Hasil
pengukuran arah frakturasi di S. Simpang kiri,
S. Kapela, S. Acah, yang berarah N 25° E
hingga N 40° E, dengan kemiringan
subvertikal - vertikal dan bidang fraktur
bergores garis
menunjukkan gerakan
sinistral. Pengukuran arah bidang frakturasi di
S. Leles, S. Serdang, S. Pending yang
berarah N1500 E - N 170° E, dengan
kemiringan subvertikal - vertikal dan bidang
fraktur bergores garis menunjukkan gerakangerakan dekstral. Kelurusan arah N 120° E
N 130° E di lapangan dijumpai sebagai
kekar, miring kerah Timurlaut dengan
kemiringan
60°
- 80°,
kelurusan ini
ditafsirkan sebagai sesar normal

Pada kuarsit, keadaan agak lapuk, warna
abu-abu kecoklatan, sebagian terkena sesar,
dicirikan oleh breksi sesar. Komposisi mineral
terdiri dari kuarsa, klorit, mineral opak, apatit,
zirkon, silimanit, muskovit dan pirit.
Radiometri tidak merata, tertinggi 600
c/s pada bidang kekar N 60° E / 68° dan N
90° E / 87° berasosiasi dengan pirit. Hasil
analisis total 8,81 ppm U. Radiometri dan
kadar U tinggi diduga karena bukaan kekar
sebagai akibat aktivitas sesar yang diikuti
larutan hidrotermal yang membawa mineral
radioaktif.

Foliasi
Foliasi terdapat pada batusabak, arah
jurus umum Tenggara - Baratlaut, dengan
kemiringan 25° - 45°, kecuali pada daerah
yang dipengaruhi oleh tektonik.

Geokimia
Kadar U dari Contoh Lumpur
Hasil analisis diperoleh berkisar antara
0,01 ppm - 5,38 ppm. Anomali pada kelompok
batuan beku > 3 ppm , kelompok batuan
sedimen - metasedimen > 1,8 ppm. Dari 97
contoh lumpur sungai tersebut, terdapat 7
lokasi anomali atau terdapat dalam 4
kelompok daerah anomali (lampiran 2)

Antiklin dan Sinklin
Hasil pengukuran jurus dan kemiringan
lapisan batuan umumnya berarah Baratlaut Tenggara,
dengan
kemiringan
kearah
Baratdaya dan Timurlaut dengan kemiringan
bervariasi. Sumbu antiklin dan sinklin relatif
arah Baratlaut - Tenggara, perlipatan condong
kearah Timurlaut, merupakan perlipatan tidak
simetris.

Kadar U dari Contoh Mineral Berat
Dari 50 contoh mineral berat diperoleh
hasil analisis berkisar antara 0,11 ppm - 7,37
ppm. Anomali pada kelompok batuan beku >
240 ppm dan batuan sedimen - metasedimen
> 150 ppm. Dari ketentuan tersebut terdapat 6
lokasi anomaii atau terdapat dalam 3
kelompok (lampiran 3).

Radiometri Singkapan Batuan
Pengukuran radiometri singkapan batuan
cukup bervariasi, berkisar antara 25 c/s - 600
c/s. Anomali radiometri batuan terdapat pada
lokasi nomor 43 a (pada satuan granit) dan
nomor 58 (pada satuan kuarsit - manner).

Untuk
mendapatkan
daerah
yang
menarik,
maka dikompilasikan
peta
penyebaran daerah tadah kadar U contoh
lumpur sungai dan daerah tadah kadar U
mineral berat dengan
mengkorelasikan
kisaran kadar U dalam contoh lumpur dipadu
dengan mineral berat.

Anomali 43 a ( berada di S. Kala Serdang
Hulu)
Pada granit, keadaan lapuk, warna putih
kekuningan,
mineral
felspar
sebagian
teralterasi menjadi serisit, sedangkan biotit
menjadi klorit dan oksida besi. Kekar cukup
intensip, sebagian terisi kuarsa.

Dari hasil perpaduan didapatkan sektor
menarik tersebar di 2 aliran sungai yaitu S.
Simpang Kiri dan S. Sesinggih, luas + 70 km2
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atau 3.5 % dari luas daerah penelitian
(lampiran 4). Diduga sektor menarik termasuk
anomali murni, dikarenakan
kadar material
organik (sisa tumbuhan ) sangat kecil dan
tidak ada kontaminasi. Penyebaran batuan di
sektor menarik, erat hubungannya dengan
tektonik dan sedimen berlingkungan reduktif,
sehingga
dimungkinkan
mineral
U
terakumulasi di batuan tersebut. Pada daerah
menarik memiliki jalur-jalur sesar, maka tidak
menutup kemungkinan, bahwa munculnya
anomali berkaitan dengan tektonik (sesar).

Pinoh-Sayan,
Kalimantan
Indonesia
(1990).
[5] FRANZ J. DALKAMP, Uranium Ore
deposits, Spinger-Verlag (1990)

TANYA JAWAB
1. Gunanjar
•
Pada penyajian, disebutkan data U pada
lumpur sungai 0,01-5,38 ppm, anomali
batuan beku > 3 ppm dan anomali batuan
sedimen + meta > 1,8 ppm. Mohon
dijelaskan mengapa kadar U pada lumpur
sungai (bisa 5,38 ppm) lebih besar dari
data anomali batuan beku dan batuan
sedimen + meta ?

Kadar U dari Contoh Batuan
Analisis kadar U total batuan dilakukan
pada 10 contoh batuan, diperoleh hasil antara
1,97 ppm - 12,82 ppm, kadar U tertinggi pada
granit 12,82 ppm dan pada batupasir 7,31
ppm U. Penyebaran daerah menarik sebagian
besar terdapat pada batuan sedimen, yang
berlapis, berselang seling
batupasir dan
batulanau, maka diduga cebakan U pada
batupasir yang terletak antara dua lapisan
impermeable
merupakan cebakan U tipe
batupasir [5] yang sumbernya berasal dari
granit.

Aldan Djalil
•
Kadar lumpur sungai bervariasi dan ini
sangat tegantung dari kadar U di hulu
sungai yang diambil contohnya. Kadar U
pada batuan beku dan sedimen+meta
sedimen bisa lebih kecil dari U mobil dari
lumpur sungai, walaupun asalnya dari
batuan beku maupun sedimen + meta
sedimen, karena sangat tergantung dari
pada U yang dapat melepaskan U
mobilnya (U6+).

S1MPULAN DAN SARAN
Anomali geokimia U contoh lumpur dan
mineral berat diduga berasal dari granit dan
batupasir. Daerah menarik seluas + 70 km2
atau 3,5 % dari luas daerah penelitian. Untuk
lebih meningkatkan pengetahuan geologi dan
kehadiran U pada daerah menarik, maka
disarankan
untuk dilanjutkan
penelitian
ketahap prospeksi detil.

2. Mudjo Sumedi
•
Mineralisasi U 500 c/s di y dan kuarsit 600
c/s di kekar 60/68, dan 90 °/87°.
- Apakah anomali radiometri di granit
secara acak, berupa urat atau sebagai
agregat mineralisasi di y .
- Anomali radiometri lumpur dan mineral
berat diduga berasal dari granit batupasirbatulanan, apakah di batu sedimen ini
dijumpai anomali yang menyebabkan
anomali stream sedimen:
- Mungkin penyaji tahu asal U di kuarsit
dan batu lanan.

DAFTAR PUSTAKA
[1] PEPBN-BATAN, Laporan Akhir 19821983, PL). Sumut, Sektor Takengon, Lhok
Sukon(1983).
[2] BENNET J.D.,
The Geology of The
Langsa Quadrangle Sumatra, Geological
Research and Development Centre,
Direktorat Jenderal Pertambangan Umum,
Departemen Pertambangan Dan Energi
(1981).
[3] DESSANETTES J.R., Cataloque of
Landform for Indonesia, Soil Research
Institute Ministry of Agriculture Agancy for
Research and Development (1968).
[4] SASTRATENAYA A.S., Deformation et
Mobilete du Megaprisma Tectonicque de

Aldan Djalil
• Anomali pada granit secara acak
• Ya, di batuan sedimen dijumpai anomali
yang menyebabkan anomali stream
sedimen.
• Asal U dikuarsit berasal dari larutan
hidrotermal mengandung U, terakumulasi
pada fraktur di kuarsit tersebut. Asal U di
batu pasir-lanan diduga berasal dari granit
pada batu pasir tersebut.
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3. H. Nasution
•

•

5. Tukiran S

Secara
umum.
dimana
geokimia,
batuan/geologi sesungguhnya uranium
(bijih) itu hidup/tumbuh.
Anomali 43a : kadar U tinggi diduga
disebabkan
oleh
air
tanah
yang
melarutkan U, sementara pada anomali
58, apakah disebabkan oleh bukaan kekar
sebagai akibat aktivitas sesar.

•

•

•

Bagaimanakah
penyaji
mendasarkan
tempat penelitian ini, daerah Aceh Timur?
Apakah
berdasarkan
literatur
atau
kebetulan?
Bagaimana jenis batuan daerah ini
dengan batuan daerah sibolga? Apakah
ada kesamaannya?
Berapakah kadar U pada batuan dan luas
daerah yang mengandung U tersebut
untuk ditambang dan dieksplorasi.
Persyaratan apa saja yang diperlukan
suatu daerah yang mengandung U dapat
ditambang ?

Aldan Djalil
•
Umumnya terdapat pada batuan beku
asam, seperti pada granit, meolit, dll., dan
pada batuan sedimen berlingkungan
reduktif, seperti pada batu sedimen donat,
serta tidak terlepas dari peran struktur
tempat terakumulasinya U tersebut.
•
Ya, diduga demikian.

Aldan Djalil

4. Djoko Soetarno

•

•

•

Pada abstrak disebutkan daerah dengan
prospek seluas ± 70 km2 dan disarankan
untuk penelitian lebih detil. Apakah yang
dimaksud adalah prospeksi detil ? Jika ya,
apakah cukup kuat alasan untuk
melakukan PD dari hasil PP. Jika tidak,
apakah
mungkin/ekonomis
untuk
dilakukan PU pada daerah seluas 70 km2.

•

Aldan Djalil
•

Prospeksi detil adalah tingkatan lanjutan
setelah PU dalam pencarian bahan galian
(uranium) yang sifatnya agak detil. Melihat
luas yang menarik hanya seluas ± 70 km2
maka yang cocok adalah langsung ke
tingkatan PD, kalau ke PU tidak ekonomis,
sebab PU daerahnya tidak lebih luas dari
pada PD.
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Berdasarkan literatur bukan berdasarkan
kebetulan, yaitu hasil penelitian terdahulu
yang dikawinkan dengan teori bahwa
batuan granitik dan sedimen reduktif
favorable uranium.
Asa kesamaan batuan di daerah ini
dengan di Sibolga (yang terbukti
mengandung mineralisasi U).
Suatu daerah layak ditambang sangat
tergantung pada kadar U dan luas daerah
yang mengandung U. Semakin tinggi
kadar U ( > 1 % ) dan makin luas
penyebaran daerah tersebut layak
ditambang.
Syarat daerah layak ditambang di
antaranya adalah :
1. Kadar U dan luas penyebaran
terpenuhi
2. Ekonomis
3. Transportasi kedaerah penambangan
mudah/murah
4. Memperhatikan faktor lingkungan
5. Memperhatikan faktor litkum (status
tanah)
6. Memperhatikan teknik penambangan
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PEMANFAATAN DATA RADIOAKTIVITAS HASIL SURVAI UNTUK
STUDl LINGKUNGAN: STUDI KASUS SUMATERA BAGIAN UTARA
Soeprapto Tjokrokardono, Ramadanus dan Herwandi Sustarman
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir
ABSTRAK
PEMANFAATAN DATA RADIOAKTIVITAS HASIL SURVAI UNTUK STUDI LINGKUNGAN :
STUDI KASUS SUMATERA BAGIAN UTARA. Dalam rangka memanfaatkan data radiometri
lama hasil kegiatan eksplorasi uranium untuk kepentingan studi lingkungan telah- dilakukan
percobaan konversi data radiometri menjadi data paparan radiasi. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk mencari alternatif dalam pembuatan data dasar paparan radiasi secara cepat dan murah.
Data radiometri (SPP2N) singkapan batuan hasil survai regional dalam cacah per detik (c/s),
berupa peta radiometri dengan skala yang berbeda-beda yaitu 1:250.000, 1:100.000, dan
1:50.000, diubah menjadi peta dengan skala yang sama yaitu 1:1.000.000. dan selanjutnya nilai
rata-rata radiometri dikonversikan secara grafis menjadi nilai paparan radiasi dalam nR/jam dan
di plot ke dalam peta dasar skala 1:1.000.000. Paparan radiasi daerah Sumatera bagian utara
secara umum berkisar antara 25 nR/jam sampai 40 nR/jam. Keuntungan yang diperoleh dari
pemanfaatan data radiometri hasil survai
antara lain murah dan cepat, sedangkan
kelemahannya adalah distribusi data tidak merata di setiap daerah, dan dituntut keandalan alat
yang tinggi. Untuk mengurangi kelemahan yang ada, di sarankan dilakukan pengukuran
radiometri ulang daerah-daerah tertentu dengan survai meter SPP 2 NF dan spektrometer sinar
gamma yang telah dikalibrasikan.
ABSTRACT
USE OF RADIOMETRIC SURVEY DATA FOR ENVIRONMENTAL STUDY : THE CASE OF
NORTHERN SUMATERA. The convertion of old radiometric data obtained from former uranium
exploration activities in Northern Sumatera into radiation exposure has been evaluated. The
objective of the study is to find an alternative way for cheaper and faster compilation of radiation
exposure database for environmental study purposes. The old radiometric data measure from the
outcrops has been plotted in 1:250.000, 1:100.000, and 1:50.000 map scales. The data are
translated into 1:1.000.000 map scale before they are converted into 1:1.000.000 radiation
exposure rate map using a graphic method. The radiation exposure rate in Northern Sumatera
falls between 25 \iR/hour to 40 \iR/hour. The benefit offered using this method is that it provides
a cheaper and faster production of radiation exposure rate map from old radiometric map.
However, the problems arising from such a production is that the radiometric data provide
unhomogeneous data distributions and densities among the area. As a conclusion it is
recommended to re-collect some of the data at designated area using well calibrated SPP2NF
and gamma ray spectrometer instruments.

itu diperlukan terobosan-terobosan tertentu
berupa metoda alternatif guna mendapatkan
data rona awal secara lebih cepat dan murah.

PENDAHULUAN
Kepedulian
masyarakat
terhadap
keselamatan program nuklir meningkat pesat,
terutama sejak terjadinya kecelakaan nuklir
Chernobyl
yang
telah
meningkatkan
radioaktivitas di daerah sekitarnya. Mengingat
perubahan rona radioaktivitas terjadi akibat
kegiatan manusia, misalnya industri energi
(PLTN, PLTU dsb.) maka pengetahuan
tentang rona awal radioaktivitas di daerah
zona industri menjadi sangat penting sebagai
dasar evaluasi perubahan rona yang terjadi.
Namun pendataan radioaktivitas sebagai rona
awal
radioaktivitas
memerlukan
waktu
panjang dan dana yang sangat besar. Untuk

Daratan
Indonesia
sangat
luas
mencapai 1.919.170 km persegi. Sampai saat
ini sudah sekitar 20% atau total 410.000 km
persegi telah dilakukan survai regional
(pendahuluan dan umum) dalam rangka
pencarian uranium. Daerah yang disurvai
tersebar di berbagai pulau, antara lain pulau
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian,
Bangka dan Belitung m . Data radioaktivitas
hasil survai yang telah diolah tersebut dapat
dikonversikan menjadi data paparan radiasi
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(exposure rate) yang sahih sebagai data
dasar kegiatan studi lingkungan.

menyelesaikan daerah yang belum di survai
pada periode sebelumnya.

Tujuan kegiatan adalah mengembangkan teknik yang baik dan sesuai untuk
mengkonversikan data radiometri lama hasil
survai menjadi data paparan radiasi dengan
mengambil kasus data radiometri di Sumatera
bagian utara.

Seluruh kegiatan tersebut menggunakan survaimeter SPP2NF. SPP2NF adalah
survai meter yang handal, menggunakan
detektor kristal Nal(TI) yang peka terhadap
radiasi gamma dan beta dari radio elemen
dalam bumi maupun radiasi kosmik. Namun
mengingat umur SPP2NF di PPBGN sudah
cukup tua (+ 20 tahun), dan sensitivitasnya
diduga sudah menurun sejalan dengan
bertambahnya umur, maka keakuratan hasil
pengukuran radiometri diduga juga mulai
berkurang dari tahun ke tahun.

STATUS
SURVAI

DATA

RADIOMETRI

HASIL

Sejarah Perolehan Data
Kegiatan survai yang dilakukan oleh
BATAN dalam rangka pencarian uranium
diantaranya dengan pendataan radio aktivitas
alam dari singkapan, bongkah, dan lumpur.
Sasaran kegiatan survai radiometri untuk
eksplorasi uranium berbeda dengan sasaran
survai untuk studi lingkungan. Pada studi
lingkungan data ditekankan pada besaran
nilai radioaktivitas (nilai absolut) sedangkan
untuk eksplorasi diarahkan untuk mengenali
kontras
radioaktivitas
dalam
rangka
menemukan anomali, sehingga besaran nilai
radiometri batuan (nilai absolut) tidak menjadi
target
utama.
Perbedaan
kepentingan
tersebut
ikut
menentukan
perbedaan
perlakuan terhadap data radiometri yang ada.

Data Radiometri hasil survai
Data radiometri hasil survai dapat dibedakan
menjadi data radiometri singkapan dan
lumpur.
•

Radiometri Singkapan

Radiometri singkapan adalah data hasil
pengukuran radioaktivitas singkapan dari
berbagai macam dan jenis batuan. Data
tersebut dituangkan dalam bentuk peta
radiometri dan natur singkapan. Mengingat
jalur survai mengikuti alur sungai, maka
radiometri singkapan adalah radiometri
singkapan di tepian sungai yang dinyatakan
dalam peta berskala 1:250.000; 1:100.000,
atau skala 1:50.000 sebagai peta natur
singkapan tahapan prospeksi pendahuluan
dan atau prospeksi umum.'2"111

Kegiatan survai radiometri di Sumatera
bagian utara dimulai dari tahun 1979/1980 di
daerah
Bams-Tarutung
pada
tahapan
prospeksi pendahuluan (PP). Prospeksi
tersebut kemudian berlanjut ke daerah lain
yaitu Aceh Tenggara (80/81) SeumayamTeunom, Lamno-Kotabakti, Langkat-Aceh
Timur(1982/1983); Deliserdang-Tanah Karo
(93/94), dan Rantauprapat-Natal (84/85). Di
beberapa daerah kemudian ditingkatkan ke
prospeksi umum (PU) antara lain di
Tapaktuan
(80/81;
Takengon-Loksukon
(82/83); Lumbanjulu-Pasorbuan (83/84), dan
sebagian darinya ditingkatkan ke tahapan
prospeksi detil (PD) dan sistematik (PS)
antara lain di Sibolga.

•

Radiometri Lumpur

Radiometri lumpur adalah besaran
radioaktivitas diukur pada lokasi pengambilan
lumpur. Pengambilan lumpur diiakukan pada
jarak tertentu disepanjang sungai, pada
bagian yang aktif yaitu bagian dalam dari
belokan sungai. Pengukuran
dilakukan
dengan survaimeter SPP2 NF yang ujung
detektornya
diletakkan
pada
lokasi
pengambilan
contoh.
Data
tersebut
dinyatakan pada peta geokimia lumpur yang
mengandung data radiometri lokasi dan kadar
U material lumpur yang terambil. Mengingat
bahwa lokasi pengukuran adalah daerah
sedimentasi, maka radiasi alam di lokasi
tersebut sebagian berasal dari batuan insitu
dan material hasil rombakan batuan bagian
hulunya.

Sejak
tahun anggaran 1985/1986
kegiatan
survai di
Sumatera
secara
menyeluruh dihentikan karena penajaman
prioritas
kegiatan yang diarahkan ke
Kalimantan Barat, namun pada tahun
anggaran 1994/1995 kegiatan survai di
Sumatera dimulai lagi dengan prioritas
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DATA STUDI LINGKUNGAN

dapat dikoversi menjadi data paparan
radiasi.
3. Data radiometri singkapan batuan,
dengan
asumsi
bahwa
singkapan
merupakan konstributor utama dalam
membentuk radioaktivitas lingkungan.

Obyek studi lingkungan adalah interaksi
antara manusia dengan alam sekitarnya yang
mencakup kawasan perairan, udara, flora dan
fauna serta ciri-ciri alami dan non alami
sehingga
membentuk
suatu
totalitas
lingkungan yang ada dipermukaan bumi.

Teknik Konversi Data

Berbagai
variabel
dalam
studi
lingkungan yang mewakili karakter-karakter
lingkungan secara garis besar terdiri dari 7
kategori yang mencakup 49 atribut yang
menunjukkan lingkungan biofisik dan sosioekonomi. Lingkungan biofisik yang dimaksud
meliputi kondisi-kondisi fisik dan kimia dari
udara, air, lahan dan ekologi termasuk di
diantaranya radioaktivitas yang berasal dari
kerak bumi, kosmik maupun dari segala
aktivitas manusia yang terkait dengan
penggunaan dan produksi radionuklida.

Data radiometri yang diolah adalah data
radiometri pada peta skala 1 : .100.000 untuk
menjadi
data
paparan
radiasi
skala
1:1.000.000. Agar memperoleh data yang
baik, maka peta radiometri hasil survai dan
peta dasar paparan radiasi dibagi daiam
kotak-kotak yang meliputi daerah seluas
(10x10) km tanpa mempertimbangkan kondisi
geologinya. Nilai rata-rata dicari dari 5-10 data
yang ada, dengan membuang data yang
terlalu tinggi atau terlalu rendah. Harga ratarata tersebut dibulatkan dalam 5 satuan (c/s)
dan dianggap sebagai nilai yang mewakili
daerah tersebut.
Proses konversi data
radiometri dilakukan dengan dua cara, yaitu
cara grafis dan cara empiris.

Penentuan
rona awal
lingkungan
merupakan bagian penyajian yang penting,
karena
sifat,
jenis
dampak
pada
kenyataannya
ditentukan
oleh
kondisi
lingkungan sebelum ada suatu kegiatan.
Radioaktivitas asal kerak bumi tergantung dari
konsentrasi radioelemen K, U, dan Th dalam
batuan seperti yang diidentifikasi oleh
survaimeter SPP2NF sebagai data radiometri
batuan.
TEKNIK KONVERSI DATA SURVAI
Kriteria Pemilihan Data Survai

peta radiometn
skala 1:100000

Tidak semua data radiometri hasil survai
dapat dan cocok untuk dikonversikan menjadi
data paparan radiasi untuk studi lingkungan.
Mengingat sasaran kegiatan survai pencarian
uranium dan sasaran studi lingkungan
berbeda, maka metoda pendekatan yang
dilakukan serta pengaturannya berbeda pula.

data radiometn
data paparan radiasi
skala 1:1.000.000 skala 1:1.000.000

Gambar 1. Skema proses konversi data
radiometri
skala
1:100.000
menjadi data skala 1:1000.000.
Cara Grafis
Hubungan antara besaran radiometri
dalam cacah per detik dengan paparan
radiasi dalam mikro rontgent/jam (pR/jam)
dapat diperoleh dari grafik yang dibuat oleh
fabrikan SPP2NF (Gambar 2). Secara kasar
nilai radiometri sebesar 2000 c/s adalah
setara dengan 1 milirontgent/jam. Sebenarnya
korelasi radiometri dengan paparan radiasi
untuk kondisi survaimeter yang sudah tua,
sudah kurang baik, maka konversi data lebih
baik konversi dilakukan dengan cara empiris.

Beberapa kriteria pemilihan data survai
yang akan dikonversikan menjadi data studi
lingkungan antara lain adalah :
1. Data survai pada daerah yang luas
(regional)
sehingga
dapat
membandingkan dengan daerah lain.
Misalnya
data
hasil
prospeksi
pendahuluan dan prospeksi umum.
2. Data sedapat mungkin kerapatannya
seragam. Untuk itu data dengan
kerapatan 5-10 data per 10x10 km yang
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Cara Empiris

thorium = 5 x 0,29 uR/jam = 1,45 u.R/jam
kalium = 2x1,5 nR/jam = 3,00 |dR/jam

Konversi nilai radiometri dapat pula
dilakukan secara empiris dengan cara
membuat kalibrasi antara SPP2NF dengan
spektrometer sinar gamma memakai formula
IAEA1131 sebagai berikut:

Paparan radiasi 1 meter diatas titik A =

Data radiometri skala 1:1.000.000,
(Lampiran 2) hasil konversi dari skala
1:100.000 dan kemudian
dikonversikan
menjadi peta paparan radiasi dengan cara
grafts (Lampiran 3 dan 4). Pola sebaran
paparan radiasi sangat tinggi di daerah Aceh
Tenggara (Lampiran 5), dan cenderung
menurun kearah utara.

n = bKEK + buEu + bThETh
dimana
n
= adalah nilai radiometri (telah dikoreksi latar) dalam cacah per detik.
bK.bu.bjh = sensitivitas instrumen (c/s)/( |iR/jam)
EK,Eu,ETh= paparan radiasi dari Kalium, Uranium,
dan Thorium dalam tanah.

Disamping keuntungan yang dapat
diperoleh dari teknik konversi yaitu perolehan
data cepat dan murah, terdapat pula
beberapa kelemahan dari data konversi
antara lain:
a. Data tidak tersebar merata, daerah
perkotaan/pemukiman/industri tidak ada
data radiometri.
b. Kerapatan
data
tidak
seragam,
kerapatannya sesuai dengan tahapan
prospeksi.

Tabel 1. Hubungan kadar radioelemen dalam
tanah dengan paparan radiasi
yang diukur pada ketinggian 1
meter.1141
Kadar radioelemen
in situ
1 %K
1 ppm U
1 ppm Th

5,75

Data Hasil Konversi

Paparan radiasi
dalam u.R/jam
1,50
0,65
0,29

STANDARISASI DAN KONVERSI CACAH
H U B U N G A N
mR/h <
> C/s
Co
untuk sinar j

Standarisasi data

Eio
o

A

I
I
I

Untuk mendapatkan data paparan
radiasi yang sahih maka data radiometri perlu
di standardisasi sebelum dikonversi ke
paparan radiasi.

1

Standardisasi data clapat dilakukan
dengan membandingkan data yang sudah
ada dengan data baru hasil ukur ulang. Ukur
ulang dilakukan pada titik yang dipilih
berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai
berikut:

ID"

10'

10"

10

10 2

10 3

a. Nilai radiometri mendekati nilai median
radiometri daerah bersangkutan.
b. Jumlah titik cukup dapat rnemberikan data
akurat.
c. Mudah dijangkau, dekatjalan dsb.
d. Mewakili periode pendataan tertentu.

lO*

> c/s
Gambar 2. Hubungan radiometri dengan
paparan radiasi dari
survaimeterSPP2NF.
Dengan menggunakan Tabel 1. diatas,
paparan radiasi suatu titik A yang mempunyai
kadar eU 2 ppm, eTh 5 ppm dan kadar eK 2%
dapat dihitung sebagai berikut:
Radiasi dari:
uranium = 2 x 0,65 ^R/jam = 1,30 ^R/jam

Karena data radiometri
diperoleh
dengan metoda foot born, maka ukur ulang
untuk standardisasi data dilakukan dengan
cara yang sama "footborn". Hal ini berbeda
dengan yang dilakukan di Malaysia dimana
proses standardisasi data survai dilakukan
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dengan tiga metoda yang berbeda footborn,
carborn, dan airborn !121, karena data
survainya diperoleh dengan ketiga metoda
tersebut.
Secara praktis, disarankan untuk dipilih
sekitar 50 titik untuk diukur ulang pada setiap
kelompok periode prospeksi. Pada setiap titik
diukur radiometri dengan SPP2NF sebanyak
4 (empat) lokasi dua di kanan dan dua kiri
travers dengan
masing-masing berjarak
sekitar 10-20 meter.

radiometri dengan konsentrasi K dengan
faktor korelasi sekitar 0,42, sedangkan
Uranium 0,89 dan Th sebesar 0,76. Korelasi
paling baik pada total yang mempunyai faktor
korelasi sebesar 0,91.
SIMPULAN
Dari bahasan diatas dapat disimpuikan
bahwa data radiometri hasil survai khususnya
di Sumatera bagian utara dapat dimanfaatkan
sebagai data dasar untuk studi lingkungan
dengan beberapa perbaikan :

Hasil pengukuran dicari nilai rataratanya dan kemudian dibandingkan dengan
data lama. Dari seiisih hasil pengukuran
dengan data lama, dapat diperhitungkan
faktor kesalahannya. Faktor koreksi yang
diperoleh digunakan untuk mengoreksi data
radiometri lama sehingga di dapat data baru
yang telah di standardisasi.

® Teknik konversi cacah secara grafis
maupun empiris dapat digunakan untuk
mengkonversikan data radiometri hasil
survai menjadi data paparan radiasi
suatu daerah untuk studi lingkungan.
•

Kelemahan teknik konversi cacah
dalam memproduksi data rona awal
radioaktivitas adalah densitas data yang
tidak
merata,
daerah
perkotaan/pemukiman mempunyai data
kurang
rapat
sedangkan
daerah
pedalaman jauh dari pemukiman lebih
rapat.

•

Data rona awal radioaktivitas dapat
diperoleh secara cepat murah dengan
akurasi cukup tinggi.

Konversi Cacah total SPP2NF
Hubungan antara cacah total SPP2NF
dengan paparan radiasi tergantung pada
geometri detektor dan nilai thresholdnya [12].
Nilai cacah pada SPP2NF berasal dari radiasi
primer dari dalam bumi, hamburan di
permukaan dan radiasi dari angkasa.
Untuk
konversi
radiometri
ke
konsentrasi K, U, dan Th di pilih 10-15 titik
yang saling terpisah beberapa ratus meter.
Pada titik tersebut diukur radiometrinya
dengan SPP2NF. Kadar ekivalen Uranium
(eU), Thorium (eTh), dan Kalium (eK) diukur
dengan Spektrometer sinar gamma GR-320
yang telah dikalibrasikan.

UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada Bapak Kepala PPBGN yang telah
memberikan persetujuan serta semua kolega
yang telah memberikan koreksi, saran,
sehingga makalah ini dapat disampaikan
dalam seminar Daur Bahan Bakar Nuklir
1996.

Pada setiap titik paparan radiasinya
dihitung berdasarkan kadar eU, eTh, dan eK
dengan menggunakan formula IAEA seperti
terdapat pada Tabel 1 l13!. Hasil paparan
radiasi terhitung kemudian dibandingkan
dengan nilai radiometri.
Faktor konversi
SPP2NF diperoleh dari grafik regresi linier
yang memotong absis pada 3 c/s. Angka 3 c/s
dianggap sebagai nilai cacah latar instrumen
SPP2NF terkait dengan radiasi kosmik dan
radiasi radon.[141
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Lampiran i.
350-

500-

Ketarongan :
Total (pom)
Kalium C/o)
Uranium Jppm)
Thorium (ppm)

100-

"I

i i i

8
Kadar Total, eK, eU, dan eTh (apelc. GR-320)

Hubungan nilai radiometri c/s SPP2NF Sen No. 212534 dan •
kadar eK, eU, dan eTh spektrometer sinar gamma GR-^0
di daerah Semenanjung Muria.

Lampirs:i 2.

27.00

( - •"

12.00

KETERANCAN:
100 : nilai radiomctri dalam c*. SPP2NF
SaSl : tah-jn pcudaiaan
PP : prospcksi pcodahuluan
PU : prospcbi iimura
*->. : taiastahunpcndiuan
I I I 11 I I I I I I I I 1I

1 1I I 1 1

-30.00 -25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00

5.00

10.00 15.00 20.00

Peia raoiometri singkapan batuan dalam cacah pcrdetiK
SPP2NF cfaerah sumatera Bagian Ulara
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KBTERAHGAN :
42
: nUai paparan radiasi
tjalam mikro Ronigcni/jam

Pota paparan radiasi dalnm mikro Rontgent /jam hasil konvers
data radiometri (SPP2NF)

Lampiran 4.

= toftur pjparan rjdiasi (iisil tofivers

Peta kontur paparan radiasi hasil Konversi data radiometri
(SPP2NF)
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Lainpiran 5

Blok diagram pola sebaran paparaii raciiasi hasil kowersi di
Sumatera Bagian Utara
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TANYA JAWAB
•

1. Gunandjar
•

•

Dalam
abstrak
disebutkan
bahwa
penelitian
ini
(pemanfaatan
data
Radiometri) dalam rangka antisipasi
terhadap
keselamatan
lingkungan
terutama setelah kecelakaan Chernobyl.
Tetapi data yang disajikan adalah data
sebelum kecelakaan Chernobyl. Kalau
data tersebut sebagai data awal sebelum
kecelakaan Chernobyl, apakah bisa
dilakukan data awal tersebut dihitung
kembali untuk menjadi data pada saat
kecelakaan
Chernobyl
(1986)
dan
sekarang, kita punya data radioaktivitas
lingkungan di daerah penelitian maka
besarnya pengaruh kecelakaan Chernobyl
dapat ditentukan ?
Bagaimana
ketelitian
kedua
teknik
konversi tersebut ?

•

3. Hanafi Kamarz
• Apa yang menyebabkan paparan radiasi
daerah SU bagian utara semakin kecil
(lemah) ?
• Daerah-daerah mana saja yang diukur ?

•

Soeprapto Tjokrokardono
•

Kecelakaan Chernobyl adalah sebagai
tonggak
saat
dimana
kepedulian
masyarakat tentang keselamatan nuklir
meningkat pesat.
Data yang disajikan
tidak ada kaitannya dengan kecelakaan
Chernobyl. Sesuai dengan sasaran studi,
yaitu mencari teknik alternatif untuk
mendapatkan
data
zona
awal
radioaktivitas secara murah dan cepat
dalam rangka antisipasi
munculnya
kegiatan
industri
yang
berpotensi
mencemari radioaktivitas lingkungan di
daerah studi.
• Ketelitian teknik konversi cukup akurat,
namun keakuratan data yang dihasilkan
tergantung pada keakuratan standarisasi
data dan audit yang dilakukan.

•

2. Sudarno

•

Soeprapto Tjokrokardono
Paparan radiasi yang diukur adalah
paparan radiasi dari radioelemen U, Th,
dan K dari dalam tanah/ batuan. Variasi
paparan radiasi dapat disebabkan oleh
kondisi geologi daerah yang bersangkutan
meliputi : faktor litologi, struktur geologi
ataupun
kegiatan
manusia
yang
menyebabkan pencemaran radioaktivitas.
Daerah-daerah yang diukur antara lain
daerah Barus-Tarutung, Tapak tuan,
Takengon, Lankat-Aceh Timur,
Deli
Serdang dan Iain-Iain.

4. Djoko Soetarno
• Berapa koefisien korelasi dari model grafis
di Muria ?
• Apa dasamya bahwa model di Muria dapat
dipakai di Sumatra, mengingat tujuan dan
metode penelitian berbeda serta kondisi
peralatan berbeda ?

•

•

Soeprapto Tjokrokardono
Benar, tidak meratanya data bukan karena
teknik konversi namun disebabkan oleh
data yang dikonversikan.
Tujuan pengkajian adalah untuk studi
lingkungan, namun data yang dipakai
adalah data yang diperoleh pada kegiatan
prospeksi
mencari
uranium.
Pada
prospeksi kegiatan dilakukan pada daerah
perbukitan dimana batuan tersingkap di
permukaan dan umumnya bukan daerah
pemukiman/ perkotaan.

•

Pada
kesimpulan
disebutkan
tidak
meratanya data disebabkan oleh cara
konversi, mengapa ? Bukankah itu
disebabkan oleh pengambilan daerah/
tempat sampel-nya ?
Tujuan
survei .adalah untuk
studi
lingkungan. Mengapa sampel-sampelnya
diambil di daerah berpenduduk jarang ?
Apakah tidak lebih baik survei di daerah
yang lebih padat ?
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Soeprapto Tjokrokardono
Koefisien koreksi antara cacah SPP2NF
dengan kadar eU, eTh dan eK di Muria
adalah 0,89 ; 0,76 dan 0,42
Dasarnya adalah bahwa di Muria dipakai
survei meter SPP2NF dan y-spektrometer,
sedangkan di Sumatera bagian utara
dipakai SPP2NF. Dengan dasar itu maka
hasil pengukuran radiometri di Sumatera
akan dapat pula dikonversikan menjadi
data spektrometer gamma (eU, eTh dan
eK) pada saat dilakukan standarisasi data
atau audit data.
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PEMISAHAN URANIUM DARS CAMPURAN URANIUM DAN LANTANUM
DENGAN DI-(2-ET!L HEKSIL)-ASAM FOSFAT
D. Biyantoro, R. Subagiono, MV Purwani, Purwoto
Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta
ABSTRAK
PEMISAHAN URANIUM DARI CAMPURAN URANIUM DAN LANTANUM DENGAN DI-(2ETIL HEKSIL)-ASAM FOSFAT. Ekstraksi cair-cair pemisahan uranium dari campuran uranium
dan lantanum dalam asam klorida menggunakan ekstraktan di-(2-etil heksil)-fosfat dengan
pengencer kerosen lelah dilakukan. Parameter ekstraksi yang dipelajari adalah keasaman
larutan umpan, konsentrasi ekstraktan dan waktu pengadukan. Dari evaluasi data percobaan
memakai campuran uranium dan lantanum di dalam suasana 0,1 M HCI dengan kadar U =
24.849 ppm dan La = 862 ppm diperoleh kondisi relatif baik sebagai berikut : molaritas asam
klorida = 0,1 M, konsentrasi ekstraktan = 5% di-(2-etil heksil)-asam fosfat dalam kerosen, dan
waktu pengadukan = 15 menit. Pada kondisi ini uranium dapat dipisahkan dari lantanum hampir
100%.

ABSTRACT
THE SEPARATION OF URANIUM FROM URANIUM AND LANTHANUM MIXTURE BY Dl(2-ETHYLHEXYL)-PH0SPH0RIC ACID. The uranium from the mixture of uranium and lanthanum
in a hydrochloric acid solution is extracted by di-(2-ethylhexyl)-phosphoric acid in kerosene. The
extraction variables studied are concentration of a hydrochloric acid solution, the concentration of
extractant, and time of agitation. The experiment is carried out for the mixture of uranium and
lanthanum consisting of U of 24,849 ppm and La of 862 ppm. The most relatively good condition
was found as follows : the concentration of HCI was 0.1 M, concentration of extractant was 5%
di-(ethylhexyl)-phosphoric acid in kerosene, and time of agitation was 15 minutes. Uranium can
be separated almost 100 %.

Di-(2-etil heksil)-fosfat (D2EHPA), tributil
fosfat (TBP), dan tri oktil amin (TOA) adalah
ekstraktan yang dapat dipakai
untuk
mengekstraksi dan logam-logam termasuk U.
Sebagai pengencer dapat digunakan kerosen,
dodekan, dan toluen. Pemisahan uranium dari
logam-logam hasil belah dapat dilakukan
dalam larutan asam klorida, asam nitrat, asam
sulfat, dan asam asetat.[3'

PENDAHULUAN
Bahan bakar bekas reaktor nuklir pada
umumnya
masih
banyak
mengandung
uranium, dan U yang terkandung di dalamnya
perlu dipisahkan dari unsur-unsur radioaktif
hasil belah dari reaksi inti di dalam teras
reaktor. Lantanum (La) adalah salah satu
nuklida hasil belah yang perlu dipisahkan
karena
mempunyai penampang
lintang
serapan
netron
besar
yang
dapat
mempengaruhi ekonomi netron sehingga
dapat menurunkan efisiensi kerja dan daya
reaktor. n I

Menurut Sato, D2EHPA (HR) adalah
ekstraktan yang cocok dan sering dipakai
untuk ekstraksi uranium dan logam-logam
yang lain. Reaksi antara uranium dan D2EHPA
pada keasaman rendah mengikuti reaksi
pertukaran kation dan dapat ditulis sebagai.[4'

Salah satu teknologi pemisahan uranium
yang biasa dilakukan adalah ekstraksi pelarut
cair-cair. Teknik pemisahan ini sangat terkenal
karena mempunyai beberapa keuntungan
antara lain:sederhana, cepat, dapat memberikan faktor pemisahan yang tinggi, mempunyai ruang lingkup yang luas, dan dapat
dipakai untuk memisahkan ion-ion logam dari
kadar rendah sampai kadar tinggi. t2]

UO22*(a) + 2 (HR)2(0) « Z Z ± UO2R4H2(O) + 2 H+ (a)

(1)

Keberhasilan
proses
ekstraksi
dapat
dinyatakan dengan efisiensi ekstraksi dan nilai
faktor pemisahan (FP) yang keduanya dapat
ditulis sebagai berikut.
Efisiensi U =

X 100 %
(U)
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Kd,

(O)

Kd,La

(a)

dalam larutan sekecil mungkin (habis).
Kemudian larutan uranium ditambah LaCI3
dan HCI. Untuk mengetahui kadar uranium
dan lantanum dalam campuran dilakukan
analisis menggunakan alat spektrofotometer
pendar sinar-X.

(3)

(FP) u-La =
(0)

dengan

'La (0)

u (U)
La

Kd

(a)

La

konsentrasi uranium dalam fasa
organik
konsentrasi lantanum dalam fasa
organik
konsentrasi uranium dalam fasa air
konsentrasi uranium dalam umpan
konsentrasi lantanum dalam fasa
air
koefisien distribusi uranium
koefisien distribusi lantanum

2. Proses Ekstraksi
Proses ekstraksi dilakukan dengan cara
mencampur 10 ml larutan umpan dengan 10
ml di-(2-etil heksi)-fosfat secara catu di dalam
gelas
erlenmeyer.
Campuran
larutan
kemudian diaduk selama 15 mertit. Setelah
mencapai keadaan seimbang dipisahkan
antara rafinat (fasa air) dan ekstrak (fasa
organik) menggunakan corong pisah. Untuk
mengetahui secara kuantitatif kadar logam
uranium dan lantanum rafinat dianalisis
menggunakan alat spektrofotometer pendar
sinar-X.
Neraca bahan :
Umpan = diketahui,
X ppm
Rafinat =
Y ppm
Ekstrak = (X - Y) ppm = Z ppm

Koefisien distribusi uranium (Kdu) adalah
rasio konsentrasi uranium dalam fasa organik
dibagi dengan konsentrasi uranium dalam
fasa air setelah mencapai keadaan seimbang.
Berdasarkan penjelasan di atas dipelajari
parameter-parameter
yang
berpengaruh
antara lain : keasaman larutan umpan dalam
asam klorida, konsentrasi ekstraktan, dan
waktu ekstraksi.
TATA KERJA

HASH DAN BAHASAN
Bahan
Variabel yang diteliti pada ekstraksi
campuran uranium dan lantanum dengan di(2-etil heksil)-fosfat adalah :

Bahan yang dipakai untuk penelitian ini
adalah:
U0 2 = 88,1 % (PPNY), La2O3, NH4OH, HNO3,
HCI, di-(2-etil heksil)-fosfat,kerosen {E.Merck),
dan airsuling.

a) Keasaman larutan umpan
b) Konsentrasi ekstraktan
kerosen
c) Waktu ekstraksi

Alat

dalam

a. Pengaruh keasaman larutan umpan

Alat yang dipakai adalah :
Almari asam, alat pengaduk, pH meter,
timbangan analitik, corong pisah, alat-alat
gelas, alat analisis spektrofotometer pendar
sinar-X.

Keasaman larutan umpan dinyatakan
dalam molar (M) HCI yang terlarut. Ekstraksi
umpan campuran uranium dan lantanum
dengan kadar U = 24.849 ppm dan La = 862
ppm. Konsentrasi di-(2-etil heksil)-fosfat
(D2EHPA) = 5% dalam kerosen. Perbandingan
umpan (fasa air) dengan fasa organik = 1 : 1
dan waktu pengadukan selama = 15 menit.
Hasil ekstraksi ditunjukkan pada Tabel 1 dan
Gambar 1.

Cara Kerja
1. Pembuatan Larutan Campuran Uranium
dan Lantanum Klorida (Umpan)
Dibuat larutan uranium dan lantanum
klorida sebagai larutan umpan dengan jalan
melarutkan U0 2 dengan HNO3 65% sedikit
demi sedikit sambil diaduk dan dipanaskan
hingga larut. Larutan diuapkan terus menerus
dan bila volume larutan tinggal sedikit
kemudian
ditambah
air
secukupnya.
Pemanasan dilakukan sampai kadar nitrat di

Dari data dalam Tabel 1 dan Gambar 1
ditunjukkan bahwa keasaman umpan sangat
berpengaruh terhadap koefisien distribusi,
efisiensi, dan nilai faktor pemisahan. Terlihat
bahwa semakin tinggi konsentrasi asam,
koefisien distribusi uranium menurun. Hal ini
78
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karena terjadinya reaksi pertukaran kation [4',
seperti ditunjukkan pada persamaan reaksi

ekstraksi ditunjukkan ditunjukkan dalam Tabel
2 dan Gambar2.

(1)Tabel 2. Pengaruh
konsentrasi di-{2-etil
heksil)-fosfat
(D2EHPA)
dalam
kerosen terhadap faktor pemisahan
(FP) U-La.

Tabel 1. Pengaruh keasaman larutan umpan
terhadap faktor pemisahan (FP) ULa.
M
HCI
0,1
0,5
1
2
4
6
8
10

Kd La

Kdu

Eff (%)

u
121,41
81,01
9,89
4,23
0,98
0,31
0,15
0,05

0
0
0
0
0
0
0
0

100,00
98,78
90,81
80,88
49,49
23,66
13,05
4,76

Eff (%)
La
0
0
0
0
0

Rasio (%)
D2EHPA
dan
kerosen

FP u-La
>»
>»
>»
>»
>»
»>
>»
>»

0

0
0

1 :99
5 : 95
10 :90
20 : 80
30:70

Kdu

Kd La

Eff (%)
U

Eff
(%)
La

1,18
121,41
>»
>»
>»

0
0

45,91
100,00
100,00
100,00
100,00

0

0

0
0

0
0

0
0

FPu-ia

»
>
>
>
>

>
»
»
»
»

> » : sangat besar

> » : sangat besar
Efisiensi Ekstraksi U %
120

Efisiensi ekstraksi U (%)

100

120

80
60
40
20
j—Uraniunji

o
0:100

1:99

5:95

10:90

20:80

^

40:60

Konsentrasi D2EHPA dalam kerosen
0

0.1

0.5

1

2

4

6

8

10

12

Keasaman larutan umpan (M HCI)

Gambar 2. Hubungan
antara konsentrasi
D2EHPA dalam kerosen dengan
efisiensi ekstraksi

Gambar 1. Hubungan antara
keasaman
larutan umpan dengan efisiensi
ekstraksi.

Dari data dalam Tabel 2 dan Gambar 2
ditunjukkan bahwa konsentrasi D2EHPA
berpengaruh terhadap koefisien distribusi,
efisiensi, dan nilai faktor pemisahan. Karena
nilai keasaman sistem tetap maka Kj, uranium
akan bertambah besar dengan naiknya
konsentrasi
D2EHPA,
sehingga
pada
konsentrasi 5% D2EHPA semua uranium di
dalam larutan umpan dapat terekstraksi ke
dalam fasa organik. Pada kondisi ini lantanum
masih tinggal dalam fasa air (rafinat).

Sebaliknya pada kondisi ini, ekstraksi
logam lantanum tidak dapat terekstrak ke
dalam fasa organik, dan lantanum masih tetap
berada dalam rafinat, sehingga dapat
dikatakan bahwa sistem ekstrasi ini dapat
dipakai untuk memisahkan campuran uranium
dan lantanum. Hasil pemisahan optimum
diperoleh pada keasaman larutan umpan 0,1
MHCI.

c. Pengaruh waktu pengadukan

b. Pengaruh konsentrasi ekstraktan

Hasil ekstraksi dipengaruhi oleh waktu
kontak antara kedua fase (fase air dan
organik) dan akan stabil/tetap apabila
keadaan seimbang sudah tercapai. Ekstraksi
dilaksanakan menggunakan larutan umpan
dengan keasaman = 0,1 M HCI, kadar

Konsentrasi ekstraktan dinyatakan dalam
% di-(2-etil heksil)-fosfat (D2EHPA) dalam
kerosen. Ekstraksi menggunakan larutan
umpan dengan keasaman = 0,1 M HCI, dan
parameter lainnya sama dengan butir a. Hasil
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uranium dan La tetap, konsentrasi ekstraktan
= 5% D2EHPA dalam kerosen, dan rasio
umpan (fasa air) dengan fasa organik = 1 : 1 .
Hasil ekstraksi ditunjukkan pada Tabel 3 dan
Gambar 3.

menggunakan ekstraktan di-(2-etil heksil)fosfat dalam kerosen. Keasaman larutan
umpan, konsentrasi ekstraktan, dan waktu
pengadukan sangat menentukan
untuk
mendapatkan kondisi sistem yang optimum.
Larutan campuran uranium dan lantanum
dalam 0,1 M HCI dengan kadar uranium (U) =
24.849 ppm dan lantanum (La) = 862 ppm
yang diekstraksi dengan ekstraktan = 5%
D2EHPA dalam kerosen, waktu pengadukan =
15 menit dan rasio umpan (fasa air) dengan
fasa organik = 1 : 1 , memberikan hasil
efisiensi
ekstraksi
uranium
=
100%,
sebaliknya lantanum sangat sulit terekstraksi.

Tabel 3. Pengaruh
waktu
pengadukan
terhadap faktor pemisahan (FP) ULa.
Waktu
Pengad
ukan
(menit)
1
5
10
15
20
30

Kdu

Kd^

Eff (%)
U

Eff (%)
La

FPu-u

0,71
19,68
81,92
>»
»>
>»

0
0
0
0
0
0

41,52
95,16
98,79
100,00
100,00
100,00

0
0
0
0
0
0

»>
>»
»>
>»
>»
>»
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1

5
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Waktu Pengadukan (Menit)

Gambar

3.

Hubungan
pengadukan
ekstraksi.

antara
dengan

waktu
efisiensi

Waktu pengadukan pada ekstraksi
berpengaruh terhadap koefisien distribusi,
efisiensi dan faktor pemisahan. Setelah
pengadukan dengan waktu kontak 15 menit
sistem telah mencapai keadaan seimbang,
sehingga sudah tidak terjadi perpindahan
massa lagi. Uranium telah terekstrak semua
ke fasa organik, sedangkan lantanum masih
tetap berada dalam fasa air (rafinat).

TANYA JAWAB
1. Yunanto
• Mengapa dipilih ekstraktan
heksil)-fosfat?
• Apakah
pernah
dilakukan
ekstraktan yang lain?

Di-(2-etil
dengan

Dwi Biyantoro
• Di-(2-etil heksil)-fosfat adalah salah satu
jenis ekstraktan yang sering digunakan
untuk ekstraksi uranium, logam tanah
jarang (LTJ) dan logam-logam yang lain.

SIMPULAN
Pemisahan uranium dari campuran
uranium dan lantanum dapat dilakukan
dengan
teknik
ekstraksi
cair-cair
80
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Dengan mengatur konsentrasi umpan
(larutan
Uranium)
dan
konsentrasi
ekstraktan akan lebih selektif.
Pernah, yaitu TBP.

Dwi Biyantoro
• Benar, karena keterbatasan alat analisis
spektrofotometer pendar sinar X. Untuk
unsur di bawah 100 ppm kurang akurat,
sehingga pada keasaman berapapun tidak
tampan terserap ekstraktan.
• Saran
diterima,
sedang
dikerjakan
penganekaragaman hasil belah.
e Kelebihan ekstraktan Di-(2-etil heksil)fosfat sudah dijelaskan pada jawaban
sebelumnya.

2. M. Setyadji
• Kondisi umpan yang digunakan mengacu
pada apa?
• Mohon
dijelaskan
alasan
dilakukan
penelitian pemisahan U dan La? Yang
terpenting justru pemisahan U dari hasil
belah yang mempunyai Kd besar dan
karakter amat variatif seperti Ru, Zr dan
Nb. Untuk yang terakhir inipun sudah
dilakukan
penelitian
bahkan
secara
kontinyu.

5. Susilaningtyas
• Kondisi optimal yang diperoleh adalah
kadar U = 22,849 ppm dan La = 862 ppm.
Sejauh mana perbandingan kadar U dan
La berpengaruh terhadap kondisi optimal
tersebut? Apakah ada range kadar untuk
kondisi tersebut? Bagaimana bila kadar La
lebih besar dari kadar U?
• Apa dasar pengambilan perbandingan
kadar umpan dan apa pengaruh unsur
yang lain?

Dwi Biyantoro
• Kondisi umpan mengacu pada pustaka 4.
• La adalah salah satu hasil belah yang perlu
dipisahkan karena mempunyai penampang
lintang serapan neutron yang besar. Untuk
penelitian Ru, Zr dan Nb memakai TBP
benar pernah dilakukan, sedangkan
dengan ekstraktan Di-(2-etil heksil)-fosfat
tengah dilaksanakan.

Dwi Biyantoro
• Yang dicoba baru pada kadar di atas.
Melihat hasil yang diperoleh pada kondisi
berapapun La tidak terekstrak ke fasa
organik. Range yang diambil berdasarkan
perbandingan U/La yang paling sesuai
mendekati dengan nukiida hasil belah pada
bahan bakar bekas. Bila kadar La lebih
besar dari U tidak mempengaruhi asal
dilakukan pada kondisi optimal.
• Dasar pengambilan adalah dari pustaka.

3. Indro Yuwono
• Dalam tinjauan disebutkan pemisahan La
dan pengaruh ekonomi neutron, padahal
masih banyak unsur hasil fisi lain yang
mempengaruhi ekonomi neutron. Mohon
penjelasan.
• Apakah penelitian ini hanya tentang
pemisahan U dari hasil fisi?
Dwi Biyantoro
• Hasil fisi yang mempengaruhi ekonomi
neutron diantaranya : Y, La, Zr, Ru, Nb,
Mo, Xe dll. Pada makalah ini baru dicoba
untuk La, sedangkan untuk unsur yang lain
dilakukan dengan ekstraktan Di-(2-etil
heksii)-fosfat.
• Ya, untuk pemisahan U dan La.

6. Ghaib Widodo
• Ekstraktan yang dapat dipakai adalah Di(2-etil heksil)-fosfat. Mana yang lebih
selektif bila dibandingkan dengan TBP?
Dwi Biyantoro
• Tergantung pada pemakaian konsentrasinya.
Di-(2-etil
heksil)-fosfat
pada
konsentrasi rendah (5 %) sudah mampu
menarik uranium, sedangkan jika dipakai
TBP harus pada konsentrasi yang tinggi
(30 %)

4. Fathurrachman
• Pada keasaman berapapun La tidak
terlihat terserap oleh ekstraktan, mungkin
karena keterbatasan analisis La, sehingga
percobaan ini seolah-olah begitu mudah
dilaksanakan. Oleh karena itu perlu
keanekaragaman hasil belah yang ada
untuk
menambah
gambaran
luas
penyerapan/pemisahan hasil belah itu.
• Apa kelebihan ekstraktan jenis ini
dibandingkan dengan TBP?

7. Baidiilah Zawawi
• Apakah nilai Kd selaiu positif walaupun
konsentrasi La > U?
Dwi Biyantoro
Ya, harga Kd selaiu positif.
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EKSTRAKSI URANIUM DALAM LARUTAN CAMPURAN ASAM NITRATASAM SULFAT MENGGUNAKAN LIGAN BASA DAN LIGAN NETRAL
DALAM KEROSEN
Yusuf Nampira*, Susanto Imam Rahayu**, Harjoto Djojosubroto***
*Pusat Elemen Bakar Nuklir
** Kimia - Institut Teknologi Bandung
*** Pusat Penelitian Teknik Nuklir
ABSTRAK
EKSTRAKSI URANIUM DALAM LARUTAN CAMPURAN ASAM NITRAT-ASAM SULFAT
MENGGUNAKAN LIGAN BASA DAN LIGAN NETRAL DALAM KEROSIN. Uranium dalam
suasana campuran asam nitrat-asam sulfat sebagian besar membentuk kompleks uranil sulfat.
Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan ekstraksi dengan membentuk kompleks netral
yang larut dalam pelarut organik (kerosen). Dalam hal ini trioktilamina digunakan sebagai ligan
basa sedangkan tributilfosfat sebagai ligan netral. Karena sebagian uranium dalam lingkungan
campuran asam tersebut membentuk uranil sulfat maka penggunaan ligan basa akan lebih
sesuai untuk mengekstraksi uranium dalam media campuran tersebut. Koefisien distribusi
maksimum dalam ekstraksi tersebut akan mencapai maksimum bila fasa anorganik
mengandung 0,3M asam nitrat dan kandungan asam sulfat dalam fasa tersebut tidak lebih dari
1,5M serta ekstraktan mengandung 30% n-trioktilamina.
ABSTRACT
EXTRACTION OF URANIUM IN THE MIXTURES OF NITRIC AND SULFURIC ACIDS
WITH NEUTRAL AND BASIC ORGANIC LIGANDS IN KEROSENE. The tendency of uranium
ion in the mixture of nitric and sulfuric acid's medium is to form uranyl sulphate complex. The
compound of uranyl sulphate is classified into the heteropoly compound that has acid property.
Regarding to the mentioned property, the U extraction process was carried out using a basic or
neutral complexing agent containing a ligand that fonved the soluble uranium complex in the
organic solvent (kerosene). The use of basic complexing agent such as n,tri-octyl amine is more
suitable than that of tri butyl phosphate as a neutral agent. The maximum distribution coefficient
of uranium will be reached if the maximum concentration of nitric acid and sulphuric acid can be
maintained at 0.3 M and 1.5 M respectively in the organic solvent medium consisted n,tri-octyl
amine of 30% volume fraction.

nitrat
encer
membentuk
senyawa
[UO2(H2O)6](NO3)2. yang bersifat netral,
sedangkan dalam larutan asam sulfat encer
uranium
membentuk
senyawa
[UO2(H2O)3]SO4., yang bersifat asam151.
Sehubungan dengan sifat uranium dalam
larutan campuran di atas. maka diperlukan
suatu pemilihan ligan yang sesuai untuk
pengambilan uranium dalam larutan campuran
tersebut.
Jika uranium dalam larutan
campuran asam nitrat-asam sulfat dalam
kesetimbangan
maka
uranium
dapat
diekstraksi menggunakan senyawa organik
basa (tri oktil amina) sebagai ligan dalam
pelarut organik.
Sebaliknya bila kedua
senyawa uranium tersebut tidak dalam
kesetimbangan,
maka
digunaka
ligan
campuran (senyawa basa dan netral organik),
dalam hal ini campuran tri butil fosfat dan tri
oktil amina digunakan sebagai ligan.

PENDAHULUAN
Pengambilan uranium dalam suatu
bahan di antaranya dilakukan dengan
menggunakan metoda ekstraksi pelarut.
Metoda ekstraksi pelarut telah lama digunakan
pada pengolahan barang tambang maupun
limbah bahan bakar nuklir.'12'3' Pengolahan
uranium tersebut menggunakan asam sebagai
pelarut.
Adapun pelarut anorganik yang
digunakan sebagai pelarutan awal diantaranya
asam sulfat, asam nitrat, atau campuran asam
nitrat-asam sulfat.
Pada pemisahan uranium menggunakan
ekstraksi pelamt, uranium dibentuk menjadi
senyawa kompleks terekstraksi, sedangkan
dengan ligan yang sama ion selain uranium
diharapkan tidak membentuk senyawa yang
terekstraksi. Uranium dalam larutan asam
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Cara kerja

Sebagai pembanding ekstraksi uranium
dalam larutan di atas digunakan ion positif,
pada penelitian ini digunakan stronsium.
Stronsium merupakan unsur alkali tanah
,dalam larutan asam nitrat dan asam sulfat
bersifat basa. Besar uranium yang dapat
diekstraksi
dinyatakan sebagai koefisien
distribusi (Kd) = [U]organik / [U]alr. Besar faktor
pemisahan uranium terhadap stronsium
dinyatakan sebagai berikut:

1. Larutan yang mengandung uranium 196
ppm dan stronsium 20 ppm dalam larutan
HNO3 0,3M dan berbagai konsentrasi
H2SO4 (0,5M, 0.75M, 1.00M, 1.25M, 150M,
dan 2M).
2. Sepuluh ml. masing masing larutan cuplikan
dimasukkan kedalam botol gelas dan
ditambahkan 10 ml larutan tri oktil amina
10% dalam kerosen digetarkan selama 60
menit, kemudian kedua fase tersebut
dipisahkan menggunakan corong pemisah.
3. Sepuluh ml. larutan uranium dalam
campuran asam nitrat 0,3M-asam sulfat
0,5M dimasukkan dalam botol gelas dan
ditambahkan ekstraktan (antara 10 s/d 30
% tri n.oktilamina dalam kerosen atau
campuran antara tri n.oktilamina dengan tri
butil fosfat dalam kerosen).
Campuran
dalam botol gelas digetarkan selama 60
menit, kemudian dipisahkan ke dua fase
menggunakan corong pemisah.
4. Lima ml. fase air hasil ekstraksi diencerkan
menggunakan air bebas mineral hingga 50
ml. Larutan hasil pengenceran ini dilakukan
kandungan uranium dan stronsium nya
menggunakan ICP emisi spektrometer.

FPu/sr
dimana

Kd

faktor
pemisahan
uranium
terhadap stronsium
koefisien distribusi uranium
koefisien distribusi stronsium
Sr

Besarnya harga koefisien distribusi
tersebut dipengaruhi oleh faktor pembentukan
kompleks
terekstraksi.
Pembentukan
kompleks terekstraksi sangat dipengaruhi oleh
spesies senyawa kompleks dalam media air
dan kandungan ligan terlarut dalam pelarut
organik. Oleh sebab itu pengaruh konsentrasi
asam dalam media air dan jenis dan
kandungan ligan dalam ekstraktan terhadap
ekstraksi uranium diteliti.
Dari penelitian
tersebut maka keadaan ekstraksi uranium
dalam campuran asam nitrat-asam sulfat
dapat diketahui.

HASIL DAN BAHASAN
Dalam larutan encer campuran asam
nitrat-asam sulfat uranium akan membentuk
senyawa kompleks sebagai berikut:

TATA KERJA
Bahan

2U+4HNO 3 +3O 2 +10H 2 O
[UO 2 (H 2 O) 6 ](NO 3 ) 2 + H 2 SO 4
+2H 2 O+2HNO 3

Larutan standar spex
uranium dan
stronsium , tri butil fosfat dan tri oktil amina
digunakan sebagai ligan, sebagai pelarut
anorganik digunakan larutan campuran asam
nitrat-asam
sulfat,
sedangkan
kerosen
sebagai pelarut organik.

2[UO2(H2O)6](NO3)2
= ± [UO2(H2O)3]SO4

Berdasarkan
keadaan
di
atas
kemungkinan kedua kompleks tersebut
berada dalam larutan. Bila ditinjau harga
kestabilan ke dua kompleks tersebut kompleks
uranil sulfat lebih stabil daripada kompleks
uranil nitrat (log K UO2(NO3 )2 = -0,47 dan log
K UO2SO4 = 3,36)[4], maka dalam larutan
campuran asam nitrat-asam sulfat sebagian
besar uranium dalam senyawa kompleks
sulfat yang bersifat anion. Atas dasar sifat
uranium tersebut dan digunakannya stronsium
yang bersifat kation sebagai pembanding,
untuk mendapatkan senyawa kompleks netral
uranium digunakan senyawa organik basa
sebagai ligan (tri n.oktilamina).

Alat
Dalam penelitian ini digunakan beberapa
peralatan gelas, diantaranya : labu ukur
{100ml, 25 ml), pipet seukuran (25 ml, 10 ml, 5
ml), pipet eppendorf (1s/d 100 dan 100 s/d
lOOOjal), botol gelas 50 ml, corong pemisah 50
ml, emisi spektrometer (ICP-AES).
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Pengaruh konsentrasi asam sulfat dalam
larutan menggunakan tri n. oktil amina

asam sulfat 1M diperoleh faktor pemisahan
uranium terhadap stronsium sebesar 4,88.

Pada ekstraksi uranium dalam larutan
campuran asam nitrat 0,3M dengan asam
sulfat konsentrasi antara 0,5 molar sampai
dengan konsentrasi 1,5 molar diperoleh harga
koefisien distribusi
uranium
di antara
kedua
fase yang tetap (GambaM),

Pengaruh konsentrasi
nilai distribusi uranium

Jenis ligan dan konsentrasi ligan akan
berpengaruh pada nilai distribusi uranium
(gambar 2). Nilai distribusi uranium pada
ekstraksi uranium dalam larutan campuran
asam
nitrat
0,3M-asam
sulfat
0,5M
menggunakan campura tri butil fosfat
(senyawa organik netral) dan tri n.oktil amina
(senyawa organik basa) lebih kecil dari pada
menggunakan tri n.oktil amina sebagai ligan
dalam
prosentase yang sama dalam
ekstraktan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
dalam larutan campuran asam nitrat -asam
sulfat di atas uranium lebih dominan dalam
bentuk komples uranil sulfat. Kompleks uranil
sulfat [UO2(H2O)3]SO4 dengan ke dua ligan
akan membentuk kompleks uranilsulfattributilfosfat dan uranilsulfat-trin.oktilamina
yang berbeda sifat kelarutannya.
Karena
uranil sulfat bersifat asam berikatan dengan
senyawa organik netral (tri butil fosfat) akan
membentuk senyawa uranilsulfat-tributilfosfat
yang merupakan senyawa polar, sehingga
mempunyai kelarutan tinggi dalam pelarut
polar (air). Berdasarkan sifat uranil sulfat di
atas jika bersenyawa dengan senyawa
organik basa maka akan membentuk suatu
senyawa netral [{(C8H17)3NH}2{UO2(SO4)2}2H2O]
yang larut dalam pelarut tidak polar.
Penggunaan ligan campuran dalam kerosen
akan
menyebabkan
terjadinya
reaksi
kompetisi antara ke dua ligan dengan
kompleks uranil sulfat, sehingga kenaikan
konsentrasi ligan netral dalam ekstraktan akan
menyebabkan penurunan nilai distribusi
uranium (Gambar 2). Sebaliknya peningkatan
konsentrasi ligan basa (tri n.oktilamina) dalam
ekstraktan akan menaikkan
kebolehjadian
terbentuknya
senyawa uranilsulfat-tri

koniwrtml i w n sutfat (molar)

Gambar

dan jenis ligan pada

1.
Pengaruh konsentrasi sulfat
terhadap
koefisien
distribusi
uranium dan stronsium pada
ekstraksi uranium dalam larutan
campuran 0,3M asam nitrat -asam
sulfat menggunakan
ekstraktan
10% tri n. oktil amina dalam
kerosen

Hal
ini
menunjukkan
bahwa
kesetimbangan uranil nitrat dan uranil sulfat
dalam larutan tidak mengalami pergeseran.
Akan tetapi nilai distribusi tersebut cenderung
menurun bila konsentrasi asam sulfat dalam
larutan >1,5 molar. Penurunan nilai tersebut
disebabkan ion bisulfat (HSO4")
dalam
larutan berkompetisi dengan kompleks uranil
sulfat untuk bereaksi dengan tri n. oktil amina,
dan juga bila kandungan sulfat dalam media
tinggi (>25% berat) maka akan terbentuk
species lain dari kompleks uranil sulfat yang
lebih elektronegatif dari [UO2(SO4)]3H2O.
Sedangkan stronsium yang bermuatan positif
sedikit mengalami ekstraksi bahkan dengan
kenaikan kandungan sulfat dalam larutan (1M)
terjadi penurunan harga koefisien distribusi
stronsium. Pada konsentrasi sulfat lebih besar
dari 1M stronsium dalam larutan (fase air)
mengalami pengendapan, oleh sebab itu
seakan nampak adanya kenaikan harga
tersebut. Ekstraksi uranium dan stronsium
dalam larutan campuran asam nitrat 0,3M-

n.oktilamina , sehingga terjadi kenaikan nilai
koefisien distribusi uranium pada sistem
ekstraksi tersebut (Gambar 3).
Pada konsentrasi tri n. oktil amina di
atas 30% dalam ekstraktan akan terbentuk
senyawa
[(C8H17)3NH16[UO2(SO4)41
yang
mempunyai kelarutan yang tinggi dalam
pelarut organik. Dalam ekstraksi tersebut,
kenaikan konsentrasi tri n.oktilamina dalam
fase organik menyebabkan peningkatan
kebasaan pada fase tersebut, sehingga
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stronsium akan diikat kuat oleh ion sulfat
dalam fase air, oleh karena itu kenaikan
kandungan organik basa dalam fase organik
akan
menurunkan
koefisien
distribusi
stronsium.
Faktor pemisahan uranium
terhadap stonsium terbesar (259,87) dicapai
pada ekstraksi menggunakan 30% tri n.
oktilamina dalam kerosen.

bila terbentuk kompleks uranium pusat bola
[{(C8H17)3NH}6{UO2(SO4)4}]1 keadaan tersebut
dicapai bila larutan media asam nitrat 0,3Masam sulfat 0,5M dan kandungan tri n.
oktilamina > 30% dalam kerosen.
Pada
keadaan tersebut diperoleh faktor pemisahan
uranium terhadap stronsium maksimum
(259,87).
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Gambar 2.

20%: 10% = 20% tributilfosfat
dan 10% tri n.oktilamina dalam
kerosen

Koefisien distribusi uranium dan
stronsium
pada
ekstraksi
menggunakan campuran tributil
fosfat dan tri n. oktilamina dalam
kerosen
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1. Purwadi Kasino Putro
• Apa
latar
belakang
peneliti
menggunakan TBP-trioktilamin sebagai
ligan dalam pemisahan U hasil limbah
radioisotop
?
Mengingat
TBPtrioktilamin dapat terdegradasi dengan
adanya radiasi, bagaimana pengaruh
hasil recovery uraniumnya ?

Gambar 3. Pengaruh kandungan tri
n.oktilamina dalam kerosen
terhadap koefisien distribusi
uranium
S1MPULAN

Yusuf Nampira
•
Latar
belakang
penelitian
menggunakan TBP-triOA sebagai ligan
dalam pemisahan tersebut ialah sifat
kompleks uranium dalam nitrat dan
sulfat. Karena media uranium adalah
larutan campuran asam nitrat-asam
sulfat maka kemungkinannya akan
terjadi reaksi.

Dalam larutan campuran asam nitratasam sulfat encer kompleks uranil sulfat lebih
dominan dari pada uranil nitrat, oleh sebab itu
untuk mengekstraksi uranium dalam larutan
campuran di atas lebih sesuai digunakan
senyawa organik basa (tri n.oktilamina) dari
pada menggunakan campuran (tributilfosfat-tri
n. oktilamina).
Nilai koefisien distribusi
uranium tersebut akan mencapai optimum
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S0,

UO2(H2O)3SO4

•

Sifat kompleks uranil sulfat dalam
larutan bersifat asam dan kompleks uranil
nitrat
merupakan kompleks
netral
sehingga untuk membentuk kompleks
terekstrak-si
(terbentuknya
kompleks
netrak dengan ligan organik) digutuhkan
pereaksi senyawa organik basa dan
netral (bila uranium dalam
larutan
membentuk
kedua kompleks).
Oleh
sebab itu digunakan campuran TBPTnOA.
TBP dan TnOA. memang sebagian
mengalami degradasi tetapi
produk
degradasi tersebut masih memiliki sifatsifat asalnya (degradasi TBP akan
menghasilkan gugus
P=O dan TnOA
akan menghasilkan produk mengandung
gugus
N:). Oleh sebab itu ligan-ligan
tersebut masih dapat bekerja pada
lingkungan radioaktif, dan dengan waktu
kontak antara fase organik dengan
ekstraktan sekitar 10 menit maka ligan
yang ada masih dapat membentuk
kompleks terekstraksi hingga tidak akan
mempengaruhi proses recovery uranium
tersebut.

Mohon penjelasan, dari mana faktor
pemisahan U 259,87 diperoleh sedangkan
Tabel yang ditampilkan berupa log.
koeefisien distribusi.

Yusuf Nampira.
•
Dasar pencampuran cuplikan dengan
kadar tersebut ialah pada
rencana
penetapan
metoda
ekstraksi
yang
dilakukan pada pengolahan
uranium
dalam iimbah produski Mo99, dimana
pada limbah yang ada sekitar 500 ppm U;
sedangkan Sr yang ada sebenarnya lebih
rendah dari 20 ppm, tetapi dengan melihat
sifat U dalam nitrat-sulfat bersifat sebagai
kompleks adam dan Sr bersifat sebagai
basa maka dengan pencampuran tersebut
dan mengektraksi U, stronsium dapat
digunakan sebagai kontrol.
•
Kondisi optimal akan berlaku umum.
•
Faktor pemisahan U/Sr = 259,87 diperoleh
dari perhitungan menggunakan rumus :
dengan :
F u/Sr :

2. Susilaningtyas
•
Apa dasar pencampuran cuplikan dengan
kadar U 196 ppm dan Sr 20 ppm dalam
HNO 3 0,3M, mohon penjelasan.
•
Kondisi optimal yang diperoleh apa
berlaku umum atau hanya umpan dengan
komposisi campuran tersebut?

D

Sr
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Faktor
pemisahan uranium
terhadap stronsium.
koefisien distribusi U pada ekstraksi
uranium dalam campuran asam
nitrat 0,3 M - asam sulfat 0,5 M
menggunakan ekstraktan TnOA
30 % dalam kerosen. l (41,060)
Koefisien distribusi Sr pada kondisi
ekstraksi di atas ( 0,158)
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EKSTRAKSI URANIUM SEBAGAI KOMPLEKS URANIL NITRAT DALAM
ASAM NITRAT DENGAN TEKNIK EMULSI MEMBRAN CAIR
Prayitno, Kris Tri Basuki, Susanto I.R, Hardjoto, Raharjo
Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta

ABSTRAK
EKSTRAKSI URANIUM SEBAGAI KOMPLEKS URANIL NITRAT DALAM ASAM NITRAT
DENGAN TEKNIK EMULSI MEMBRAN CAIR. Telah dilakukan ekstraksi uranium sebagai kompleks
uranil nitrat dalam asam nitrat dengan teknik emulsi membran cair. Fasa membran yang berupa
emulsi terdiri dari kerosen sebagai pelarut, sorbitan monooleat (span-80) sebagai surfaktan dan di-2
ethyl hexyl phosphoric acids (D2EHPA) sebagai carrier atau zat pembawa serta asam fosfat sebagai
fasa internal. Kondisi yang relatif baik untuk mengekstraksi uranium sebagai kompleks uranil nitrat
adalah fasa emulsi membran terdiri dari fasa organik (O), fasa air internal (W) dengan perbandingan
O/W = 1, konsentrasi asam nitrat dalam fasa eksternal 3M, konsentrasi D2EHPA dalam fasa
membran 10%(v/v), waktu pembuatan emulsi membran 5 menit dan kecepatan pengadukan emulsi
membran 7500 rpm. Pada kondisi tersebut diproleh efisiensi ekstraksi sebesar 94,24%. Hasil
percobaan juga menunjukkan adanya keterbatasan jumlah uranium yang dapat diekstraksi oleh
sistem membran cair ini.
ABSTRACT
THE EXTRACTION OF URANIUM AS URANYL NITRATE COMPLEX IN THE NITRATE ACID
SOLUTION BY LIQUID MEMBRANE EMULSION TECHNIQUE. The extraction of uranium as uranyl
nitrate complex in the nitrate acid solution has been carried out using a liquid membrane emulsion
technique. The liquid membrane phase is in fonv of emulsion that consists of kerosene as the
solvent, sorbitan monooleat (span-80) as the surfactant, di-2 ethyl hexyl phosphoric acids (D2EHPA)
as the carrier agent, and phosphoric acids as the internal phase. The optimum conditions for the
extraction of uranium as uranyl nitrate complex have been obtained as the following : the organic
phase (O) and the water or internal liquid phase (W) ratio in the liquid membrane phase (OAA/) was 1,
the concentration of nitric acid in the external phase was 3 M, the D2EHPH concentration was 10%
(v/v), the extraction time was 5 minutes and the agitation speed to achieve a membrane emulsion
was 7500 rpm. At this condition the extraction efficiency obtained was 94.24%. The experiments also
showed that the amount of extracted uranium by the liquid membrane emulsion was limited.

PENDAHULUAN
Pemisahan, pemumian dan pemekatan
unsur-unsur kimiawi yang ada dalam campuran
merupakan masalah
penting yang banyak
dihadapi oleh industri-industri kimia dan nuklir
pada tahun terakhir ini.
Begitu pula cara
penanganan bahan-bahan kimia dengan tingkat
pengotor yang cukup tinggi seperti limbah
industri terutama industri nuklir merupakan
masalah yang sangat mendesak.
Pemisahan dapat merupakan proses yang
berdiri sendiri atau merupakan kelanjutan dari
suatu
rangkaian
proses
dalam
rangka
mendapatkan bahan dengan tingkat kemurnian
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yang lebih tinggi atau standard mutu yang
ditetapkan. Pemisahan adalah kebalikan dari
pencampuran. Pencampuran dapat berlangsung
dengan sendirinya, sedangkan pemisahan tidak.
Maka penelitian untuk mendapatkan metoda
baru yang lebih baik dan efisien merupakan
topik penelitian yang cukup menarik.
Cara pemisahan konvensional seperti
destilasi, ekstraksi pelarut, kristalisai dll, perlu
disempurnakan dan dilengkapi dengan metodametoda baru yang lebih baik dan efisien.
Pemisahan menggunakan
membran telah
memberikan sumbangan dan langkah baru
dalam perkembangan teknologi membran dan
metoda pemisahan pada umumnya.
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Pemisahan dan pemumian dengan
menggabungkan metoda ekstraksi dan reekstraksi daiam satu proses, memberikan
efisiensi
waktu
yang
lebih
singkat.
Penggabungan proses ini dikenal sebgai
metoda Liquid Surfactant Membrane (LSM).
Metoda ini telah banyak diterapkan dalam
proses pemurnian, pemisahan dan ekstraksi
atau recoveri.^ Sebelum proses ekstraksi
emuisi membran cair dikembangkan, pada
umumnya dalam proses pemisahan dengan
metoda ekstraksi memerlukan proses reekstraksi dengan scrubbing dan stripping. Tetapi
dengan menggunakan metoda ekstraksi emuisi
membran cair ini maka proses scrubbing dan
stripping tidak diperlukan, karena terjadi di satu
alat.
Emuisi membran cair adalah film tipis
yang terbentuk pada antar muka air dan minyak
oleh suatu larutan surfaktan . Membran cair ini
dapat terbentuk dengan cara mendispersikan
campuran yang akan dipisahkan (umpan) dalam
bentuk tetesan dalam surfaktan, membentuk
suatu emuisi, kemudian emuisi tersebut
didispersikan atau di-kontakkan dengan suatu
pelarut tertentu, yang berperan sebagai media
penerima permeat[2]
Campuran yang dipisahkan itu dapat
dibentuk emuisi minyak dalam air atau air
dalam minyak, tergantung pada keadaan
campuran. Berdasarkan hal ini, membran cair
itu ada tipe air dalam keadaan pertama, dan tipe
minyak dalam keadaan yang kedua. Fasa
membran biasanya mengandung surfaktan dan
bahan-bahan tambahan lainnya, yang berguna
untuk mengontrol dan mengatur kestabilan,
permeabilitas dan selektivitas dari pada
membran. Surfaktan salah satu ujungnya
bersifat hidrofil dan ujung lainnya bersifat
hidrofob. Ujung hidrofil dari surfaktan tidak stabil
dalam bagian fasa cairan non polar, begitu juga
sebaliknya dengan ujung surfaktan yang
hidrofob tidak stabil dalam bagian fasa cairan
yang polar.'31 Bagian surfaktan yang hidrofil
akan stabil pada bagian fasa yang polar, dan
bagian yang hidrofob stabil pada fasa non-polar,
sehingga molekul-molekul surfaktan cenderung
untuk berorentasi pada fasa antar muka antara
cairan yang lebih polar dengan yang kurang
polar, dalam hal adalah ini lapisan air minyak.
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Lapisan larutan surfaktan ini selain berfungsi
sebagai membran juga berfungsi penstabil
emuisi yang terjadi.
Pemisahan
dengan
membran
cair
merupakan teknik baru didasarkan pada
perbedaan
kemampuan
dari
komponenkomponen yang akan dipisahkan dalam
melewati membran cair yang terbentuk pada
fasa muka air dan minyak, molekul-molekul
surfaktan akan teradsorpsi pada permukaan
tetesan sehingga menutupi seluruh permukaan
tetesan dari campuran yang akan dipisahkan
dan ternyata
membran
ini
mempunyai
keselektifan yang tinggi untuk beberapa
senyawa hidrokarbon tertentu, yang ditentukan
oleh perbedaan kelarutannya didalam membran.
Campuran yang akan dipisahkan mulamula didispersikan dalam bentuk tetesantetesan dalam suatu larutan surfaktan,
membentuk suatu emuisi. Kemudian emuisi
tersebut
dikontakkan dengan suatu pelarut
organik sebagai media penerima dari permeat.
Selama proses ini berlangsung salah satu
komponen berpindah dari dalam tetesan ke fasa
pelarut melewati membran lebih cepat dari
komponen lainnya, sehingga fasa pelarut akan
lebih kaya dengan komponen yang lebih
permeabel dalam melewati membran cair,121
sedangkan tetesan-tetesan akan lebih kaya
dengan komponen yang kurang permeabel,
sehingga tercapailah suatu pemisahan.
Metoda pemisahan menggunakan sistem
membran dikenal sebagai metoda Liquid
Surfactant Membrane (LSM) atau metoda
membran emuisi cair. Membran cair dibentuk
dengan mengemulsikan campuran dua fasa cair
yang
tidak
saling
bercampur.
Untuk
menstabilkan emuisi ditambahkan surfaktan
yang berfungsi untuk menurunkan tegangan
pada bidang antar muka dari setiap fasa.141
Proses ekstraksi melalui teknik membran emuisi
cair merupakan proses tiga fasa. Fasa kontinyu
adalah fasa air dengan material logam yang
akan dipisahkan (fasa ekstemal). Sebagai fasa
diam adalah fasa membran terdiri dari pelarut
organik dan larutan pengekstrak serta fasa air
yang
mengandung
larutan
re-ekstraksi
(stripping).
Selama
proses
ekstraksi
berlangsung
senyawa
kompleks
logam
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pengekstraks terbentuk pada bidang antar muka
dari fasa air eksternal dan fasa membran.11'21
Senyawa kompleks tersebut akan melewati
membran dan terdekomposisi pada bidang antar
muka fasa air internal. Kestabilan kompleks
tersebut diatur oleh pH, pada pH rendah tidak
stabil. Mekanisme transfer massa terlarut dari
fasa air eksternal melalui membran merupakan
model lapisan batas yang hanya diperuntukkan
untuk fasa eksternal sebagai penggerak. Pada
umumnya transfer massa terlarut yang melewati
bidang antar fasa cair-cair terjadi karena
perbedaan
konsentrasi.[2|3-41
Pembentukan
senyawa kompleks terekstraksi merupakan
permasalahan pada pemisahan logam secara
ekstraksi emulsi membran cair. Berdasarkan
pada pertukaran kompleks uranium dalam
larutan asam nitrat terjadi kesetimbangan
sebagai berikut:
UO2(NO3)2.6(H2O) + 2HNO3
UO2(H2O)6(NO3)2 + 2HNO3

<;

>

Jika kompleks uranil nitrat dominan dalam
kesetimbangan tersebut, maka pengambilan
uranium
dalam
media
asam
dapat
menggunakan
D-2EHPA
dalam
kerosen
sebagai ekstraktan. Ekstraksi uranium dalam
larutan menggunakan D-2EHPA yang tergolong
organo fosfor asam.151 Mekanisme reaksi
menggunakan ekstraktan D-2EHPA (H2X2),
dapat dibedakan untuk konsentrasi H < 1 M
adalah sebagai berikut:
2+

UO2
[UO2X2]
untuk konsentrasi H
berikut:

[UO2X2] + 2H"
[UO2X2 (HX)2]
> 1 M adalah sebagai

HNO,
UO 2+ + 2H,X
2 /\ 2
[UO2X2(HX)2 HNO3] + 2H +
2+

2H 2 X 2
[(UO 2 X 2 ) 2 HNO 3 ]
2

HNO3
4H +

Reaksi stripping pada fasa internal asam fosfat
dapat terjadi sebagai berikut:
(UO2X2)+3H3PO4 i=± UO2(H3PO4)3]2+2X"
(UO2X2(HX)2 HNO3] + 3H3PO4
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(UO2(H3PO4)3)2++2X"+2HX + HNO3
Beberapa faktor yang mempengaruhi
distribusi uranium pada ekstraksi emulsi
membran cair diantaranya : Kandungan nitrat
dalam larutan umpan, kandungan ligan dalam
ekstraktan, waktu dan kecepatan pembentukan
pembuatan emulsi membran.
TATA KERJA
Bahan
Uranil nitrat heksa hidrat, asam nitrat, di-2
ethyl hexyl phosphoric acids, kerosen, asam
fosfat, sorbitan monooleat (span-80), butanol
dan arsenazo III.

Alat
Satu set alat pengaduk mekanik ultra-turrax
T-50,
pengaduk magnet , batang magnet,
peralatan gelas, stopwatch, thermometer, pH
meter dan Spektrofotometer UV/VIS.
Cara Kerja
1.

Pembuatan larutan standard uranil heksa
hidrat
sehingga fasa kontinyu dalam
suasana asam nitrat
2. Kalibrasi uranium dengan UV/VIS.
3. Pembuatan emulsi membran dilakukan
dalam pengaduk ultra turrax T-50 dengan
komposisi 5% surfaktan, fasa air internal
asam fosfat 1 M, fasa organik D-2EHPA
10% dalam kerosen volume total 40 ml.
Perbandingan fasa membran dan fasa air
internal =1. [ 6 1
4. Variabel yang dipelajari antara lain:
• Variasi konsentrasi asam nitrat: 1, 2, 3
dan 4 M
• Variasi konsentrasi ekstraktan : 1, 5,
10, 15 dan 20%.
• Variasi lama pengadukan : 2, 5, 10 dan
15 menit
• Variasi kecepatan pengadukan ; 2500,
5000, 7500 dan 10000 rpm.
5. Menentukan kandungan uranium pada fasa
air eksternal dan fasa air internal,
dikomplekskan arsenazo III dan dianalisa
memakai spektrofotometer UV/VIS.
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HASIL DAN BAHASAN
1.

Pengaruh asam nitrat fasa eksternal
terhadap prosen efisiensi ekstraksi dan
stripping

Gambar
1
menunjukkan bahwa
konsentrasi asam nitrat pada larutan umpan
(fasa air eksternal) dapat mempengaruhi
efektivitas ekstraksi dan stripping uranium.
Makin tinggi konsentrasi asam nitrat, maka
makin tinggi efektivitas ekstraksi uranium.
Bertambahnya ion NO3 dalam larutan akan
mendorong terbentuknya molekul UO2(NO3)2.
Uranium terekstrak oleh ekstraktan sehingga
meningkatkan uranium dalam larutan, koefisien
distribusi uranium meningkat dan efisiensi
ekstraksi akan meningkat pula. Akan tetapi
kelebihan asam nitrat dapat menyebabkan
menurunnya koefisien distribusi karena pada
konsentrasi asam nitrat tinggi, asam nitrat akan
terekstrak pula oleh ekstraktan dan ekstraktan
tersebut mulai terjadi kerusakan menjadi Mono
ethyl hexyl phosphoric acids setelah konsentrasi
3M.

sebesar 10% (v/v). Semakin besar ekstraktan
semakin tinggi kecepatan ekstraksi. Tetapi
besarnya konsentrasi yang diperlukan untuk
mengekstrak
suatu ion logam (uranium)
mempunyai harga optimum tertentu, di mana di
bawah dan di atas konsentrasi optimum tersebut
kemungkinan terjadi reaksi yang berbeda.
Konsentrasi
dibawah
harga
optimum
menyebabkan ekstraktan tidak cukup mampu
untuk mengkomplekkan semua ion uranium
yang ada dalam larutan, sehingga anion-anion
yang ada dalam larutan ikut serta berperan
dalam pembentukan kompleks logam. Zat
pembawa dan kestabilan kompleks yang
dihasilkan sangat ditentukan oleh jenis anion
dalam
larutan.
Penggunaan
konsentrasi
D-2EHPA diatas harga optimum tidak akan
banyak mempengaruhi hasil ekstraksi karena
D-2EHPA sebagai senyawa zat pembawa
dalam hal ini bersifat mobil didalam membran.
Setelah dilepas ion logam pada fasa internal,
senyawa zat pembawa ini akan segera berdifusi
balik ke fasa eksternal untuk mengkomplekkan
ion logam kembali. Pemakaian zat pembawa
yang terlalu besar memungkinkan terjadinya
interaksi gugus polar zat pembawa dengan air
dalam fasa eksternal sehingga mendorong
proses osmosa.

100

100

ekstraksi

re-ekstraksi

60 •

50
o

i

2
3
Konsentrasi HNOj (molar)

4

Gambar 1. Pengaruh Konsentrasi Asam Nttrat Terhodap
Eflslensi (*) Oatroksl don Stripping.
50
3

5

7
9
11
13
15
Konsentrasi ekstrakton (%)
Gambor 2. Pengaruh Konsentrasi Ekstroktan (30 Terhadop
Efisiensi (%) Ekstraksi don Strlppnlg

2. Pengaruh konsentrasi D-2EHPA terhadap
prosen ekstraksi dan stripping
Pada Gambar 2 terlihat bahwa pengaruh
konsentrasi ekstraktan
mencapai
kondisi
maksimum pada penggunaan konsentrasi
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3.

Pengaruh waktu pembentukan emulsi
membran
terhadap
prosen
efisiensi
ekstraksi dan stripping.
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Pada Gambar 3 terlihat bahwa pada
pembentukan emulsi membran yang cukup baik
selama 5 menit. Setelah 5 menit tidak
menunjukkan adanya pengurangan ukuran
partikel, jadi hanya prosen efisiensi menjadi
semakin turun. Waktu pengadukan diatas 5
menit akan mempengaruhi stabilitas emulsi
karena emulsifikasi merupakan kesetimbangan
antara proses pemecahan dan penggabungan
kembali. Pada beberapa menit pertama sampai
waktu optimum masih sedikit partikel emulsi
yang terbentuk sehingga bersatunya butir
tetesan (koalesen) partikel emulsi tidak terjadi.
Dengan bertambahnya waktu pengadukan
partikel emulsi yang terbentuk semakin banyak,
menyebabkan tumbukan semakin sering dan
akhirnya terjadi koalesen sehingga emulsi tidak
stabil, emulsi meningkat dan daya pisahnya
menurun.
4.

Untuk pengadukan yang terlalu tinggi
emulsi mulai akan pecah. Perbedaan viskositas
antara fasa terdispersi dengan fasa kontinu ikut
menentukan
besar
kecilnya
kecepatan
pengadukan emulsi. Hal ini menyebabkan
perbedaan viskositas antara fasa terdispersi
larutan asam fosfat dengan fasa kontinu cukup
besar sehingga memerlukan tenaga yang besar
pula dalam rangka pembentukan antar muka
yang baru.

^ 90
- 80
V,
c
-

0

70

UJ

Pengaruh
kecepatan
pengadukan
pembentukan emulsi membran terhadap
prosen efisiensi ekstraksi dan stripping.

60
Strip ping
0'

50
2000

4000

60O0

8000

1E4

Kecepatan pengodukan pembentukan emulsi (rpm)
Comber +. Penqoruh kecepatan Pengodukan Terhadap
Efisiensi (*) Ekstraksi don Stripping.

Pada Gambar 4 terlihat bahwa pada
pengadukan sebesar 7500 rpm diperoleh
prosentase efisiensi tertinggi. Dibawah kondisi
tersebut terjadi penurunan efisiensi. Dalam hal
ini pada pengadukan dengan kecepatan
rendah, pemecahan emulsi menjadi partikelpartikel berukuran sangat kecil belum dapat
terbentuk dengan sempuma, sehingga daya
pisahnya rendah.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ekstraksi
uranium sebagai komplek uranil nitrat dalam
asam nitrat dengan metoda emulsi membran
cair ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1.

2.
2

4
5
8
10
12
Waktu pembentukan emulsi (menit)

14

H

3.

Gambar 3. Pen<jaruh Waklu Pembentukan Emulsi Terhadap
efteiensi (%) Ekstraksi dan Stripping

4.

93

Surfaktan yang sesuai untuk pembuatan
emulsi membran adalah sorbitan monooleat
(span 80) 5% dari fasa organik
Kondisi keasaman optimal fasa air eksternal
adalah pada konsentrasi 3 M asam nitrat
Kecepatan dan waktu pengadukan pada
pembuatan emulsi membran cair pada
kecepatan 7500 rpm dan waktu 5 menit.
Efisiensi 94,24% fasa eksternal (ekstraksi)
dan efisiensi 54,13% fas internal (stripping).
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TANYA JAWAB
1. Hafni Lissa Nuri
•
Bagaimana cara memecah emulsi dalam
tahap akhir (pemisahan fasa internal
dengan fasa organik)? Karena pengalaman
kami di lab. kalau memakai alkohol maka
organik menjadi rusak.
•
Efisiensi stripping masih terlalu rendah
mungkin disebabkan oleh konsentrasi
H3PO4 yang belum optimal. Apakah sudah
ada parameter konsentrasi H3PO4 dan
perbandingan O/A? (perbandingan organik
D2EHPA dengan fasa internal)
Prayitno
•
Cara pemecahan emulsi membran tahap
akhir dengan cara pemanasan.
•
Sudah ada parameter konsentrasi H3PO4,
tetapi perbandingan O/A belum dilakukan.
Mengenai perbandingan D2EHPA dengan
fasa internal, yang telah dilakukan yaitu
perbandingan fasa membran dengan fasa
umpan.
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2. Mainar Sj.
• Berapa batas konsentrasi U yang dapat
diekstraksi menggunakan teknik emulsi
membran cair ini, mohon dicantumkan.
• Dalam abstrak disebutkan asam fosfat
sebagai fasa internal digunakan sebagai
bahan stripping, mohon disebutkan batas
konsentrasi/jumlah pemakaian asam fosfat
tersebut (dari acuan yang telah dilakukan).
• Kalau melihat hasil stripping hanya 54,45 %,
masih terlalu sedikit, berarti perlu diamati
konsentrasi fosfat yang dipakai agar stripping
menjadi naik (untuk menentukan stage).
Mohon penjelasan.
Prayitno
• Batas konsentrasi U yang diekstraksi dapat
dilakukan antara 50 ppm - 3000 ppm.
• Batas konsentrasi asam fosfat total yang
digunakan 1 M.
• Untuk proses selanjutnya perlu dilakukan
tahapan proses menjadi 2 kali proses.
3. Harmin M.
• Apa yang dimaksud dengan fasa internal,
eksternal, membran dan organik ?
• Dari percobaan/penelitian ini apakah ada
limbah? Bila ada, apa masih mengandung
uranium? Limbah tersebut apakah masih
diolah?

Prayitno
• Fasa internal : merupakan fasa/bahan
sebagai pen-stripping.
• Fasa eksternal
: fasa
air
dengan
material/logam yang akan dipisahkan.
• Fasa
membran
:
campuran
dari
ligan/ekstraktan, pelarut kerosen dari fasa
intemal/fasa pen-stripping.
• Fasa organik : fasa yang sudah bebas dari
limbah.
• Percobaan ini limbah diharapkan sudah tidak
ada sehingga bebas bahan pencampur.
Kalau uranium masih ada maka perlu
dilakukan
pengolahan
lagi
untuk
menghilangkan bahan pencampur.
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PERBANDINGAN METODA ANALISIS POTENSIOMETRIK DENGAN
GRAVIMETRIK DALAM PENENTUAN ANGKA BANDJNG O/U
Farida, Lilis Windaryati, Purwadi Kasino Putro
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
PERBANDINGAN METODA ANALISIS POTENSIOMETRIK DENGAN GRAVIMETRIK
DALAM PENENTUAN ANGKA BANDING O/U. Untuk mendapatkan suatu metoda analisis
dalam penentuan angka banding O/U dari serbuk UO2 sebagai bahan bakar nuklir reaktor daya
yang sederhana, ekonomis dan mempunyai ketelitian serta ketepatan tinggi, maka telah
dilakukan perbandingan analisis penentuan angka banding O/U dengan menggunakan metoda
Potensiometrik dan Gravimetrik. Penentuan angka banding O/U dalam serbuk UO2 dengan
metoda potensiometrik menggunakan metoda titrimetri potensiometri Davies-Gray yang
didasarkan pada titrasi potensiometri dengan pengukuran perubahan potensial sistem secara
oksidasi-reduksi. Metoda gravimetrik didasarkan atas pengukuran perubahan berat setelah
kalsinasi serbuk UO2 pada temperatur ± 900° C. Hasil uji-t dari kedua metoda analisis
menunjukkan tidak ada perbedaan hasil analisis yang nyata. Metoda potensiometrik dengan
konsentrasi rendah mempunyai ketelitian dan ketepatan lebih baik dari metoda gravimetrik
Diperoleh angka banding O/U dengan metoda potensiometrik sebesar 2,00768 ± 0,00170,
sedangkan dengan metoda gravimetrik diperoleh hasil 2,01089 ± 0,02395.
ABSTRACT
COMPARASION OF POTENTIOMETRIC AND GRAVIMETRIC METHODS FOR
DETERMINATION OF O/U RATIO. Comparation of determination O/U ratio by using
potentiometric and gravimetric methods has been done. Those methods are simple, economical
and having high precision and accuracy. Determination O/U ratio for UO2 powder using
potentiomethc is canied out by adopting the Davies-Gray method. This technique is based on
the redox reaction of uranium species such as U(IV) and U(VI). In gravimetric method, the UO2
powder as a sample is calcined at temperature of 900 °C, and the weight of the sample is
measured after calcination process. The t- Student test show that there are no different result
significantly between those methods . However, for low concentration in the sample the
potentiometric method has a highed precision and accuracy compare to the gravimetric method.
O/U ratio obtained is 2.00768 ± 0,00170 for potentiometric method while 2.01089 ± 0,02395 for
gravimetric method.

PENDAHULUAN

konduktivitas panas, sehingga menyebabkan
perpindahan panas bahan bakar cukup baik.
Apabila harga O/U bertambah besar, maka
akan mengakibatkan perubahan fasa dan
dapat
menimbulkan
teroksidasinya
kelongsong bahan bakar. Oleh karena itu
angka banding O/U merupakan salah satu
kriteria penting yang dapat mempengaruhi
kualitas UO2
atau dapat dikatakan angka
banding
O/U
merupakan
salah
satu
pengendali kualitas bahan bakar UO 2 .

Uranium dioksida (UO2) adalah salah
satu bahan bakar nuklir yang digunakan untuk
reaktor daya, oleh karena itu bahan bakar
tersebut harus memenuhi spesifikasi yang
telah ditentukan sebagai bahan bakar reaktor
daya. Spesifikasi ini diantaranya adalah
kemurnian dan stoikhiometri dari serbuk
uranium oksida. Kedua spesifikasi tersebut
sangat menentukan unjuk kerja bahan bakar
didalam teras reaktor. Untuk kemurnian bahan
bakar sangat ditentukan oleh kandungan
impuritis, yang dapat mempengaruhi sifat-sifat
dasar UO2.
Perubahan sifat ini dapat
menimbulkan cacat - cacat pada bahan bakar.
Sedangkan harga stoikhiometri UO2 dapat
dikontrol oleh harga angka banding O/U dari
serbuk UO2. Harga angka banding O/U dari
serbuk
UO2 akan
mempengaruhi sifat

Ada beberapa cara pengukuran angka
banding O/U dalam serbuk UO2 yaitu dengan
metoda elektrokimia, metoda ini adalah
polarografi dan potensiometri. Metoda lain
yang sering digunakan dalam industri bahan
bakar reaktor daya adalah gravimetri, metoda
ini digunakan secara rutin sebagai alat uji
dalam mengontrol harga angka banding O/U
95
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TEORI

dari serbuk U0 2 yang dihasilkan, dan metoda
ini merupakan metoda standar yang telah
baku digunakan (ASTM 696 - 80). Prinsip
pengukuran angka banding O/U dengan
polarografi
dan
potensiometri
adalah
mereduksi U(VI) yang terdapat didalam UO2,
kemudian jumlah / besarnya U(VI) diukur
dengan suatu elektroda pengukur. Prinsip
pengukuran
dengan
metoda
gravimetri
didasarkan atas perbedaan berat dari serbuk
UO2 setelah dikalsinasi pada temperatur
900°C.

1. Analisis uranium dengan metoda
titrimetri potensiometri Davies-Gray.
Penentuan Angka banding O/U titrimetri
potensiometri berdasarkan reaksi redoks pada
umumnya
tidak
spesifik
dan
selalu
memerlukan perlakuan pendahuluan untuk
menghilangkan
ion
nitrat.
Ion
nitrat
mengganggu karena disamping ikut tereduksi
oleh beberapa pereduksi (Zn-amalgam, Cr 2 +
dan Iain-Iain) juga dapat mengoksidasi U(IV)
menjadi U(VI). Kedua faktor tersebut
menyebabkan penentuan dan pengamatan
titik ekivalen tidak baik. Davies and Gray telah
mengembangkan
prosedur yang dapat
mengeliminasi pengaruh dan gangguan ion
nitrat dengan menggunakan asam sulfamat
dalam larutan asam fosfat pekat. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut diatas Davies and
Gray mengembangkan suatu prosedur yang
lebih spesifik. Prosedur Davies-Gray dibagi
menjadi 3 tahap yaitu :

Metoda-metoda
pengukuran
angka
banding diatas masing-masing mempunyai
kelebihan dan kelemahan. Untuk itu perlu
dilakukan pemilihan metoda yang paling tepat
untuk produksi elemen bakar nuklir, maka
diilakukan penelitian untuk penentuan angka
banding O/U dengan metoda potensiometri
yang kemudian dibandingkan dengan metoda
gravimetri. Pemilihan kedua metoda tersebut
didasarkan atas beberapa hal diantaranya :
sederhana, ekonomis, mempunyai ketelitian
dan ketepatan analisis yang cukup baik.

1.

Reduksi
U(VI)
menjadi
U(IV)
menggunakan Fe2+ dalam larutan asam
fosfat pekat yang
mengandung ion
nitrat dengan adanya asam sulfamat.
2. Oksidasi kelebihan Fe2+ menjadi Fe3+ oleh
asam nitrat dengan adanya Mo(VI)
sebagai katalisator.
3. Penentuan U(IV) yang dihasilkan secara
titrasi menggunakan oksidator yang
sesuai.

Dalam penelitian dihipotesakan bahwa
kedua metoda potensiometri dan gravimetri
memberikan hasil analisis yang sama, dengan
melakukan uji statistik-t, kemudian hasil kedua
metoda dibandingkan.
Penentuan angka banding O/U dengan
metoda potensiometri menggunakan titrimetri
potensiometri Davies-Gray yang didasarkan
pada titrasi potensiometri dengan mengukur
perubahan potensial sistem secara oksidasireduksi. Sebagai media dipakai asam fosfat
pekat, yaitu untuk mereduksi U(VI) menjadi
U(IV) , dengan pereduksi Fe(ll) sulfat,
sedangkan titrasi U(IV) digunakan larutan
standar
kalium
bikhromat
(K2Cr207)
.Penentuan angka banding O/U dengan
metoda
gravimetrik
didasarkan
pada
perbedaan berat UO2 setelah dikalsinasi pada
temperatur 900°C dengan menggunakan gas
oksigen. Secara umum reaksinya dapat ditulis
sebagai berikut:
UO2 + x

Penentuan titik akhir titrasi melalui
pengamatan perubahan potensial larutan
dengan atau tanpa indikator. Mekanisme
reaksi analisis uranium sebagai berikut:
Mo(VI)

UO 2 2+ + 2Fe 2 + + 4 H + -> U 4 + + 2Fe 3 + + 2H 2 O
Mo(VI)

3Fe 2+ + NO3" + 4H + - • 3Fe 3 + + NO

+

2H 2 O

Fe 2+ + NO3" + 2 H + -> Fe 3+ + NO 2 + H 2 O
Cr 2 O 7 2 -+ 3U 4 + + 2H + ->2Cr 3+ + 3UO 2 2 + +H 2 O

u,

2. Pengukuran potensial elektroda

Penggunaan metoda potensiometri
diharapkan dapat digunakan sebagai cara lain
dalam menentukan harga angka banding O/U
dari serbuk U0 2 , selain metoda gravimetri.

Bila batang logam dicelupkan dalam
larutan asam atau dalam salah satu garam
logam
tersebut, maka akan timbul beda

96

ISSN 1410-1998

Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

potensial antara logam dan larutan.. Didalam
sistem tersebut terdapat dua kecendrungan
yang berlawanan :
1. Kecendrungan logam melarut menjadi ionion, terjadi peristiwa oksidasi. reaksi yang
terjadi:
ze
2.

Pada suhu 298 K persamaan menjadi :
E = E° + (0,0592/n) log [(Oks)/(Red)]
Potensial elektroda berubah dengan
berubahnya perbandingan Oks/Red yang
dapat diamati selama titrasi redoks.
Penentuan uranium dengan metoda
Davies-Gray yang telah dimodifikasi dibagi
menjadi 3 tahap sebagai berikut:

Kecendrungan ion-ion mengendap pada
permukaan logam terjadi peristiwa
reduksi. rekasi yang terjadi :
ze

1.

Reduksi LJ(VI) menjadi U(IV) didalam
media asam fosfat pekat dengan
pereduksi Fe(l!) sulfat
2. Kelebihan Fe(ll) dioksidasi oleh asam
nitrat dengan adanya Mo(VI)
3. U(IV) dititrasi secara titrasi potensiometri
dengan
kalium
bikhromat
standar,
dengan adanya vanadium (VI) yang dapat
mempercepat tercapainya kesetimbangan
dan meningkatkan perubahan potensial
pada titik ekivalen.

Proses oksidasi dan reduksi tergantung
pada jenis logam dan konsentrasi ion yang
ada didalam larutan . Logam-logam yang
mempunyai daya larut dan konsentrasi ion
yang besar, kecendrungan untuk mengendap
besar pula. Didalam suatu rangkaian sel
elektrolit proses reduksi - oksidasi berjalan
secara serentak/bersama-sama. Kelebihan
elektron pada salah satu elektroda akan
mengalir melalui rangkaian luar menuju
elektroda lain, dan timbul arus listrik, besarnya
arus listrik tergantung pada tahanan luar dan
tahanan dalam sel tersebut.

Untuk
faktor-faktor
yang
sangat
mempengaruhi ketelitian dan ketepatan hasil
analisis
adalah
konsentrasi
uranium,
konsentrasi kalium bikhromata, kepekaan
elektroda, konsentrasi media, konsentarsi
katalisator,
konsentrasi
reduktor
dan
konsentrasi matrik. Dalam proses ini hanya
sedikit sekali dipengaruhi oleh gangguan ion
Al, Am, Co, Cu, Fe, Nd, Ni, Pu, Si, Ti, Zr, W,
Re, alkali dan alkali tanah, sedangkan F, CIO4"
dan SO42+ tidak mengganggu.

3. Titrasi Potensiometrik.
Elektroda yang digunakan didalam titrasi
redoks adalah elektroda Au, Pt dan C atau
grafit yang dicelupkan dalam larutan yang
mengandung zat yang dioksidasi dan
direduksi.
Dalam sistem reaksi redoks :

TATA KERJA
Red

-> Oks m+

1. Analisis Potensiometrik

ne

berlaku rumus umum persamaan Nerst :

Bahan

E = E° + (2,303 RT/nF) log ([Oks]/[Red])

Uranium serbuk standar
Pereaksi:
1. Larutan 1,5 M asam amidosulfonat:
146 g Asam amidosulfonat (NH2SO3H)
dilarutkan dalam 1 liter air bebas mineral
2. Larutan FeSO4.7H2O 1M:
280 g FeSO4 dilarutakan dalam sedikit air,
setelah larut ditambahkan 100 ml H2SO4
95-97 % (18M), kemudian ditepatkan
menjadi 1 liter dengan menambahkan air
bebas mineral (ABM).
3. Larutan A:
4 g Amm. Heptamolibdate (NH4)6Mo7O.4H2O
ditambah 500 ml HNO3 65% (15,9 M) dan
ditambah 100 ml. asam amidosulfonat

dengan
E
E°
R

[oks]
[red]
T
n

=
=

RT/F

=

=

potensial elektroda
potensial elektroda standar
tetapan gas 8,316 VQ/der mol
untuk oksidasi adalah positif
untuk reduksi adalah negatif
konsentrasi oksidan
konsentrasi reduktan
temperatur absolut
jumlah elektron hasil reaksi
elektroda
0,0592
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(NH2SO3H) 1,5 M, kemudian ditepatkan
menjadi 1 liter dengan ABM.
4. Larutan K 2 Cr 2 0 7 0,027 N :
1,325 gr K2Cr 2 O 7 dilarutakan dalam 1
liter air bebas mineral atau 1 ampul titrisol
K 2 Cr 2 0 7
5. H 3 P0 4 pekat
6. HCI0 4

Cara Kerja:
1.
2.

Ditimbang cawan porselin/platina kosong
Cawan tersebut diisi dengan uranium
standar seberat 5 g (G1)
3. Cawan + uranium standar dipanaskan
dalam muffle furnace dengan suhu 850°C,
dipertahankan suhu sampai 4 jam.
4. Setelah 4 jam, didinginkan sampai
temperatur
kamar
dan
kemudian
ditimbang (G2).
5. Diulangi pemanasan dan penimbangan
sampai diperoleh berat konstan.

Alat
-

Titroprossesor 672 - Metrohm
Dosimat 655
Pengaduk magnit
Elektroda kolomel
Alat-alat gelas

HASIL DAN BAHASAN
Hasil pengamatan dan percobaan dalam
penentuan Angka banding O/U dari serbuk
UO2
dengan
menggunakan
metoda
potensiometrik dan gravimetrik dapat dilihat
pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 dibawah ini:

Cara kerja :
1. Pembuatan larutan cuplikan/standar U:
- Ditimbang beberapa mgr sampel / standar
U, tambahkan HNO3 65% (± 10 ml),
kemudian dipanaskan hingga larut dan
larutan tinggal ± 10 ml, dinginkan.
- Larutan diencerkan dengan air bebas
mineral hingga volume 50 ml.
2. Diambil 1 ml larutan sampel / standar U,
kemudian panaskan hingga kering, lalu
didinginkan.
3. Setelah dingin ditambahkan sedikit air
bebas mineral dan 2 ml
HCIO4,
dipanaskan hingga asap HCLO4 hilang,
didinginkan.
4. Setelah dingin ditambahkan 10 ml air
bebas mineral, 2 ml HN2SO3H 1,5 M dan
16mlH 3 PO 4 pekat
5. Setelah itu ditambahkan 2 ml FeSO41M,
lalu panaskan selama 60 detik pada suhu
maximum 40 °C.
6 Kemudian ditambahkan 4 ml larutan A,
aduk dengan pengaduk magnetik selama
3 menit ( akan timbul warna biru gelap).
7. Ditambahkan 40 ml VOSO4, lalu titrasi
dengan larutan K2Cr207 0,027 N sampai
mencapai titik ekivalen.

Analisis Potensiometrik
Angka banding dari O/U dicari dengan
memakai persamaan dibawah ini:
2 m,

+ 31

O/U =

(1)
m-

dengan :
m, =
1/2
(hasil titrasi)

x V Cr 2 O 7

N Cr2O7=

x

W - m, (BM U + BM O2)
m, =
BM U + BM O3
W = berat sampel yang digunakan
Hasil pengamatan percobaan analisis
penentuan angka banding O/U secara
Potensiometri dapat dilihat pada tabel 1.

2. Analisis Gravimetrik

Tabel 1. Hasil analisis angka banding O/U
dari
serbuk
UO2
secara
Potensiometri.

Bahan
- Serbuk uranium dioksida standar

Cupl.
I
II
III
IV

Alat
- Muffle Furnace
- Uranium standar
- Crusibel
- Neraca analitis

98

Vol.Titrasi
(ml)
1,328
1,312
1,578
1,500

Hasil Titrasi,
m.,( mmol)
0,01798
0,01771
0,02130
0,02025

Angka banding
O/U
2,0078474
2,0034882
2,0079130
2,007150
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Analisis Gravimetrik
Pada analisis
rumus

gravimetrik

Hasil perhitungan standar deviasi dari
kedua metoda tersebut, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 3.

digunakan

Tabel 3. Hasil perhitungan standar deviasi dan
relatif standar deviasi dari metoda
Gravimetri dan Potensiometri

O/U = 8/3 - 17,546 * (G2 - G1)/G2....(2)
dimana : G1 = berat serbuk mula-mula
G2 = berat serbuk setelah kalsinasi

Standar deviasi

Hasil pengamatan percobaan analisis
penentuan
angka banding O/U secara
Gravimetri dapat dilihat pada tabel 2 .

Potensiometrik
0,00092
0,00242
0,00129
0,00220

Tabel 2 . Hasil analisis angka banding O/U
dari serbuk UO2 secara Gravimetri
Cupl.

I
II
III
IV

Timbang
1
(O/U)
2,01061
2,01076
2,01187
2,01171

Timbang
II
(O/U)
2,00991
2,00984
2,01075
2,01134

Timbang
III
(O/U)
2,01114
2,00998
2,01175
2,01109

Gravimetrik
0,01991
0,04070
0,03262
0,02800

Relatif standar
(%)
Potensiometrik
0,00458
0,01207
0,00647
0,01097

deviasi
Gravimetrik
0,00990
0,02024
0,01622
0,01392

Dari tabel 3 terlihat bahwa metoda
potensiometrik memiliki nilai standar deviasi
dengan harga antara 0,00092 dan 0,00242,
sedangkan harga standar deviasi pada
gravimetrik adalah antara
0,01991 dan
0,04070, ini menunjukkan bahwa metoda
potensiometrik mempunyai ketelitian analisis
lebih baik bila dibandingkan dengan metoda
gravimetrik. Pada metoda potensiometrik
harga rerata angka banding serbuk UO2 =
2,00768 dengan standar deviasi rata-rata
adalah 0,00170. Hasil ini dapat dikatakan baik
bila dibandingkan dengan harga
batasan
standar yang ditetapkan untuk nilai angka
banding O/U = 2,0080 ± 0,001, sedangkan
untuk metoda gravimetrik didapat nilai rerata
dari serbuk UO2 adalah 2,010895 dengan
standar deviasi rata-rata 0,02395.

Rata-rata
(O/U)
2,01055
2,01019
2,01146
2,01138

Dari hasil analisis yang telah dilakukan
dengan kedua metoda diatas terlihat harga
angka banding O/U dari serbuk UO2 yang
diperoleh mempunyai perbedaan nilai yang
tidak jauh berbeda bifa dibandingkan dengan
nilai angka banding O/U standar. Harga angka
banding O/U dari serbuk UO2 dengan
menggunakan metoda potensiometri diperoleh
2,0077, sedangkan dengan metoda gravimetri
adalah 2,0109, apabila kedua harga angka
banding O/U tersebut dibandingkan dengan
harga angka banding O/U standar = 2,0080,
maka angka banding O/U hasil analisis secara
potensiometri dapat dikatakan lebih baik jika
dibandingkan dengan harga angka banding
O/U yang diperoleh secara gravimetri. Hal ini
terjadi disebabkan karena ada beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi ketelitian dan
ketepatan hasil analisis. Pada metoda
gravimetri faktor koreksi impuritis dari serbuk
uranium dioksida tidak ikut dipernitungkan dan
faktor kelembaban (moister content), sehingga
hal ini akan mempengaruhi hasil pengukuran.
Semua faktor-faktor tersebut pada umumnya
jarang
digunakan
sehingga
akan
mempengaruhi ketelitian dan ketepatan hasil
analisis.
Sedangkan
pada
metoda
Potensiometrik
faktor
impuritis
tidak
berpengaruh, perbedaan ini dapat terlihat dari
harga standar deviasi
dan recoveri
(kedapatan ulang) dari kedua metoda

Untuk mengetahui adanya signifikansi
hasil analisis dari kedua metoda tersebut
dilakukan uji statistik perbandingan hasil dua
metoda menggunakan uji Student-t. Dari hasil
perhitungan diperoleh nilai -t terhitung lebih
kecil yaitu 0,18326 dibandingkan dengan nilai
t tabel 2,447 . Secara statistik menunjukkan
bahwa hasil analisis kedua metoda tidak
significant yang berarti hasil analisis kedua
metoda tidak berbeda nyata. Tetapi apabila
dilihat secara keseluruhan hasil analisis yang
telah dilakukan dari kedua metoda tersebut,
maka metoda potensiometrik mempunyai
unjuk kerja yang lebih baik bila dibandingkan
dengan metoda gravimetrik. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.
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potensiometrik adalah 5-400 mg dan
metoda
potensiometrik
relatif
lebih
ekonomis dari mtoda gravimetrik. Pada
metoda
grafimetrik
menggunakan
konsentrasi UO2 5 g adalah karena
penentuan angka banding O/U dilakukan
secara
langsung
dengan
tanpa
pengendapan.
Batas limit analisis gravimetri dalam
penentuan angka banding O/U berkisar
2,008 + 0,008.
Dalam
penelitian
ini
hanya
ingin
menentukan metoda lain yang lebih efisien,
yaitu menggunakan metoda potensiometri
yang
dibandingkan
dengan
metoda
gravimetri.
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ASPEK KOMERSIAL PRODUKSI ELEMEN BAKAR
REAKTOR RISET
B.G. Susanto, Asmedi Suripto
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
ASPEK KOMERSIAL PRODUKSI ELEMEN BAKAR REAKTOR RISET. Telah dipelajari
beberapa aspek yang mempengaruhi komersialisasi Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor
Riset di bawab sebuah BUMN. Nilai titik impas (BEP) penjualan berdasar total biaya produksi
yang digunakan sangat tergantung dari nilai jual per elemen bakar/elemen kendali. Dari hasil
analisis untuk harga jual US$ 43.500,-/elemen titik impas terjadi pada kapasitas produksi 51%
dari kapasitas minimum yg tersedia. Berdasar nilai jual rata-rata elemen bakar dan elemen
kendali sebesar US$ 43.500,-/elemen keuntungan total selama 7 tahun ke depan minimal
sebesar US $ 4.620.191. Dari hasil analisis ditunjukkan bahwa Net Present Value mempunyai
nilai positif yaitu US$2,827,527 dan Internal Rate of Return sebesar 18% yang masih lebih
besar dari bunga pinjaman bank (dalam dollar). Oleh karena itu elemen bakar reaktor riset yang
dihasilkan oleh BUMN dimaksud mempunyai prospek yang bagus untuk dijual secara komersial.
ABSTRACT
COMMERCIAL ASPECT OF RESEARCH REACTOR FUEL ELEMENT PRODUCTION.
Several aspects affecting the commercialization of the Research Reactor Fuel Element
Production Instalation (RR FEPI) under a BUMN (state-owned company) have been studied.
The Break event point (BEP) value based on total production cost used is greatly depending
upon the unit selling price of the fuel element. At a selling price of USD 43,500/fuel element, the
results of analisys shows that the BEP will be reached at 51% of minimum available capacity.
At a selling price of US $ 43500/fuel element the total income (after tax) for 7 years ahead is US
$ 4.620.191,- The net present value in this study has a positive value is equal to US $
2.827.527,- the Internal rate of return will be 18% which is higher than normal the Bank interest
rare (in US dollar) at this time, it is concluded therefore that the nuclear research reactor fuel
element produced by state-owned company BUMN has a good prospect to be sold
commercially.

baru dilingkungan Batan dengan beberapa
syarat:

PENDAHULUAN.
Usaha mendirikan Badan Usaha Milik
Negara di lingkungan Badan Tenaga Atom
Nasional telah lama dirintis. Sekitar tahun
1970, Batan telah berusaha menjajagi
kemungkinan berdirinya BUMN tersebut
berdasar Peraturan Perundangan yang ada.
Namun usaha tersebut masih belum berhasil.
Pada tahun 1992, dimulai lagi usaha tersebut
dengan
membentuk
Tim
Persiapan
Pembentukan Badan Usaha Milik Negara
dengan keluarnya Keputusan Dirjen Batan
No.302/DJ/IX/1992 tanggal 23 September
1992. Beberapa persiapan telah dilakukan
termasuk melakukan studi kelayakan bekerja
sama dengan konsultan PT Indoprima Advisa
Management tanggal 10 Februari 1993.
Departemen
Keuangan
(Direktorat
Pembinaan dan Pengembangan BUMN)
secara prinsip setuju dengan adanya BUMN

1.
2.
3.
4.
5.

Kegiatan
BUMN
Batan
merupakan
kegiatan industri yg spesifik
Memiliki prospek komersial yang dapat
dibuktikan dengan studi kelayakan;
Tidak terdapat pihak swasta yang mampu
menangani dalam bidang ini;
Tidak meminta modal tambahan dari
Pemerintah untuk investasi baru
Mempertimbangkan aspek non-teknis dan
memperkecil dampak sosial yang negatif
yg mungkin timbul apabila BUMN itu
berdiri.

Setelah dilakukan beberapa usaha dan
persiapan matang, pada bulan Januari 1996
lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 4,
1996 tentang Penyertaan Modal Negara Rl
Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan
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(Persero) Dalam Bidang Nuklir. Maksud dan
tujuan Persero
ialah melakukan kegiatan
usaha produksi radioisotop, elemen bakar
nuklir dan produksi instrumentasi, rekayasa
dan aplikasi teknologi Nuklir.

tahun adalah 58 elemen bakar dan 18
elemen kendali.
2

Sampai saat ini telah terdapat
pernyataan intensi menggunakan elemen
bakar produk Indonesia, seperti dari
Nigeria saat merencanakan mendirikan
reaktor serbaguna mirip RSG-GAS
(prospek ini muncul tahun 1991, tapi
kemudian ditunda karena situasi dalam
negeri Nigeria). Jerman (Siemens) yang
sedang ikut dalam tender pembangunan
reaktor serbaguna serupa RSG-GAS di
Thailand. Brasil pada bulan Nopember
1995 juga telah menyatakan minatnya
untuk membeli elemen bakar dari
Indonesia..

Dengan keluarnya PP No. 4, 1996, maka
secara hukum BUMN dilingkungan Batan bisa
didirikan. Oleh karena itu analisis secara detil
mengenai aspek komersial elemen bakar
nuklir khususnya elemen bakar reaktor riset
sangat diperlukan untuk menentukan prospek
dimasa depan bila BUMN ini telah beroperasi.
TINJAUAN ASPEK PASAR
1.

Pasar Luar Negeri

Pasar Dalam Negeri
Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor
Riset (IPEBRR) yang dikelola PEBN
(akan dirubah namanya menjadi Divisi
Elemen Bakar Nuklir PT Batan Teknologi
setelah menjadi BUMN) telah beroperasi
rutin dan terbukti dapat memenuhi
kebutuhan RSG-GAS akan elemen bakar
dan elemen bakar kendali segar untuk
refueling dengan tingkat pasokan sekitar
42 elemen bakar dan 14 elemen
kendali pertahun.

Apabila pemasaran ke luar negeri
dapat berhasil baik, maka dalam kurun
10 tahun mendatang bisa didapatkan
tambahan pasar yang ditaksir dapat
mencapai 50 unit rakitan per tahun,
menjadikan produksi total pada awal
abad XXI mencapai 126 unit rakitan per
tahun.
TINJAUAN ASPEK TEKNIS

Pada 1992 BATAN merencanakan
pendirian reaktor baru, serupa dengan
RSG-GAS, dengan tingkat daya lebih
rendah,
yang
dikhususkan
untuk
memproduksi
radioisotop. Menurut
kajian terakhir pada awal bulan Juni 1995
yang lalu, reaktor baru yang akan diberi
nama reaktor produksi radioisotop atau
RPI-10 ini akan memesan 36 elemen
bakar dan 9 elemen kendali untu
pengisian teras pertama kali. Apabila
jadwal konstmksi tidak berubah RPI
diharapkan akan beroperasi pada tahun
1998 atau 1999. Untuk pengisian setiap
tahun RPI-10 memerlukan 16 elemen
bakar dan 4 elemen kendali.

1 Aspek Lokasi Pabrik
Divisi Elemen
Bakar
Nuklir yang
merupakan salah satu Divisi dari PT
Batan Teknologi
yang akan didirikan
berlokasi di Kawasan Puspiptek Serpong
Tangerang yang sangat strategis untuk
keperluan produksi elemen bakar nuklir
tipe reaktor riset. Beberapa parameter
yang mendukung lokasi tersebut antara
lain:
1.1 Ketersediaan Bahan Mentah
Bahan baku uranium diperkaya dan
bahan kimia pendukung lainnya untuk
produksi elemen bakar reaktor riset
tersedia di pasar bebas dunia. Batan
sudah berpengalaman membeli uranium
diperkaya rendah (< 20%) di pasar
bebas dunia dan sampai saat ini tidak
mempunyai kesulitan berarti karena
cadangan uranium dipasar bebas dunia
masih melimpah.
Bahan-bahan lain
seperti bahan kimia, AIMg2, AIMgSi, gas

Dengan demikian, hingga kurun
waktu dekat ini, pasar dalam negeri
hanya akan berkembang dari sekitar 56
elemen bakar mulai tahun 1996
sampai tahun 1998. Pada tahun 1999
kebutuhan pasokan elemen bakar dan
elemen kendali sekitar 101 buah. Antara
tahun 2000 sampai
tahun 2002
kebutuhan pasokan rata-rata setiap
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inert juga mudah diperoleh dengan cara
pembukaan L/C atau beli langsung ke
pemasok dalam negeri.
Untuk
berdirinya Divisi Elemen Bakar Nuklir
dari PT Batan Teknologi, masih tersedia
cadangan uranium diperkaya dan bahan
lainnya untuk masa dua tahun kedepan.
Dengan cara demikian, diharapkan
pada awal berdirinya BUMN ini proses
produksi tidak akan terganggu.

1.4 Ketersediaan Tenaga Kerja
Tahap awal berdirinya BUMN untuk
Divisi Elemen Bakar Nuklir akan
mengambil
tenaga
yang
telah
berpengalaman di Bidang Produksi
Elemen Bakar Reaktor Riset maupun
yang berada di bidang-bidang lain di
Pusat Elemen Bakar Nukiir. Tenagatenaga tersebut telah terdidik dan
terlatih di bidangnya masing-masing.
Tenaga-tenaga terdidik dan terlatih tadi
akan diberi kesempatan 3 tahun
sebelum menjatuhkan pilihannya untuk
ikut BUMN atau tidak.
Dengan
demikian Divisi Elemen Bakar Nuklir
pada saat berdirinya BUMN akan
segera siap produksi mengingat tenaga
kerja telah tersedia.

1.2 Letak Pasar Elemen Bakar Reaktor Riset.
Untuk keperluan Pasar didalam negeri,
lokasi pasar untuk elemen bakar reaktor
riset berdampingan letaknya dengan
lokasi Pabrik.
PRSG merupakan
pemakai elemen bakar produksi BUMN
ini lokasinya berdekatan dengan pusat
produksi
sehingga
sangat
menguntungkan ditinjau dari biaya
pengangkutan yg diperlukan. Reaktor
Produksi Isotop (RPI-10) yang akan
dibangun dalam waktu dekat juga
letaknya berdampingan dengan lokasi
pusat produksi eiemen bakar.
Oleh
karena itu lokasi pasar untuk dalam
negeri sangat strategis.

1.5 Fasilitas Transportasi
Fasiliat transportasi berkaitan erat
dengan pertimbangan bahan baku dan
pertimbangan pasar. Lokasi produksi
elemen bakar reaktor riset sangat
mudah dijangkau dari dua sisi yaitu
Tangerang dan Jakarta. Transportasi
darat menuju ke Tangerang maupun ke
Jakarta sangat memadahi mengingat
sudah tersedia jalan tol.
Selain itu
fasilitas jembatan udara dan laut juga
sangat dekat.
Pelabuhan udara
Soekarno-Hatta dan Pelabuhan laut
Tanjung Priok sangat mudah dijangkau
dari lokasi produksi, sehingga sangat
mudah dalam mengangkut bahan baku
yang dibeli dari luar negeri.
Untuk
keperluan pengiriman hasil produksi
elemen bakar ke pemakai dalam negeri
dapat dikatakan memerlukan biaya
transportasi
yang
sangat
sedikit
mengingat lokasi pemakai elemen bakar
berdampingan dengan lokasi pabrik.

Untuk keperluan ekspor ke luar negri
juga bukanlah ha! yang sulit mengingat
sarana informasi dan transportasi
modern sudah memadahi, sehingga
diperkirakan untuk peluang ekspor
elemen bakar ke luar negeri tetap
terbuka dan bisa diusahakan.
1.3 Ketersediaan Tenaga Listrik dan Air
Untuk keperluan
produksi elemen
bakar reaktor riset, memang diperlukan
tenaga listrik yang cukup.
Listrik
tersebut
sudah
disediakan
dan
terhubung langsung dengan gardu
induk Puspiptek dan terhubungkan
dengan listrik PLN Tangerang. Oleh
karena itu penyediaan listrik aka
terjamin dan tidak akan mengganggu
proses produksi.
Ketersediaan air
untuk keperiuan air proses juga tidak
mengalami persoalan, karena seluruh
kebutuhan air baik untuk pendingin
maupun untuk air proses telah
terhubung langsung dengan unit
perjernihan air yang berlokasi di
Puspiptek Serpong.

Namun untuk rencana masa depan
perusahaan dalam kaitannya dengan
perluasan usaha untuk produksi elemen
bakar reaktor daya, dirasa perlu
memikirkan lokasi baru yang sangat
dekat dengan lokasi PLTN.
Bila
seandainya lokasi PLTN berada di
Murya maka lokasi pabrik baru untuk
keperluan produksi elemen bakar
reaktor daya seharusnya dekat dengan
lokasi PLTN.
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2 Aspek Luas Produksi

3 Aspek Tata Letak Pabrik

Luas produksi adalah jumlah produk
yang seharusnya di produsir oleh
perusahaan untuk mencapai keuntungan
yang
optimal.
Pengertian
kata
"seharusnya" dan "keuntungan yang
optimal" mengandung maksud
untuk
mengkombinasikan
faktor
ekstemal
perusahaan
dan
faktor
internal
perusahaan.
Faktor eksternal disini
adalah market share yang mungkin diraih
dan faktor internal adalah usaha-usaha
pemasaran yang akan dilakukan serta
perubah-perubah teknis yang berkaitan
langsung dengan "proses produksi".

Tata letak (Layout) merupakan
keseluruhan proses penentuan "bentuk"
dan penempatan fasilitas/peralatan yang
dimiliki oleh perusahaan ini.
Dengan
demikian pengertian tata letak mencakup
tata letak lahan lokasi pabrik, tatak letak
pabrik, tata letak bangunan bukan pabrik
dan fasilitas lainnya. Pada pembahasan
ini tata letak pabrik merupakan bagian yg
menjadi pokok bahasan. Tata letak pabrik
elemen bakar reaktor riset adalah jenis
tata letak garis kecuali pada bagian
fabrikasi yang sedikit berlainan. Pada tata
letak garis peralatan khususnya yang
berada pada unit konversi disusun
berdasarkan urutan dari operasi proses.
Dari tata letak yang sudah disusun oleh
kontraktor (NUKEM GmbH)
dapat
disimpulkan bahwa tata letak sudah diatur
dengan baik mengingat:

Ditinjau dari kapasitas produksi
elemen bakar reaktor riset yang dimiliki
saat ini ialah 70 elemen minimum
pertahun untuk 8 jam kerja sehari. Maka
produksi
elemen
tersebut
dapat
ditingkatkan lebih dari 70 elemen pertahun
yaitu 140 elemen pertahun bila bekerja
dua sift. Kapasitas ini masih mempunyai
peluang yang sangat besar untuk ekspor
keluar negeri. Dari tinjauan aspek pasar
yang dikemukakan didepan diperoleh 76
elemen bakar untuk keperluan dalam
negeri dan SO elemen bakar untuk tujuan
ekspor.
Oleh karena itu kapasitas
produksi masih sangat mendukung untuk
tujuan ekspor.

1. Adanya
konsistensi
dengan
teknologi produksi
2. Adanya arus produk dalam proses
yg lancar dari proses yg satu ke
proses lainnya.
3. Penggunaan
ruangan
sangat
optimal
4. Memperkecil biaya produksi dan
memberikan jaminan keselamatan
kerja yang cukup untuk para
pekerja
5. Terdapat
kemungkinan
untuk
melakukan
penyesuaian
bila
diperlukan.

Ada beberapa metoda yang dapat
dipakai untuk menentukan luas produksi
yang optimal, salah satu dari metoda
tersebut adalah Pendekatan Break Event
Point. Dengan metoda ini Luas produksi
minimal terletak pada luas produksi yang
pada saat itu perusahaan tidak mengalami
laba atau rugi, atau dalam masa
percobaan luas produksi minimal berada
pada titik break event point tunai, yakni
titik impas yang hanya memperhatikan
biaya tetap tunai dalam perhitungannya.
Dari hasil analisis aliran uang bila produk
satu elemen bakar dijual seharga US$
43500/elemen , maka titik impas untuk
studi ini terjadi pada kapasitas produksi
sekitar 36 buah elemen bakar/kendali
pertahun. Jadi berada sekitar 5 1 % dari
kapasitas
produksi
minimum
(70
elemen/tahun)

4

Aspek Pemilihan
Peralatan

Teknologi

dan

Biasanya suatu produk tertentu
dapat diproses dengan lebih dari satu
cara , misalnya semen dapat diproses
dengan cara basah ataupun kering.
Produk elemen bakar reaktor riset yg ada
di Divisi Elemen Bakar Nuklir telah dipilih
sedemikian rupa
ditinjau dari segi
manfaat secara ekonomi
dengan
beberapa alasan sbb:
1.
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Teknologi yang dipilih adalah
teknologi untuk membuat elemen
bakar reaktor riset dengan
perkayaan rendah (< 20%) yang
cukup
sesuai
dengan
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kecenderungan
International
untuk
merubah
pemakaian
uranium
perkayaan
tinggi
menjadi
uranium
perkayaan
rendah.
Teknologi yang dipilih, di negara
lain seperti Jerman, Perancis,
dan
USA,
telah
berhasil
dipergunakan dengan sukses.
Pengetahuan para staf untuk
menggunakan teknologi dan
peralatan yang dipilih sangat
memadahi
termasuk
kemungkinan
perawatan dan
pengembangannya.
Teknologi dan peralatan yang
dipilih, dapat dikembangkan ke
elemen bakar reaktor riset jenis
maju (tipe silisida) sehingga
diperkirakan
bahwa
seluruh
peralatan
masih
dapat
dipergunakan untuk masa-masa
yg akan datang.

yang
ada.
Selain
itu
dengan
meningkatnya persaingan, industri modern
mempersaratkan
adanya usaha-usaha
untuk menghemat biaya dari jenis proses
yg ada khususnya memperkecil biaya
proses yang akan datang.
Pendapatan dari suatu penjualan
tiap tahun dari suatu produk (disingkat A s )
dikurangi biaya atau pengeluaran total
tahunan (disingkat ATE) diluar biaya provisi
untuk penyusutan pabrik
kita sebut
pendapatan tunai tahunan (disingkat Ac,):
AC| = A s - ATE

Pendapatan tunai netto tahunan
(disingkat ANC1) adalah
pendapatan
tahunan tunai dikurangi jumlah pajak
tahunan (disingkat A,T) sbb:
i= A C | - A

AIT

Untuk menentukan apakah Divisi Elemen
Bakar Nuklir dari PT Batan Teknologi layak
secara ekonomi setelah menjadi BUMN, perlu
dilakukan suatu evaluasi secara rinci
mengenai aliran kas yang terjadi pada saat
BUMN ini berdiri. Dari aliran kas masuk dan
keluar dapat ditentukan berapa keuntungan
yang akan diperoleh bila BUMN ini telah
berjalan. Suatu perhitungan "analisis aliran
kas" sederhana
dikembangkan dengan
mempergunakan program Microsoft Excel®
Versi 5.0
dan Aliran

= ( A c , - A D - AA) t.

•(3)

dengan t adalah nilai fraksi (biasanya %)
pajak yang berlaku. Untuk saat sekarang
ini t bernilai antara10%s/d 35%.
Aliran kas netto tahunan dapat ditulis sbb:

TINJAUAN ASPEK EKONOMI

Biaya, Keuntungan
Tahunan.

•(2)

Pendapatan yang dikenai pajak
adalah ( Ac, - AD - AA), dengan AD adalah
biaya penyusutan tahunan, dan AA adalah
jumlah pinjaman tahunan. Jumlah pajak
tahunan A,T ditulis dengan rumus sbb:

Adanya tiga jalur pilihan untuk
membuat elemen bakar tipe dispersi
seperti UAIX -Al; U3O8 - Al dan U3Si2 - Al
menunjukkan bahwa beberapa pilihan
teknologi tetap tersedia
untuk
membuka peluang kebutuhan pasar
elemen bakar reaktor riset dimasa
depan.

1

(1)

ACF = A N C |

- ATC

(4)

dengan ATC adalah biaya pengeluaran
modal tahunan yang tidak perlu nilainya
nol setelah pabrik dibangun, misalnya
untuk modifikasi dan tambahan pabrik
dimasa yang akan datang (dalam
perhitungan aliran kas dianggap nol).
Persamaan (1), (2), (3) dan (4) dapat
diilustrasikan dengan diagram sbb:
-

Apr AT

Kas

Suatu
perusahaan
yang
menginginkan
kenaikan laba harus
menguji secara rinci
kemungkinankemungkinan investasi dan memilih
proyek yang paling menguntungkan dari

ACF
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Biaya pengeluaran total tahunan,
ATE yang diperlukan untuk menghasilkan
dan menjual suatu produk dapat ditulis
sebagai jumlahan biaya pengeluaran
umum {general expenses), AGE, dan
biaya
pembuatan
(manufacturing)
tahunan , AME yang dapat dituiis sbb:

dalam penentuan biaya bahan, biaya
perawatan yang diperlukan dalam satu tahun.
Beberapa asumsi dan perkiraan biaya yang
diperlukan
untuk
membuat
elemen
bakar/kendali untuk satu tahun
dalam
menyusun analisis aliran uang adalah sbb:
1.

ATE

=

(5)

E

Biaya pengeluaran umum tahunan,
berasal dari biaya-biaya administrasi,
penjualan, pengiriman produk, iklan dan
pemasaran, pelayanan teknis, penelitian
dan pengembangan serta finance.

2.

Keuntungan kotor tahunan (gross
annual profit) diperoleh dari pendapatan
dari penjualan produk tahunan dikurangi
biaya
pembuatan
produk tahunan
dikurangi perkiraan biaya keseimbangan
depresiasi untuk tujuan pajak, yg dapat
ditulis sbb:
=A S -A M E -A B D

3.
4.

(6)

5.

dengan ABD adalah biaya keseimbangan
depresiasi yang nilainya tidak perlu sama
dengan A D , namun untuk perhitungan ini
nilainya akan diambil sama.
Keuntungan bersih tahunan, ANP adalah
sbb:
A N P = AGP - AGE
(7)

6.

7.
8.
9.

Persamaan (7) dapat juga ditulis sbb:
10.

(8)

A NN pp= A c ,, - A
c
BD

Keuntungan bersih tahunan setelah pajak
-A BD

11

(9)

Hubungan antara persamaan (1) sampai
(9) dapat dilihat dalam Gambar 1.
12.
2 Analisis Aliran Uang
Perhitungan detil aliran kas setelah
Devisi Elemen Bakar Nuklir menjadi BUMN
dilakukan dengan menggunakan beberapa
batasan dan pengalaman yang telah dipunyai
selama beberapa tahun sebelum menjadi
BUMN. Pengalaman tersebut antara lain
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Nilai asset peralatan dan seluruh instalasi
di BPEBRR pada saat penilaian untuk
menjadi BUMN ditaksir sekitar US $
3.400.000,- dan diperkirakan masih dapat
dioperasikan untuk masa produksi 20
tahun .
Harga Bahan Baku Uranium: (Jumlah
Elemen Bakar+Jumlah Elemen Kendali)
x
1.25
x10000
untuk
tahun
berlangsung Pada tahun 1999 sampai
tahun 2002, faktor perkalian berubah
menjadi 1.3175.
Bahan kimia diambil 10% dari Harga
bahan baku uranium.
Biaya utilitas diambil US $ 15.000.untuk setiap bulan, berdasar pengalaman
di BPEBRR.
Gaji upah diambil perkiraan US $ 40.000./bulan untuk jumlah karyawan 40 orang.
Operasi+perawatan adalah berdasarkan
pengalaman BPEBRR dan diambil US $
48.000.-/tahun
Plant Overhead cost adalah sebesar 5%
dari Pengeluaran total tahunan (A TE )
Biaya administrasi adalah 2% dari
Pengeluaran total tahunan (ATE)
Biaya penjualan dan distribusi (termasuk
pemasaran ) adalah 2% dari Pengeluaran
total tahunan (ATE)
Riset dan Pengembangan diperkirakan
sekitar 5% dari Pengeluaran total tahunan.
Pengeluaran total tahunan (ATE ) adalah
jumlahan total dari seluruh biaya yang
dikeluarkan (bahan baku + utilitas + gaji
upah + operasi + perawatan +
administrasi
+ plant
overhead
+
pemasaran + riset dan pengembangan )
Pendapatan dari penjualan (A s ) eb dan ek
tiap tahun diperoleh dari jumlah eb/ek
terjual
dikalikan
harga
jualnya
(US$43500/eb atau ek)
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Gambar 1. Diagram aliran kas

13. Pendapatan Tunai tahunan (Ac, )
diperoleh dari A s dikurangi pengeluaran
total tahunan (ATE)
14. Depresiasi (A D ) diperoleh dari nilai asset
dibagi 20 tahun = US $ 3,400,000/20= US
$ 170,000.15. Pendapatan yg dikenai pajak adalah A a AD.
16. Pajak tahunan (A, T ) adalah (AC1 - A D ) x
0.35
17. Pendapatan Tunai netto tahunan ( A NC |)
adalah AC) - A|T
18. Dalam hal ini ANC, adalah sama dengan
A C F karena dalam perhitungan ini harga
ATC dianggap nol.

dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilaian
investasi. Metoda-metoda tersebut adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Metoda Average Rate of Return
Metoda Payback
Metoda Net Present Value
Metoda Internal rate of Return
Metoda Profitability Index

Untuk keperluan Divisi Elemen Bakar
Nuklir hanya akan dinilai dengan dua metoda
saja yaitu metoda Wef Present value (NPV)
dan metoda Internal Rate of Return (IRR),
dengan alasan bahwa apabila dengan dua
metoda ini investasi dianggap
positif
(menguntungkan) maka pemakaian metoda
lainnya juga akan positif.

Detil analisis aliran kas dapat dilihat
dalam lampiran I dan II, dengan catatan
bahwa Lampiran I dipakai untuk menentukan
titik impas produksi bila elemen bakar/kendali
dijual US$ 43.500/eb atau ek. Lampiran II
dipakai untuk menentukan aiiran kas berdasar
pasar yang tersedia didalam negeri untuk 5
s/d 7 tahun kedepan . Pasar luar negeri
belum diperhitungkan dalam analisis.

3.1 Penilaian Net Present Value (NPV).
Dari hasil analisis aliran kas Divisi Elemen
Bakar Nuklir dapat dilakukan penilaian lebih
lanjut net present value (NPV) untuk
mengetahui kinerja dari Divisi ini. Dari hasil
analisis diperoleh harga-harga seperti dalam
Tabel I dibawah dan NPV dihitung dengan
rumus sbb:

3 Penilaian Investasi.

(501306K(1+r)
NPV=-3400000
+
+ {501306)/(1+r)3
(501306)/(1+r)2
4
(670780)/(1+r)5
(11Q3932)/(1+r)
(670780)/(1+r)

Untuk menilai apakah Divisi Elemen
Bakar Nuklir yang akan berdiri layak secara
komersial maka perlu dilakukan penilaian
investasi yang telah ditanam. Pada umumnya
ada
5
(lima)
metoda
yang
biasa

109

ISSN 1410-1998

Presiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir It
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

Apabila bunga Bank (dalam dollar) saat
ini adalah r = 8.5%, maka dengan pertolongan
program microsoft excel versi 5.0 diperoleh
NPV = US$ 2.827.527,- yang berarti investasi
yg ditanam dalam Devisi ini setelah 20 tahun
sangat menguntungkan (nilai NPV positif).

Microsoft Excel® versi 5 perhitungan tersebut
mudah dilakukan dan diperoleh nilai r = 18%.
Nilai ini masih lebih besar dari nilai pinjaman
Bank (dalam dollar) saat ini. Jadi investasi ini
sangat menguntungkan untuk diteruskan.
BAHASAN.

3.2 Penilaian Internal Rate of Return (IRR).
Dari beberapa aspek yang telah ditinjau
didepan Bidang Produksi Elemen Bakar
Reaktor Riset mempunyai prospek yang
cukup cerah bila berubah menjadi Divisi
Elemen Bakar Nuklir PT Batan Teknologi ,
suatu BUMN baru dilingkungan Lembaga Non
Departemen. Hal tersebut dimungkinkan
dengan adanya beberapa alasan sbb:

Dari hasil analisis aliran kas Divisi
Elemen Bakar Nuklir dapat dilakukan penilaian
dengan cara lain yaitu Interna Rate of Return
(IRR) untuk mengetahui kinerja dari Divisi ini.
Dari hasil analisis diperoleh harga-harga
seperti dalam Tabel 1 dan IRR dihitung
dengan rumus sbb:
3400000 ={501306)/(1+r)+ (501306)/(1+r)2
+ (501306)/(1+r)3 + 1103932)/(1+r)4
+ (670780)/(1+r)5+.
20
..+{670780)/(1+r)

1.

Tabel 1: Nilai Keuntungan Bersih Tiap
Tahun

No.
1
2
3
4
5.
6.
7
8
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tahun
ke
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nilai Keuntungan Bersih
US$
-3400000 (Investasi)
501306
501306
501306
1103932
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780
670780

2.

3.

Dengan cara coba-coba dapat dihitung
berapa harga r agar ruas kiri mempunyai nilai
sama dengan ruas kanan. Cara coba-coba
memakan waktu lama, tetapi dengan program
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Dari tinjauan aspek pasar Divisi ini
akan mempunyai pasar yang tetap
didalam negeri yaitu PRSG dan PT
RPI-10. Kebutuhan elemen bakar dan
kendali akan berkembang dari 56
rakitan
tahun 1996 sampai 101
rakitan pada tahun 1999. Antara tahun
2000 sampai 2002 kebutuhan eb dan
ek sebesar 76 rakitan.
Apabila
peluang ekpor terbuka maka pasokan
rata-rata untuk keperluan dalam dan
luar negeri sekitar 126 rakitan
pertahun.
Dari ketersediaan bahan mentah,
letak pasar elemen bakar, tersedianya
tenaga listrik dan air, tenaga kerja yg
terlatih dan fasilitas tansportasi yang
memadahi serta beberapa parameter
sekunder, dapat disimpulkan bahwa
Divisi Elemen Bakar Nuklir dari PT
Batan Teknologi yang akan menjadi
BUMN akan memberikan unjuk kerja
yang baik.
Parameter yang telah
disebutkan diatas dapat terpenuhi
semua sebagai syarat awal berdirinya
suatu usaha. Disamping itu tinjauan
luas produksi elemen bakar yg
tersedia saat ini sangat memadahi
untuk market share yang mungkin
diraih. Tata letak pabrik , pemilihan
teknolgi dan peralatan yang dipakai di
divisi ini telah diperhitungkan secara
matang
sehingga
memungkinkan
Divisi ini bekerja secara optimal
setelah memasuki era baru BUMN.
Dari tinjauan aspek ekonomi melalui
perhitungan atau analisis aliran kas
dari Devisi ini mempunyai nilai
keuntungan sangat baik. Dengan
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mempergunakan data penyertaan
modal awal sebesar US $ 3.400.000,(nilai asset alat dan bahan setelah
susut),
maka
kemungkinankemungkinan elemen bakar dijual
secara komersial dapat ditentukan.
Nilai titik impas (BEP) penjualan
berdasar total biaya produksi yang
digunakan
sangat tergantung dari
nilai jual per elemen bakar/elemen
kendali. Dari hasil evaluasi diperoleh
titik impas pada kapasitas produksi
36 eb/ek atau sekitar 51% dari
kapasitas minimum yg tersedia.
Berdasar pasar yang ada didalam
negeri dan niiai jual rata-rata elemen
bakar dan elemen kendali sebesar
US$ 43.500,-/eIemen maka total
pendapatan bersih untuk tiga tahun
pertama adalah US$ 1.503.918,-.
Sedangkan proyeksi keuntungan total
selama
7 tahun kedepan minimal
sebesar US $4,620,191,Dari perhitungan nilai investasi yang

3.

4.

dilakukan dengan cara Net Present
Value dan cara Internal Rate of
Return disimpulkan bahwa investasi di
Divisi Elemen Bakar Nuklir yang akan
menjadi BUMN sangat menarik untuk
diteruskan.
Nilai NPV diperoleh
US$2,827,527 dan r untuk IRR
sebesar 18%.
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SIMPULAN
Dari beberapa aspek yang telah ditinjau
didepan dan uraian dalam pembahasan maka
kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini
adalah sbb:
1.

2.

Nilai titik impas (BEP) penjualan
berdasar total biaya produksi yang
digunakan
sangat tergantung dari
nilai jual per elemen bakar/elemen
kendali. Dari hasil evaluasi diperoleh
titik impas pada kapasitas produksi
36 eb/ek atau sekitar 5 1 % dari
kapasitas minimum yg tersedia.
Berdasar pasar yang ada didalam
negeri dan nilai jual rata-rata elemen
bakar dan elemen kendali sebesar
US$ 43.500,-/elemen maka total
pendapatan bersih untuk tiga tahun
pertama adalah US$ 1.503.918,-.
Sedangkan proyeksi keuntungan total
selama
7 tahun kedepan minimal
sebesar US $4,620,191,Kelayakan dari investasi dalam Divisi
ini sangat positif bila dilihat dari nilai
Wef Present Value dan cara Internal
Rate of Return yg diperoleh. Hasil
analisis menunjukkan bahwa Nilai
NPV diperoleh US$2,827,527 dan r
untuk IRR sebesar 18%.

Bidang Produksi Elemen Bakar
Reaktor Riset yang akan berubah
nama menjadi Divisi Elemen Bakar
Nuklir PT Batan Teknologi dapat
beroperasi secara komersial karena
seluruh aspek yang ditinjau sangat
mendukung.
Pasar dalam negeri untuk melayani
PRSGdan PTRPI-10 dalam pasokan
elemen bakar/kendali menjadi kunci
utama sehatnya Divisi ini. Apabila
produksi
elemen
bakar
dapat
ditingkatkan untuk keperluan ekspor
maka keuntungan yang dapat diraih
akan lebih besar lagi.

TANYA JAWAB
1. Heryudo Kusumo
•
Mohon disebutkan acuan umur IPEBRR
sebesar 30 tahun yang digunakan
dalam studi Saudara.
• Apakah yang dimaksud dengan total
pendapatan bersih untuk tiga tahun
pertama adalah US$ 1.503.918, apakah
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ini merupakan keuntungan bersih?
Bagaimana cara menghitung proyeksi
keuntungan total selama 7 tahun
kedepan minimal US$ 4.620.191, bila
dikaitkan dengan total pendapatan
bersih untuk tiga tahun sebesar US$
1.503.93, atau rata-rata US$ 500.000,
pertahun ?

memang ada. NUKEM yang pada tahun
1987 dilikuidasi karena kasus lain, saat itu
sudah berusia 27 tahun dan pada saat itu
pula
direncanakan
untuk
tetap
mengoperasikannya untuk 25 tahun lagi
tanpa perbaikan yang berarti.

3. Budi Briyatmoko
•
Harga jual dan titik impas yang tertulis
dalam
abstrak
tersebut
apakah
berdasarkan pangsa pasar PRSG dan
PT RPI-10 atau hanya PRSG saja?
•
Proyeksi keuntungan 7 tahun kedepan
dari tahun (sekarang?) tersebut apakah
juga berdasarkan pangsa pasar PRSG
dan PT RPI-10?

B.G. Susanto
• Ada, yaitu bahwa untuk pabrik yang
korosif berkisar antara 5 - 1 0 tahun.
Tetapi khusus untuk divisi ini yang
sering dijalankan adalah unit fabrikasi
(proses kering) sehingga umur pabrik
bisa panjang. Acuan lain adalah pabrik
dari NUKEM yang telah beroperasi lebih
dari 30 tahun.
• Abstrak sudah berubah, proyeksi
keuntungan adalah laba bersih setelah
pajak untuk 7 tahun dan 3 tahun sesuai
dengan kajian yang ada di lampiran.

B.G. Susanto.
•

2. Asmedi Suripto
•

•

Komentar atas pertanyaan Sdr. Heryudo
K tentang umur pabrik elemen bakar.
Pabrik elemen bakar berumur > 30 tahun
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Tidak, tetapi berdasarkan harga jual
elemen yang dipilih dan berdasarkan
kapasitas yang dipilih.
Memang betul, kuntungan 7 tahun
kedepan hanya berdasar pada pasar
dalam negeri (PRSG dan PT RPI-10).
Pasar luar negeri belum dihitung.
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KARAKTERISTIK DAN KINETIKA KOROSI ZIRCALOY DAN PADUAN ALUMINUM
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ABSTRAK
KARAKTERISTIK DAN KINETIKA KOROSI ZIRCALOY DAN PADUAN ALUMINUM.
Karakterisasi laju korosi bahan kelongsong dilakukan secara dinamis. Bahan yang dikarakterisasi
ialah zircaloy-2, zircaloy-4, AIMg2, dan AIMgSi. Zircaloy diuji dalam elektrolit ion borat, ion litium, ion
yodida, dan ion sesium, dengan variasi pH. Paduan aluminum diuji daiam elektrolit air pendingin
primer reaktor riset GAS dengan variabel suhu dan pH. Dari hasil pengamatan diperoleh data, bahwa
korosi iodium terhadap zircaloy tidak mengalami pasivasi sedangkan korosi sesium mengalami
pasivasi. Berdasarkan pengamatan dengan WDX-SEM terhadap endapan senyawa tersebut di
permukaan cupiikan diperoleh derajat endap yang sama. Jadi dengan demikian yodium mendifusi ke
dalam bahan tanpa mendapatkan hambatan dari endapan yang terjadi pada permukaan. Dengan
variasi pH yodium memberikan laju korosi yang berfluktuasi sedangkan sesium memberikan laju
korosi minimum pada pH 7,5. Dari pengamatan ditemukan juga bahwa pada konsentrasi 0,1 g/l
sesium lebih reaktif dari pada yodium tetapi pada konsentrasi lebih besar dari pada itu reaktivitas
menjadi kompetitif. Selanjutnya interaksi zircaloy dengan ion borat sampai dengan konsentrasi 300
ppm dan ion litium sampai dengan 10 ppm memberikan laju korosi pada tingkat memuaskan yaitu
lebih kecil 0,1 mpy. Jika ion borat dan litium dicampur maka laju korosi turun secara drastis sampai
orde seperseratus mpy, hal ini mungkin disebabkan oleh terbentuknya komplek boron-lifium yang
membentuk lapisan ganda di permukaan elektroda. Dari energi aktivasi Arhenius yang diperoleh
harga sebesar 37629,322 joule/mol °K untuk AIMg2 dan 41609,822 joule/moloK untuk AIMgSi
sehingga dengan demikian, AIMg2 lebih reaktif dari pada AIMgSi. Selain itu AIMg2 lebih reaktif dalam
suasana asam jika dibandingkan dengan AIMgSi dan sebaliknya AIMgSi lebih reaktif dalam suasana
basa. Dari variasi pH kedua bahan tersebut mengalami laju korosi minimum pada interval 4,5
sampai dengan 7,5. Pada kondisi interval pH tersebut ketahanan korosi AIMg2 dan AIMgSi dalam
tingkat memuaskan.

ABSTRACT
CORROSION CHARACTERISTICS AND KINETICS OF ZIRCALOYS AND ALUMINUM
ALLOYS. Corrosion rate characterization of cladding materials has been done by dynamic method.
The materials are zircaloy-2, zircaloy-4, AIMg2, and AIMgSi. The zircaloy alloys are characterized
in the electrolites of boric ion, iodide ion, lithium ion and cesium ion with a pH variation. The
aluminum alloys are characterized in the cooling water of RSG-GAS reactor in different temperatures
and pH values. The results, show that conosion product of iodine on zircaloy is not passivate,
meanwhile the corrosion product of cesium undergoes passivation. However, the deposited
subtance in the surface of the specimens as indicated using WDX-SEM shows the same deposition
rate. It is concluded therefore that iodine is difused into the materials without getting resistance from
the deposited subtaces on the surface. The effect of pH to corrosion rate of iodine on the zircaloy
fluctuates meanwhile the cesium has the minimum corrosion rate at pH 7.5. At the concentration of
0.1 gram/I, cesium ion is more reactive than iodine but at higher concentration the reactivity becomes
competitive. Furthermore, the interaction between zircaloy and boric ion at concentration of 300 ppm
and lithium ion at 10 ppm shows an outstanding con~osion rate, i.e. 0.1 mpy. If both substances are
mixed then the corrosion rate decreases drastically in the order of 10'2 mpy. The reason of such a
decrease may be due to the formation of complexes of boron-lithium on the electrode surface. The
Anfienius activation energies for such reaction have been found to be 37629.322 joule/mole "KforAI
Mg2 and 41609.822 joule/mole °K for AIMgSi, respectively. This underiies the argument that Al Mg2
is more reactive than Al Mg Si. Besides , Al Mg2 is more reactive under acid condition meanwhile Al
Mg Si more reactive under basic condition. Both alloys overcome the minimum corrotion rate at the
pH in between 4.5 to 7.5 and the level of the corrotion rate in the pH interval was outstanding.
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PENDAHULUAN
Konsep monitor korosi dikembangkan dari
dua bidang yang berbeda yaitu inspeksi di
lapangan dan pengukuran di laboratorium. Dari
monitor tersebut diharapkan dapat diperoleh
informasi keadaan operasi peralatan sehingga
kejadian
shut
down
mendadak
dapat
dihindarkan dan dapat diperoleh informasi
mengenai korelasi antara proses korosi dengan
variabel operasi.
Dengan demikian perlu dipilih teknik
pengukuran korosi yang sesuai.
Pemilihan
teknik tersebut meliputi : pertama.
waktu
pengukuran efektif.
Kedua, informasi yang
diperoleh akurat. Ketiga, mampu dikondisikan
dengan variabel proses.
Keempat, mampu
digunakan pada ragam kondisi lingkungan.
Kelima,
Teknik
pengukuran
sederhana.
Keenam, sistem pengukuran mampu in situ,
dinamis dan on line.
Salah satu teknik yang bisa dikembangkan
untuk memenuhi kriteria tersebut adalah
elektronikimia. Teknik elektrokimia yang ada di
Batan adalah teknik potensiodinamik. Teknik ini
mampu memberikan informasi laju korosi secara
dinamis. Ketiga jenis bahan struktur yang telah
diuji coba dengan teknik ini antara lain : zircaloy,
paduan aluminium dan baja.
Teknik tersebut dapat digunakan untuk
memantau korosi di industri nuklir. Selama ini
teknik yang digunakan adalah metoda berat.
Jika dihubungkan dengan kriteria pemilihan
tersebut di atas maka metoda ini mempunyai
banyak kelemahan. Alasan teknik potensiodinamik (elektrokimia larutan) bisa digunakan di
industri nuklir antara lain: Pertama, industri
energi nuklir didasarkan pada konsep air
pendingin. Pada suhu 260°C dengan tekanan
1000 psi.
Sedangkan pada suhu 540°C.
digunakan pendingin logam cair misal sodium.
Bahan yang digunakan pada reaktor tersebut
adalah baja tahan karat untuk keperluan pipa,
kran, pompa dan penukar panas. Zircaloy
digunakan untuk kelongsong dan baja karbon
digunakan untuk pendingin sekunder. Dalam
hal reaktor riset kelongsong yang digunakan
adalah paduan aluminium.
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Masalah yang timbul dalam industri nuklir
akibat korosi antara lain : sensitasi pada baja
tahan karat yang mengandung paduan khrom
tinggi. Stress Corrosion Cracking pada baja
austenit. Transgranular cracking dari klorida,
rusting dan pitting pada baja karbon rendah.
Sodium Stress Cracking pada pendingin
sodium.
Scale Growth pada penyimpanan
sementara interm storage untuk bahan bakar
bekas spent fuels.
Sehubungan dengan kriteria tersebut yaitu
yang berhubungan dengan penelitian dan
pengembangan penyelesaian masalah korosi
perlu karakterisasi korosi zircaloy, paduan
aluminium dan baja dengan potensiodinamik,
sedangkan tujuan dasar penelitian adalah untuk
mengetahui karakteristik serta mempelajari
mekanisme kinetika korosi bahan kelongsong
elemen bakar nuklir reaktor daya dan reaktor
riset secara dinamik menggunakan metoda
potensiodinamik.
TEORI
Teori
yang
mendukung
metoda
potensiodinamik ialah teori Nernst. Pada teori
ini disebutkan ada korelasi antara tegangan
dengan konsentrasi elektrolit. Selanjutnya Tafel
mengekspresikan
dalam
bentuk
arus
terpolarisasi yang disebabkan oleh overpotensial seperti yang diformulasikan pada
persamaan 1.
p a + b log I

(1)

Keterangan : r| adalah overpotensial, I adalah
arus terpolarisasi, a dan b adalah
konstanta.
Akhirnya dengan teori Faraday, arus tersebut
bisa dihubungkan dengan laju korosi dan
membentuk formulasi pada persamaan 2.
= (I • M eq . 31,6 103 )/(p . A . F . 25 106) mpy

(2)

Keterangan :
LR = laju korosi dalam mili inci pertahun (mpy).
I
= arus terpolarisasi dalam mikro amper.
p
= berat jenis dalam gram per cc.
A = luas cuplikan yang kontak dengan
elektrolit dalam cm2.
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= bilangan Faraday.

Pengaruh pH terhadap laju korosi bisa
didekati dengan teori Pourbaix.
Teori ini
mengkorelasikan konsentrasi dan pH dari pada
elektrolit dengan tegangan elektroda. Dari teori
ini menghasilkan grafik yang populer disebut
diagram Pourbaix. Diagram ini dibentuk dari
tiga kriteria mekanisme reaksi sebagai berikut:
Pada garis horizontal hanya elektron bebas
yang terlibat reaksi; Pada garis vertikal hanya
proton yang terlibat reaksi; dan pada garis
miring proton dan elektron terlibat dalam reaksi.
Sedangkan pengaruh suhu didekati dengan
teori Arhenius. Teori ini menyebutkan bahwa
suatu laju reaksi diaktivasi secara eksponensial
oleh suhu. Bentuk formula logaritmis dari teori
tersebut, dituliskan pada persamaan 3 dan
energi aktivasi bisa dihitung dari slope kurva In k
versus 1/T
Ink = [(-EA)/(RT)] + konstanta

(3)

Keterangan : k adalah laju korosi dalam mpy.
EA adalah energi aktivasi. R
adalah konstanta gas. T adalah
suhu dalam Kelvin

elektroda pembanding dan elektroda kalomel
sebagai elektroda standar. Alat ini digunakan
untuk mengukur arus korosi yaitu pada saat
arus katoda sama dengan arus anoda. Pada
arus korosi tersebut perbedaan Over Voltage
sama dengan nol. Dari arus korosi tersebut jika
berat ekivalen, berat jenis dan luas permukaan
diketahui maka laju korosi bisa dihitung.
Tabel-1: Jenis dan konsentrasi larutan yang
digunakan dalam karakterisasi korosi
zircaloy-2
dan
zircaloy-4
dalam
elektrolit air pendingin reaktor.
Larutan
H3BO3 (ppm)
LiOH (ppm)
LiOH (ppm) +
300 ppm H3BO3
KJ (gpl)
CsCl (gpl)

<<m

$
20 30 40 50 100 200 300 400
4
2
6 8 10
4
2
6 8 10
0,1 0,5 1
0,1 0,5 1

1,5
1,5

HASIL DAN BAHASAN
Zircaloy-2
Konsentrasi Terhadap Laju Korosi

TATA KERJA
1. Preparasi Cuplikan
Cuplikan dipotong menjadi bentuk piringan
berukuran 1,5 cm dan tebal 0,5 cm, kemudian
dibersihkan dengan ultrasonik.
Selanjutnya
cuplikan diampelas sampai grit terakhir 600.
2. Preparasi Larutan
Jenis larutan yang digunakan dalam
percobaan serta variasi konsentrasi larutan
tersebut ditabulasikan pada Tabel 1. Untuk
variasi pH larutan tersebut digunakan larutan
buffer.

Laju korosi zircaloy dari iodium meningkat
dengan bertambahnya konsentrasi.
Untuk
interval konsentrasi dari 0,1% sampai 1,5%, laju
korosi berkisar antara 0,082 MPY sampai 3,644
MPY. Fakta laju korosi tersebut bisa dilihat
pada Gambar
1 dan Tabei-2.
Dari data
tersebut dapat dibaca bahwa laju korosi zircaloy
dengan yodium naik secara liniear dan tidak
mengalami pasivasi.
Selanjutnya data laju korosi zircaloy dari
sesium ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel
2.
Pada konsentrasi cesium antara 0,1%
sampai 1,5%, laju korosi mengalami pasivasi.
Fakta ini menunjukkan bahwa endapan sesium
di permukaan zircaloy bisa berfungsi bebagai
inhibitor.
pH Terhadap Laju Korosi

3. Pengukuran Laju Korosi
Korosi
diuji
dengan
Potensiostat
Galvanostat EG & G M 273 sebagai elektroda
kerja ialah SS 304, Rod karbon sebagai
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Untuk media Kl pengaruh pH terhadap laju
korosi sulit dipelajari, sebab pH larutan Kl, pada
saat pengukuran laju korosi, tidak stabii.
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Sedangkan pengaruh pH terhadap laju korosi
zircaloy dari sesium ditunjukkan pada Tabel-3
dan Gambar 2. Dari Tabel tersebut diperoleh
laju korosi minimum pada pH 7,5.
Analisis WDX (Wavelngth Dispersive X-Ray)
Dari analisis WDX-SEM (Scanning Electron
Microscope) menunjukkan adanya endapan
yodium dan sesium pada permukaan zircaloy.
Analisis tersebut dilakukan dengan LIF pada L
57.63 A0 untuk iodium dan dengan PET pada L
92.64 A0 untuk sesium. Kedua cuplikan tersebut
diambil dari produk korosi 1% Kl dan 1% CsCI.
Gambar 3.a. adalah hasil scanning cuplikan
yang dikorosi dengan yodium dan Gambar 3.b.
hasil scanning cuplikan tidak terkorosi yang
selanjutnya digunakan sebagai background.
Jika intensitas kedua Gambar tersebut
dibandingkan maka diperoleh rasio intensitas
endapan iodium terhadap background sebesar
2,25. Fakta ini secara kualitatif menunjukkan
bahwa iodium terendapkan di zircaloy.

dalam percobaan ini digunakan zircaioyA pada
konsentrasi asam borat 20 ppm laju korosi
sebesar 0,07 mpy (milli inchies per year) dan
laju korosi naik menjadi 0,49 mpy pada
konsentrasi 300 ppm, Gambar 5. Sedangkan
litium hidroksida meningkatkan laju korosi yang
lebih besar jika dibandingkan dengan asam
borat pada konsentrasi litium hidroksida 2 ppm
laju korosi 0,31 mpy dan pada konsentrasi 10
ppm laju korosi sebasar 0,47 mpy, Gambar 6.
Jika kedua larutan tersebut dicampur maka laju
korosi relatif turun. Pada konsentrasi campuran
300 ppm H3BO3 + 2 ppm LiOH) laju korosi 0,26
mpy. Laju korosi ini turun menjadi 0,09 mpy
pada konsentrasi campuran 300 ppm H3BO3 + 8
ppm LiOH, Gambar 6. Penurunan laju korosi
pada larutan campuran, mungkin terjadinya
kompleks antara boron dengan litium. Sehingga
menghambat transfer elektron di dalam elektrolit
akibat dari lapisan ganda double layer kompleks
tersebut. Gambaran kurva laju korosi secara
regresi linear adalah sebagai berikut:
Laju korosi zircaloy-4

Sedangkan endapan sesium ditunjukkan
pada Gambar 4.a. dan Gambar 4.b. yang
digunakan
sebagai
background
sesium.
Spektrum pada Gambar tersebut hasil skaning
dengan PET pada L 92,64 A. Rasio intensitas
endapan sesium terhadap background sebesar
2,33.
. Dengan demikian, sesium juga
terendapkan di zircaloy.
Jika dibandingkan
antara rasio intensitas yodium terhadap
background dan intensitas sesium terhadap
background maka laju endap yodium sama
dengan laju endap sesium. Pada Tabel-2 juga
bisa dibandingkan antara laju korosi dari iodium
dengan laju korosi dari sesium. Pada iodium
mengalami pasivasi sedangkan pada sesium
tidak mengalami pasivasi. Data dari laju korosi
dan data dari WDX seolah-olah bertentangan
tetapi perlu diingat bahwa pegamatan WDX
hanya di permukaan. Jadi dengan demikian
iodium pasti terdifusi merata ke seluruh bahan
dan disamping itu iodium yang mengendap di
permukaan tidak menghambat difusi yodium
dari elektrolit masuk ke dalalm bahan.

Zircaloy-4
Asam borat dan litium kidroksida (LiOH) di
dalam larutan meningkatkan laju korosi zircaloy,
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= -0,3 + 0,3 log [H3BO3 (ppm)]
(4)

Laju korosi zircaloy-4

Laju korosi zircaloyA

= 0,43 - 0,08 [LiOH (ppm)] +
0,01 [LiOH(ppm)]2

(5)

= - 0,4 + 0,8 [ LiOH (ppm)] 0,1[LiOH(ppm)]2

(6)

Tabel 2 . Laju korosi Zircaloy-2 dalam larutan Kl
dan CsCI.
&t$
:
mm.M&'. i
0,0816/0,0116
0,1
1,1676/0,1012
0,5
2,2320/0,0136
1
3,6444/0,0569
1,5
mili inci pertahun ** Standar
perliter

i»*$?C

1,9660/0,0218
2,3400/0,0123
2,2600/0,0563
1,2000/0.0172

Deviasi

gram

Ta Laju korosi yang didapat berkisar antara 0,07
mpy sampai dengan 0,49 mpy, berarti lebih kecil
dari pada 1 mpy. Dengan demikian bahan
zircaloy-4 di dalam larutan (asam borat, litium
hidroksida dan, campuran litium hidroksida
dengan asam borat), mempunyai ketahanan
korosi pada tingkat memuaskan "outstanding".

ISSN 1410-1998

Prosiding Presentasi tlmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN- BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

Tabel 3 Laju korosi Zirkaloi 2 dalam larutan
0,75 gpl CsCI pada pH 7,5.
pH
Laju Korosi,
mpy

3
2,70

4
2,66

5
1 16

6
7,5
0,548 0,272

Berdasarkan teori termodinamik maka AIMg2
lebih mudah bereaksi dengan H2O dari pada
AIMgSi atau dengan kata lain AIMg2 lebih
mudah mengalami korosi dari pada AIMgSi.

10
2686

AIMg2 dan AIMgSi
Paduan aluminum-magnesium (AIMg2) dan
aluminum-magnesium-silisida (AIMgSi), digunakan sebagai kelongsong bahan bakar nuklir
reaktor riset.
Kelongsong ini berkontak
langsung dengan air pendingin yang berkualitas
murni, tidak seperti halnya pendingin LWR yang
ditambahkan boron dan litium. Untuk mendekati
kondisi demikian, paduan aluminum dipelajari
laju korosinya dengan potensiostat tanpa
menambahkan senyawa apapun ke dalam
elektrolit dengan melibatkan variabel suhu dan
pH.
Interval suhu yang digunakan antara 40 °C
sampai dengan 80 °C. Pada interval suhu
tersebut laju korosi AIMg2 berkisar antara 0,48
mpy sampai dengan 2,35 mpy. Untuk AIMgSi
mengalami laju korosi antara 0,34 mpy sampai
dengan 2,42 mpy.
Laju korosi tersebut
diperoleh dari elektrolit air pendingin reaktor
riset.
Peningkatan laju korosi akibat suhu
tersebut bisa dimengerti dari aktivasi Arhenius.
Dari Gambar 7 untuk A1Mg2 dan untuk AIMgSi
adalah kurva regresi logaritmis laju korosi
terhadap kebalikan suhu Kelvin. Dari grafik
diperoleh persamaan regresi empiris sebagai
berikut:
AIMg2: In k = 13,68611 -4526,02 (1/T)
EA = 37629,322 joule/mol/°K

(7)

AIMgSi: In k = 14,91063 - 5004,79 (1/T)
EA = 41609,822 joule/°K

(8)

Keterangan : In k adalah logaritmis laju korosi, T
adalah derajat kelvin, dan EA
adalah energi aktivasi yang
diperoleh dari intersep In k versus
1/T.
Dari persamaan empiris tersebut diperoleh
informasi bahwa energi aktivasi AIMg2 lebih
kecil dari pada energi aktivasi AIMgSi.
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Pengaruh pH terhadap laju korosi kedua
bahan tersebut juga dipelajari, dan hasilnya
ditunjukkan pada Gambar 8 untuk AIMg2 dan
Gambar
12 untuk AIMgSi.
Kedua bahan
tersebut mengalami laju korosi minimum pada
interval pH antara 4,5 sampai dengan 5,5.
Dalam
rentang pH tersebut laju korosinya
sebesar 0,5 mpy. Pada pH lebih kecil tiga,
AIMg2 mengalami peningkatan laju korosi relatif
lebih cepat jika dibandingkan dengan AIMgSi.
Pada pH lebih besar delapan, AIMgSi
mengalami kenaikan laju korosi sedikit lebih
cepat jika dibandingkan dengan AIMg2. Dari
fakta tersebut terlihat bahwa AIMg2 lebih mudah
mengalami laju korosi pada kondisi asam
sedangkan AIMgSi lebih mudah mengalami laju
korosi pada kondisi basa.
Hal ini bisa
dimengerti dari sifat unsur Mg dan unsur Si.
Dalam Tabel periodik golongan III maka Mg
mempunyai nomor atom lebih kecil jika
dibandingkan dengan unsur Si. Ini berarti Mg
cenderung bersifat basa dan Si cenderung
bersifat asam.
SIMPULAN
1.

Dalam reaksinya dengan dengan zircaloy, \2
tidak mengalami pasivasi sedang Cs
mengalami pasivasi.
2. AIMg2 lebih reaktif terhadap H2O dari pada
AIMgSi dan AIMg2 cenderung bersifat basa
sedang AIMgSi cenderung bersifat asam.
3. Zircaloy, AIMg2, dan AIMgSi mengalami laju
korosi pada tingkat outstanding yaitu lebih
kecil 0.1 mpy pada suatu kondisi tertentu.
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y(KI)= 0.0616x* - 0.3804X2 + 1.796x -1.3956
R2

=.

•

Kl

•

CsCI
Poly. (CsCI)
Poly. (Kl)
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1

1.5

Konsentrasi, gpl

Gambar 1. Relasi laju korosi zircaloy-2 versus konsentrasi Kl dan CsCI
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y(CsCI) = 0.0844X3 - 0.7585X2 + 1.27x + 2.19
R2 = 0.9659

£2.5.
._- 2J
o 1.5 J

9

CsCI 0.75 gpl
Poly. (CsCI
0.75 gpl)

5 1
3

'^0.5
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6
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PH
Gambar 2.Grafik laju korosi zircaloy-2 dalam elektrolit CsCI versus pH

(a) Cuplikan terkorosi oleh Kl

(b) Cuplikan tak terkorosi

Gambar 3.Hasil scanning WDX produk korosi zircaloy-2 dalam larutan Kl

(a) Cuplikan terkorosi oleh CsC!

(b) Cuplikan tak terkorosi

Gambar ^Hasil scanning WDX produk korosi zircaloy-2 dalam larutan CsCI
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Gambar 5 Perubahan laju korosi zircaloy-A terhadap konsentrasi H3BO3
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Gambar 6 Perubahan laju korosi zircaloy-A terhadap konsentrasi LiOH
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Gambar 7 Pengaruh suhu terhadap laju korosi AIMg2 dan AIMgSi
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Gambar 8 Perubahan laju korosi AIMg2 dan AIMgSi terhadap pH
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TANYA JAWAB

konstanta A? mohon penjelasan karena
disini k adalah konstanta laju korosi.

1. Gunanjar
•

•

Pada kurva Gambar 5, jika dilihat dari data
yang ada dapat pula ditafsirkan bahwa :
pada konsentrasi H3BO3 40-100 ppm laju
korosi relatif stabil, kemudian naik pada
konsentrasi H3BO3 antara 100-300 ppm,
dan kembali stabil lagi pada H3BO3 300-500
ppm. Apa dasar Saudara mengambil
/membuat kurva tersebut ?
Saran : data perlu diperbanyak dengan jarak
yang lebih dekat.

Sugondo
• k adalah rasio laju kanan dan kiri
didapat laju netto adalah laju (korosi)
logaritmis, In A adalah titik potong
kemiringan (slope) dan (1/T)
variabel.
3. Elma
•
•

Sugondo
•

Kurva
dibuat
berdasarkan
data
pengamatan. Perlu diketahui bahwa ion
borat di dalam larutan, spesiesnya sangat
sensitif terhadap pH maupun konsentrasi
(bisa dilihat pada diagram

2. Sudarmadi
•
Dalam presentasi Saudara dijelaskan rumus
Arhenius k=Ae"E/RT, disini dihitung energi
aktivasi arhenius tetapi tidak dihitung
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reaksi,
secara
(-E/R)
adalah

Apa yang dimaksud dengan derajat
endapan dipermukaan.
Mengapa hasil dari WDX-SEM didapat
derajat endapan yang sama sedangkan
korosi dalam yodium tidak mengalami
pasivasi ?

Sugondo
•

•

Derajat endapan dalam hal ini adalah
banyaknya unsur/senyawa yang terdapat
pada permukaan padat.
Lauju
korosi
diperoleh
dari
reaksi
elektrokimia, dalam hal ini cair-padat,
sedangkan body WDX-SEM hanya mampu
mengidentifikasi dipermukaan.
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PERANCANGAN PABRIK PEMISAHAN ISOTOP URANIUM MENGGUNAKAN
METODA TUKAR KIMIA
Fathurrachman
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK
PERANCANGAN PABRIK PEMISAHAN ISOTOP URANIUM MENGGUNAKAN METODA
TUKAR KIMIA. Metodologi yang diperlukan untuk merancang pabrik pemisahan dengan cara tukar
kimia (chemical exchange) menggunakan ekstraksi pelarut telah dilakukan. Proses ini melibatkan
perhitungan jumlah stage, kapasitas, laju alir, nisbah refluks yang diperlukan baik dalam serial
pengaduk-pengenap atau kolom pulsa. Umpan dimasukkan dari tengah pabrik, sedang produk dan
limbah dikeluarkan dari kedua ujung-ujungnya. Sistem reaksi redoks yang dipilih adalah U(IV)-U(VI)
dan data keseimbangan 40 % tri-n-oktilamin dalam benzene sebagai fasa organik dan HCI 4 M
sebagai fasa air digunakan dalam perancangan pabrik sesungguhnya. Hasil analisis terhadap
pemisahan isotop uranium menunjukkan bahwa lebih dari 4000 stage diperlukan dengan nisbah
refluks sebanyak 700 hanya untuk mendapatkan produk 1 m3 yang mengandung 3 % U-235 dengan
kandungan 0,3 % U-235 dalam limbah. Diketahui pula bahwa makin besar tetapan pisah isotop
uranium makin kecil jumlah stage yang diperlukan. Perancangan ini dapat pula digunakan untuk
pemisahan isotop yang lebih ringan daripada uranium seperti karbon dan boron.
ABSTRACT
DESIGN OF URANIUM ISOTOPE SEPARATION PLANT BY CHEMICAL EXCHANGE. The
methodology to design a solvent extraction plant for uranium isotope separation by chemical
exchange is outlined. This process involves the calculation of the number of stages, the capacity of
the plant, the flow rates, and reflux ratios in banks of mixer settlers or pulse column used in such a
plant. The feed is introduced at the middle of the plant, and the product is withdrawn at one end and
the tailings at another. The redox reaction system selected is U(IV)-U(VI) and the equilibrium data of
the 40 % tri-n-octylamine (TOA) in benzene as the organic phase and 4 M HCI as the aqueous
phase are used for the design of the real plant. The resulting analysis for the uranium isotope
separation shows that more than 4000 number of stages are required and the reflux ratio is around
700 to produce only 1 m3 of product containing 3% of U-235 and 0.3% of U-235 in the tailings. It is
also known that the larger the isotope separation constant the smaller the number of stages needed.
The method of design can be used for other systems where the isotope separation constants are
more favorable.

PENDAHULUAN
Teori tukar kimia yang lebih dikenal
dengan istilah Chemex_ {chemical exchange)
telah sangat baik "diuraTkarf'oleh Tjrey'"cfan
Rittenberg pada tahun 1933111 terutama
ditujukan kepada isotop ringan. Teori itu amat
bermanfaat ketika dipakai untuk memroduksi
air berat secara besar-besaran.
Upaya penggunaan teknik tukar kimia
terhadap pemisahan isotop uranium yang
disebut pula pengayaan uranium baru
dilakukan tahun limapuluhan, tetapi proses
yang ditemukan saat itu terlalu lambat dan
amat mahal dilaksanakan dalam skala besar,
sehingga tidak mampu berkompetisi dengan
pabrik pengayaan uranium yang menggunakan
proses difusi gas.121 Akan tetapi, beberapa
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kemajuan penelitian
telah menjanjikan
harapan ketika ditemukan teknik barn oleh
peneliti Perancis pada tahun 1968 dengan
menggunakan proses ekstraksi pelarut cair-cair
terhadap spesies redoks U(lll)-U(IV).[3] Awal
tujuhpuluhan peneliti Jepang dari perusahaan
Japanese Asahi Chemical Co. juga mengumumkan kesuksesan hasil penelitian mereka,
kemudian mereka dapat memisahkan isotop
uranium dalam skala pilot plant bahkan saat ini
siap pula melaksanakannya dalam skala pabrik
secara komersial.141 Mereka menggunakan
resin tukar anion berkemampuan tukar amat
tinggi dengan memanfaatkan sistem padat cair
terhadap spesies redoks U(IV)-U(VI). Kedua
proses tersebut menjadi menarik perhatian
para peneliti setelah ditemukan katalis-katalis
yang tepat untuk proses-proses ekstraksi
pelarut dan resin tukar anion sehingga dapat
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mempercepat proses tukar isotop uranium.
Namun, katalis-katalis yang dimaksud masih
dirahasiakan dan belum terlihat dalam publikasi
mereka.

Aliran U(IV) ditunjukkan dengan garis tebal.
U(VI) dalam fasa air diekstraksi oleh campuran
zat organik dan bercampur dengan U(IV)
dalam seksi tukar isotop secara lawan-arah. Di
seksi ini terjadi pertukaran isotop antara U-235
dan U-238. Karena tetapan pisah isotop begitu
rendah, U(VI) dalam fasa organik harus
dikontakkan berkali-kali dalam ribuan stage
dengan U(IV) dalam fasa air. U(VI) yang
meninggalkan seksi tukar isotop dikenai proses
stripping menggunakan larutan asam panas,
kemudian direduksi menjadi U(IV) dan dikirim
kembali ke seksi tukar isotop. Proses reduksi
dan oksidasi dilakukan dalam sel elekrolitik
yang berisi membran tukar kation. Isotop
U-235 cenderung diperkaya dalam bentuk ion
U(VI) yang berada dalam fasa organik, sedang
isotop U-238 berada dalam bentuk ion U(IV) di
fasa air yang berupa larutan asam HCli81

Secara teori proses tukar kimia dipimpin
oleh tetapan pisah isotop, epsilon (s). Tetapan
ini menurun bila berat molekul isotop menaik.
Harga epsilon adalah 0,52 untuk pemisahan
deuterium,151 0,05 untuk pemisahan lithium,'61
0,0013 untuk uranium menggunakan sistem
redoks U(VI)-U(IV),m dan 0,0026 untuk
uranium
menggunakan
sistem
redoks
!3)

Bagan sederhana proses pemisahan
isotop uranium dapat dilihat dalam gambar 1,
sedang diagram alir prosesnya terlihat dalam
gambar 2.

Tulisan ini mengungkapkan teknik
perhitungan sederhana untuk memisahkan
isotop uranium menggunakan sistem redoks
U(IV)-U(VI) dan pemanfaatan data laboratorium yang berupa data kesetimbangan dan
konsentrasi maksimum kedua spesies uranium
dalam fasa organik (TOA-benzene) dan fasa
air (Larutan HCI 4 M) untuk mencari jumlah
stage sesungguhnya dengan cara kedua fasa
dikontakkan berkali-kali secara lawan arah
guna mendapatkan konsentrasi U-235 sebesar
3%.

Seksi Tukar Isotop

Gambar 1. Bagan sederhana proses pemisahan isotop uranium.
Aliran fasa organik

TATA PERHITUNGAN
A. MODEL KONTAKTOR IDEAL PABRIK
PEMISAHAN ISOTOP URANIUM

w

Asumsi utama yang diambil dalam model
ini adalah semua U(VI) dalam bentuk ion UO22+
berada di fasa organik dan semua U(IV) dalam
bentuk ion U4+ berada di fasa air. Keduanya
berkonsentrasi c (kg/m3) dalam setiap fasa.
Multistage ini beroperasi terus menerus dan
kedua fasa bercampur lawan-arah dari satu
stage ke stage lainnya dan dibiarkan
setimbang. Bila x„ adalah fraksi mol U-235
dalam fasa air, maka yn adalah komposisi
isotopik
dalam
fasa
organik
yang
bersetimbangan dengan xn. Setelah beberapa
ratus kali berkontak dan kondisi ajeg diperoleh,
konsentrasi uranium akan sama. Dengan teori
tukar kimia, yn dan xn mengikuti hubungan
kesetimbanganI91 sebagai berikut:

U(VI)
OksidasiT Reduksi
Membran Tukar Ration dalam sel elektrolitik
Aliran fasaair (asam)

Gambar 2. Diagram alir pabrik pemisahan
isotop uranium.
Diagram alir tersebut terdiri atas tiga aliran
tertutup, yaitu : aliran fasa organik, aliran
uranium, dan aliran fasa air. Umpan fasa air
yang mengandung campuran tertentu U(IV)
dan U(VI) dimasukkan di tengah kaskade.
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Produk Pditarik dari fasa organik yang ke luar
dari stage 1 seksi enriching, limbah W dalam
fasa air dikeluarkan dari stage 1 seksi
stripping, dan umpan F dimasukkan ke stage f
yang membatasi seksi stripping dan enriching.
Juga diasumsi bahwa konsentrasi limbah xw,
umpan xf, dan produk yp telah diketahui, dan
P sama dengan 1 m3 per tahun, maka neraca
massa total dan neraca massa komponen
adalah,

(1)
Dalam hubungan ini epsilon adalah tetapan
pisah isotopik sama dengan 0,0013 untuk
reaksi tukar UO22+ dan U4+. Karena nilai epsilon
sangat kecil, persamaan di atas dapat
disederhanakan
dengan
mengekspansi
ekspresi itu menggunakan theorema Binomial
dan membuang semua suku mengandung e2
dan selebihnya. Persamaan (1) menjadi,

yn = xn + sx„(l-x„)

F = W + 1 dan W.xw + yp = F.xf

(2)

Dari kedua persamaan di atas dapat diketahui
bahwa laju alir umpan hanya bergantung
pada komposisi isotopik limbah, umpan, dan
produk, seperti berikut ini,

(3)
Pers. 2 dapat disederhanakan lagi dengan
mengabaikan s x2 yang nilainya juga masih
kecil bila ingin mendapatkan uranium
berpengayaan rendah yang biasa dipakai
dalam reaktor daya jenis PWR. Pers. 2
menjadi,

F

w

(5)

SEKSI STRIPPING

(4)

y„ =

p

Stage ke n menerima umpan fasa
organik dari stage ke (n-1) yang mempunyai
komposisi isotopik yn. 1 dan umpan fasa air
dari stage ke (n + 1) yang berkomposisi xn + , .
Laju alir fasa organik (R+1) dan fasa air (R+F)
dianggap konstan di seluruh kontaktor.
Setelah mereka dicampur dan sampai pada
keadaan setimbang, maka neraca massa di
sekitar stage n adalah,

Konfigurasi pabrik ideal untuk pemisahan
isotop uranium yang terdiri atas stage identik
sejumlah N tertera dalam gambar 3. Pabrik
tersebut terdiri atas seksi stripping (dari stage
1 hingga f) dan enriching (dari stage 1 hingga
N-f). Jumlah stage yang diperlukan dilabel
dari kiri ke kanan untuk seksi stripping, tetapi
dari kanan ke kiri untuk seksi enriching guna
mempermudah pemberian kondisi batas.

R+1

R+1

Stripping }>p

U(IV)
I—

"Oksidasi

-*1

x

l

x

•^0

f~\

R+F

Reduksi

R
SEKSI ENRICHING

SEKSI STRIPPING

Gambar 3. Konfigurasi pabrik ideal untuk pemisahan isotop uranium.
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Dengan mengurangkan pers. 12 dari pers. 13,
maka harga B adalah,

(6)

B =

Menurut pers. 4, yn dapat diganti menjadi
fungsi x„, kemudian diatur supaya sisi kanan
sama dengan nol, maka pers. 6 menjadi,

ex w

(14)

Harga
A
dapat
diperoleh
dengan
memasukkan harga B ke pers. 12 sehingga,

F)x„+I ., =0

(15)

Pers. 7 dapat diselesaikan menggunakan
cara normal finite difference sedemikian rupa
sehingga,

xn = A. a" + B. P "

Bila harga A dan B dimasukkan ke pers. 8
kembali, dan xn = xf untuk n = f, maka
komposisi isotopik dalam stage umpan xf
menjadi,

(8)

a dan (3 adalah akar-akar dari persamaan
kuadrat

(R+F)x2 -

(9)

(i?+lXl+e) = 0

Jika (P s -1)(1 + e) disederhanakan menjadi 6S
dan persamaan terakhir ini diatur, maka
jumlah stage seksi stripping adalah,

Persamaan terakhir ini dapat dimodifikasi
menjadi,

(R + F)

(10)

,

(R + F)

(16)

'«P,

sehingga pers. 10 dapat diselesaikan dengan
rumus ABC biasa dan akar-akar persamaan
tersebut untuk seksi stripping adalah,
a = 1 dan

(R + F)

SEKSI ENRICHING
Arah teknik perhitungan jumlah stage
pada seksi ini adalah dari kanan ke kiri yang
berlawanan arah dengan perhitungan di seksi
stripping yang dari kiri ke kanan. Jadi, stage
ke n menerima umpan fasa organik dari stage
ke (n+1) yang mempunyai komposisi isotopik
yn + ! dan umpan fasa air dari stage ke (/7-1)
yang berkomposisi x ^ . Laju alir fasa organik
tetap (R+1) dan fasa air R yang keduanya
dianggap konstan di seluruh kontaktor.
Setelah mereka dicampur dan sampai pada
keadaan setimbang, neraca massa di sekitar
stage n dan sekaligus memasukkan pers.4 ke
dalam persamaan neraca massa tersebut,
maka akan diperoleh persamaan seperti,

(11)

Langkah perhitungan berikutnya adalah
mencari konstanta A dan B guna mencari
jumlah stage yang diperlukan dalam seksi
stripping dengan memanfaatkan kondisi batas
yang ada.
Untuk n = 0 (stage 0), y 0 = xw. Dengan
analogi menggunakan pers. 4, x0 = y0 / (1+8),
maka pers. 8 menjadi,

(1+6)

= A +B

(12)

Untuk stage 1, n = 1, x, = xw. Dengan
memasukkan harga-harga ini ke pers. 8
diperoleh,

Rx

. =0
M-l

Pers. 17 mempunyai bentuk yang sama
dengan pers. 7, maka pers. 17 dapat diubah

(13)
w
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seperti halnya pada pers. 9, sehingga akarakar persamaan tersebut menjadi,
a=1dan

suasana asam HCI. U(VI) lebih kuat
terabsorsi dalam fasa organik daripada U(IV),
tetapi U(IV) akan makin banyak terserab bila
konsentrasi asam dinaikkan [101. Oleh karena
itu, gambar 4 dan 5 memberikan gambaran
yang lebih realistik dari situasi kimia dalam
plant ekstraksi pelarut. Tulisan ini akan lebih
mengarah
kepada
gambar
5
yang
menjelaskan bahwa hanya sedikit U(IV) terserab dalam fasa organik supaya dapat
mendekatkan batasan yang telah dipasang di
muka.

(18)

s)

Konstanta A dan B pada pers. 8 untuk seksi
enriching dapat pula dicari menggunakan
kondisi batas sebagai berikut:
Untuk n = 0 (stage 0), xn - x0 = yp, sedang
n=1, Xi=yp/ (1+e), maka dengan memasukkan
kondisi batas ini ke pers. 8, harga B dan A
akan diperoleh.

120 -j

as—•— —H

1.11008U •

dan

B = -

A =

I

6040 1

e

m.
BU(VI)

A

Ah

20 •

Dalamhalini,

>•

n i i—.—.—,—,—
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

x (U fasa air), kg/m3

Dengan memasukkan kembali harga A dan 8
ke pers. 8 disertai kondisi batas x„ = xf untuk
n = N-f, maka komposisi isotopik dalam stage
umpan xf adalah,

Gambar 4. Kurva kesetimbangan U(VI) dan U(IV)
dalam TOA 40 % (HCI 6 M) [10) .
120 i

2
atau,

e.

e.

c
ro

S>
o
TO
v>

•S

100-

»

80-

BU(VI)

60 •

©U(IV)

4020 •

C) 20 40 60 80 100 120 140 160 1£

Jumlah stage seksi enriching adalah,

X (U fasa air), kg/m3

Gambar 5. Kurva kesetimbangan U(VI) dan U(IV)
dalam TOA 40 % (HCI 4 M) M °l

(19)

Berikut didefinisikan konsentrasi uranium
yang berada di dua fasa dengan satuan
kg/m3.

B. MODEL KONTAKTOR NYATA
MENGGUNAKAN DATA LAB

U = konsentrasi U(VI)/UO22+ dim fasa organik
u'= konsentrasi U(VI)/UO22 + dalam fasa air
Z = konsentrasi U(IV)/U4+ dalam fasa organik
z'= konsentrasi U(IV)/U4+ dalam fasa air

Pada penurunan teori sederhana yang
dijelaskan di muka, asumsi mendasar telah
dibuat, bahwa semua U(VI) berada dalam
fasa organik dan semua U(IV) berada di fasa
air. Hal itu tentu saja tidak benar, karena data
laboratorium yang pada perhitungan ini
menggunakan TOA-benzene sebagai fasa
organik mengungkapkan bahwa kedua
spesies U itu ternyata terabsorsi oleh fasa
organik dan membentuk kompleks dalam

Dalam hal ini komposisi isotopik UO22+ adalah
yn yang berada di fasa organik dan fasa air
dan xn adalah komposisi iotopik U4+ dalam
kedua fasa tersebut Karena plant beroperasi
mendekati refluks total, dianggap bahwa
konsentrasi uranium total pada fasa organik
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dan fasa air adalah sama,
hubungan berikut dapat dipakai,

U + Z = <>
j (u' + z')
U +Z = u +z

ISSN 1410-1998

sehingga

U=

atau
(20)

U =

14+

Z= 0,0000462 +0,00909 z

dan hubungan Z dan z' untuk U4+ adalah
linear,

Bagan pabrik nyata yang memanfaatkan data
lab terlihat dalam gambar 6.

(22)

Pada stage n, konsentrasi isotopik
UO22+ adalah yn dan U4+ adalah xn berada
dalam kedua fasa. Dengan menggunakan
notasi seperti yang disebutkan di muka, maka
konsentrasi U-235 dalam fasa organik adalah
{U.yn + Z.xn) dan dalam fasa air adalah (u.yn +
z.xn). Di samping itu, persyaratan reaksi
redoks untuk mengubah U(VI) menjadi U(IV)
atau sebaliknya pada konfigurasi plant nyata
adalah tidak semua umpan aktinida yang
masuk ke sel elektrolitik diubah sempurna,
karena pada fasa air boleh ada U(VI) dan
U(IV). Hal ini dapat menghemat listrik yang
digunakan. Pada gambar 6 terlihat bahwa
neraca massa di sekitar sel elektrolitik
memberikan,

Bila pers. 21 dan 22 dimasukkan ke pers. 20
diperoleh hubungan antara z'dan u',
C3 + C 4 . Z — <p w

atau
C 3 - <|) « '

z = •

(23)

Harga z' dapat diderivatifkan ke u' untuk
mencari harga maksimum z' atau harga
maksimum U + di fasa air, maka

1
~du'

C1

(U+Z)xw=

.<-\2

Uyo + Zxo (sel oksidasi)

(u + z) yp = u y0 + z x0 (sel reduksi)
Harga maksimum z' terjadi bila dz'ldu'= 0,
sehingga

(26)

Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh
angka-angka (satuan kg/m3) sebagai berikut:
u' = 19,33.; z' (maksimum) = 60,71; Z = 0,55;
dan U = 79,49.

(21)

Z = C, + O, . z'

(25)

1 + 0,16«

Sifat ion U dalam gambar 5 kenyataannya
dari data lab tidak mengikuti Langmuir
Isotherm,
maka
diestimasi
mengikuti
persamaan garis lurus, dan konstanta C3 dan
C4 yang diperoleh seperti dalam persamaan
26 berikut,

O adalah volume fasa air dibagi volume fasa
organik. Untuk setiap harga O>, harga u dan z
menjadi u - <t> u' dan z = <X> z'. Kuantitas U
dengan u' dan Z dengan z' saling
berhubungan satu sama lain seperti yang
ditunjukkan dalam gambar 5. Hubungan
antara U dan u' untuk UO22+ diberikan
menuruti Langmuir Isotherm seperti:

Cx.u'

16,91M

(27)
(28)

Neraca massa overall dan komponen sekitar
plant adalah,

atau

=F
(24)

(u + z).xw.W + (U + Z).yp = (u.yf + z.xf).F

Dari data Lab |10', untuk UO22+ dalam 40 %
TOA-benzene dan HCI 4 M, harga C, dan C2
masing-masing sebesar 16,91 dan 0,161.
Untuk volume fasa organik dan fasa air
yang sama, maka <>
| = 1, dan dengan
sendirinya
u = u' dan z = z'. Hal ini
memberikan,
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Bila menggunakan pers. 20 dan 4, kedua
pers. terakhir ini menjadi,

xw.W +

[u(l+e)+z].xf.F
(U + Z)
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R+l

U= 79,49
Z= 0,55

Uy0
Zx0

R+l

UyxUyf_2
ZxxZxf_2

Uyf.x
Zxf.x

UyN.fUy2
ZxN.f Zx2

Uyx
Zxx

Ekstraksi

(U+Z)yp
Stripping

U(VI)

(U+ZpC»
R+l

Oksidasi

(u+z)xw

uyx
zxx

uy2 uyf.x
zx2 zxf.x

uyf
zxf

R+F
SEKSI STRIPPING

Z=

60,71

1
SEKSI ENRICHING

Gambar6. Konfigurasi pabrik nyata untuk pemisahan isotop uranium.
atau

3

F

rs

(R + F)

Tahap berikutnya adalah mencari harga A
dan 8 menggunakan kondisi batas yang ada,
sehingga jumlah stage seksi stripping untuk
pabrik nyata adalah,

Bila
_

Z)
persamaan terakhir dapat disederhanakan,
dan akhirnya harga Fadalah,

F

(32)

y

=

(29)
UNTUK

PABRIK

Pers. 29 ini mirip dengan pers. 5.

Neraca massa stage n,

SEKSI STRIPPING UNTUK PABRIK NYATA

+ (R+i).Z.xm.\ + Ru.ylt
(R+l).U.y„ +(/?+l).Z^ +Ru.y„ + Rz.x„

(33)

k

•

x

SEKSI
NYATA

J

Neraca massa stage n,

ENRICHING

Akar-akar dari pers. 33 adalah,
F).u.yn+l +

.x +

a =1

(30)

F).u.yn + (R+F).z.xn
Den

dan
re

R
(R + \)k

(34)

9 f t e k n i J Perhitungan yang sama seperti
di muka, maka jumlah stage seksi enriching
untuk pabrik nyata adalah,

Dengan cara seperti yang diuraikan dimuka,
maka akar-akar persamaan 30 adalah,
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adalah lebih dari 500 kali dibandingkan
dengan laju alir umpan bahkan lebih besar
lagi (sekitar 700 kali) pada pabrik nyata
sebagai akibat dari spesies uranium yang
bercampur dalam kedua fasa. Pada gambar
itu terlihat bahwa nisbah refiuks meningkat
tajam pada awal kenaikan yp tetapi kenaikan
itu kemudian menurun ketika yp terus menaik.

(35)

HASIL DAN BAHASAN
Basis semua perhitungan adalah produk
P sebesar 1 m3 per tahun dan uranium alam
sebagai
umpan
mengandung
U-235
berkomposisi 0,0071, sementara limbah
mengandung U-235 sebesar 0,003 dan
produk bervariasi dari 0,01 hingga 0,03.
Harga epsilon diambil 0,0013 untuk sistem
redoks U(IV)-U(VI). Optimasi ini dilakukan
menggunakan perhitungan iterasi untuk laju
alir fasa organik dan fasa air menggunakan
program
FORTRAN dalam PC saja.
Optimasi
tersebut
bertujuan
untuk
meminimalkan total laju alir fasa air yang
besarnya adalah Q = (R+F)x/Vs + RxNe.
Dalam hal ini R adalah laju refiuks, F laju alir
umpan, Ns dan Ne adalah masing-masing
jumlah stage dalam seksi stripping dan
enriching. Karena harga R sangat besar
dibanding F, maka kapasitas pabrik dapat
disederhanakan menjadi Q = RxW. Disini N
adalah jumlah stage total dalam pabrik.
Besaran Q yang minimum mendapatkan R,
Ns, Ne, N, dan R/F yang optimum, karena
terbukti dalam perhitungan bahwa bila R
menaik, maka harga Ns, Ne, dan N menurun
dan begitu sebaliknya. Tabel 1 menunjukkan
contoh hasil perhitungan untuk plant ideal dan
nyata. Nilai minimum Q dicetak-tebalkan
dalam
tabel
itu.
Hasil
perhitungan
menunjukkan bahwa untuk mendapatkan
hanya 1 m3 produk mengandung U-235 3%
memerlukan kapasitas minimum sekitar 10
juta m3 (ideal) dan 18 juta m3 (nyata), dan
jumlah stage sebesar 3035 (ideal) dan 4040
(nyata). Hasil perhitungan itu mengasumsikan
bahwa ukuran setiap kontaktor adalah sama.

Gambar 9 menunjukkan jumlah stage
total sebagai fungsi yp. Beberapa ribu stage
diperlukan untuk memisahkan isotop uranium
dan angka itu terus menaik bila yp dinaikkan.
Jumlah itu akan lebih besar untuk pabrik
nyata dengan alasan seperti disebut
terdahulu.
Jumlah stage sebagai fungsi xw dari 0,1
hingga 0,7 % dapat diiihat dalam gambar 10.
Makin rendah xw, makin besar jumlah stage
yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa
makin sulit untuk memperkecil kadar U-235
atau mendapatkan kadar U-238 murni dalam
limbah/ hasil bawah.
Parameter yang amat menarik perhatian
adalah variasi epsilon untuk angka ypi xw, dan
xf yang konstan. Angka epsilon untuk isotop
uranium terbukti rendah dalam kondisi proses
tukar kimia normal dan dapat dinaikkan
dengan jalan mengganti sistem tukar kimia
dan pemberian katalis [3'41. Hasil perhitungan
hubungan antara epsilon dan jumlah stage
menunjukkan bahwa makin tinggi angka
epsilon, makin rendah jumlah stage yang
diperlukan. Kenaikan harga epsilon dua kali
lipat dari 0,0013 menjadi 0,0026 temyata
menurunkan jumlah stage setengahnya.
Naiknya angka epsilon itu juga dapat
menurunkan laju refiuks dan kapasitas plant
cukup
besar,
sehingga
dapat
pula
menurunkan ukuran pabrik yang diperlukan.
Hal itu dapat diiihat dalam gambar 11, 12, dan
13. Telah disinggung di muka bahwa angka
epsilon makin besar bila isotop yang digunakan makin kecil berat moiekulnya. Apabila
pemisahan isotop ringan seperti boron,
karbon, nitrogen dan Iain-Iain dapat dilakukan
menggunakan proses ekstraksi pelarut, maka
model perhitungan ini dapat membantu
memperkirakan parameter-parameter proses
yang diperlukan seperti yang telah dijeiaskan
dalam tulisan ini.

Gambar 7 menunjukkan hubungan
antara komposisi produk dan kapasitas pabrik
ideal dan nyata. Pada gambar itu terlihat jelas
bahwa dengan menaikkan komposisi produk,
nilai Qjuga menaik.
Gambar 8 menunjukkan nisbah refiuks
(R/F) sebagai fungsi komposisi produk yp. Hal
ini menunjukkan bahwa laju alir refiuks (R)
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Gambar 7. Hubungan antara kapasitas
(Q) dengan komposisi produk.

Gambar 10. Hubungan antara kadar U-235
dalam limbah dengan jumlah
stage.

3.50E+07 -,

200

2.80E+07 -ft 1

o

2.10E+07 | W

•

6 = 0,0013

tas i

-Nyata
- Ideal

1

1.40E+07 T \ \

to
CO
Q.

7.00E+06 1 te^

—•--Nyata
- Ideal

- » •

c = 0,0026

m

nnnF+nn
1

1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

10

Komposisi Produk (yp), %

50

Epsilon, 1.0 x 10"

Gambar 8. Hubungan antara nisbah refluks
dan komposisi produk.
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Gambar 11. Kapasitas (Q) pada harga epsilon
bervariasi.
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Gambar 9. Hubungan antara jumlah stage
dengan komposisi produk.

Gambar 12. Nisbah refluks pada
epsilon bervariasi.
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terus menerus untuk mendapatkan produk
U-235 sebesar 3 % I7'4>.
Pencarian sistem tukar kimia untuk
menaikkan harga epsilon bagi isotop uranium
P
erlu dilakukan di masa datang. Perhatian
perlu dikonsentrasikan kepada penemuan
katalis-katalis yang cocok untuk sistem
tersebut. Hal itu dimaksudkan
untuk
menurunkan jumlah stage, laju refluks, dan
kapasitas plant, sehingga pada gilirannya
menurunkan biaya kapital pabrik.

500
30

50

70

Epsilon, 1.0x10"4
Gambar 13. Jumlah stage pada harga epsilon
bervariasi.

Teori ini dapat pula digunakan untuk
memodelkan proses tukar kimia terhadap
isotop lain yang lebih ringan daripada uranium
yang angka tetapan pisah isotopnya jauh
lebih besar daripada 0,0013 seperti yang
ditinjau dalam tulisan ini.

SIMPULAN
Perhitungan
untuk
memperkirakan
jumlah stage pada pabrik pengayaan uranium
menggunakan sistem tukar kirrtia (chemex)
adalah cukup sederhana bahkan dapat
dilakukan menggunakan kalkulator biasa.

UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan
terimakasih
disampaikan
kepada Dr. David A. White, Chemical
Engineering and Chemical Technology
Department, Imperial College, University of
London, London, UK atas segala saran-saran
yang bermanfaat dalam penyusunan tulisan,
dan penyediaan peralatan dan bahan
percobaan untuk mendukung kesempurnaan
tulisan ini.

Peneliti Perancis yang menggunakan
sistem U(III)-U(IV), dalam publikasi mereka|11'
hanya menyebutkan bahwa jumlah stage
yang diperlukan sekitar 2000 atau 3000 tanpa
menunjukkan rincian perhitungannya dan
angka itu ternyata tidak jauh berbeda dengan
hasil perhitungan menggunakan model di atas
(Gambar 13).
Untuk memroduksi U-235 3% dengan
limbah mengandung U-235 0,3% memerlukan
jumlah sfage lebih dari 4000 (sistem
U(IV)-U(VI)) dan nisbah refluks sekitar 700.
Parameter ini akan lebih besar bila U-235
dalam limbah lebih kecil dari 0,3%. Dapat
diperkirakan bahwa jumlah stage yang
diperlukan adalah sekitar 6800 untuk
memroduksi U-235 kurang dari 20% dan
15000 bila ingin memroduksi U-235 untuk
maksud senjata nuklir.
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N-f,Ne
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W
X

y
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a, P
E
*
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[(1+e)U + Z]/(U + Z)

Subscripts

NOTASI

F
f.N,

Akar-akar dari persamaan kuadrat
(pers. 10, 11, 18, 31 dan 34)
Konstanta pisah isotop
Volume fasa air/volume fasa
organik

a

(1984)25-26.

A.B

[w(l + e)+z]
Jumlah stage seluruh kaskade
Jumlah
stage
dalam seksi
enriching
Laju alir produk
Kapasitas pabrik minimum
Laju alir antar stage di seluruh
kontaktor
Konsentrasi UO22+ dalam fasa
organik
Konsentrasi UO22+ dalam fasa air
untuk setiap harga f
Laju alir limbah (produk bawah)
kelimpahan isotop U-235 dalam
U(IV) atau U4+
Kelimpahan isotop U-235 dalam
U(VI) atau UO22+
Konsentrasi U4+ dalam fasa
organik
Konsentrasi U4+ dalam fasa air
untuk setiap harga f

e
f
n
P
r
s
w
0

Konstanta pada normal finite
difference (pers. 8)
Konstanta
pada
persamaan
Langmuir (pers.21)
Konstanta pada persamaan linear
(pers. 22)
Konsentrasi U dalam fasa air dan
fasa organik
Laju alir umpan
Jumlah stage dalam seksi
stripping

1
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enriching
umpan
nomor stage
produk
nyata
stripping
limbah
Stage nomor 0 pada
stripping dan enriching
Stage nomor 1 pada
stripping dan enriching

seksi
seksi
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Tabel 1. Data Iterasi untuk kontaktor umpan tengah

R

Ns

4196
4096
3996
3896
3796
3696
3596
3496
3396
3296
3196
3096

1071
1090
1112
1135
1162
1191
1225
1263
1308
1360
1423
1500
1596
1723
1897
2162
2648

2996
2896
2796
2696
2596

PABRIK IDEAL
Ate j N
1519
1537
1556
1577
1600
1626
1656
1689
1727
1771
1822
1884
1960
2057
2186
2375
2702

2590
2627
2667
2712
2762
2818
2880
2952
3035
3131
3245^
3384
3557
3779
4083
4537
5349

PABRIK NYATA
| Afe | A/e N
RXN

RxN

J R/F

R

10868073
10760190
10659043
10566808
10484373
10413733
10358047
10320699
10305412
10319968
10372364
10476635
10655399
10945061
11417327
12232530
13886259

637
622
607
592
576
561
546
531
516
501
485
470
455
440
425
409
394

5315
5215
5115
5015
4915
4815
4715
4615
4515
4415
4315
4215
4115
4015
3915
3815
3715

1479
1503
1528
1556
1586
1619
1655
1696
1742
1794
1852
1920
1999
2094
2208
2350
2535

2070
2091
2114
2138
2164
2193
2225
2260
2298
2342
2390
2446
2509
2584
2672
2780
2916

3550
3594
3642
3693
3750
3812
3881
3956
4040
4135
4243
4366
4509
4678
4880
5130
5450

18866622
18741257
18627044
18522562
18431481
18355557
18296930
18258239
18242299
18256579
18306976
18403996
18553322
18781006
19104623
19571417
20248381

R/F
808
792
777
762
747
732
716
701
686
671
656
640
625
610
595
580
564

TANYA JAWAB
235

U diperkaya dalam bentuk O = U = O2+
atau ion U(VI) dan 23aU diperkaya dalam
ion U(IV).
Penemuan ini masih belum
dapat diterangkan hingga saat ini.
Informasi rinci pada frekuensi vibrasi
kompleks uranium perlu digali lebih lanjut.
Proses pertukaran kimia dalam tulisan ini
berlangsung menggunakan fasa air dan
fasa organik. Densitas fasa organik kirakira 0,9 kg/m3 yang lebih rendah dari
densitas air. Pada sistem redoks U(VI)U(IV), U(VI) yang berada di fasa organik
akan cenderung kaya U-235 yang
massanya lebih rendah dari U-238, karena
berada di atas fasa air, sementara U(IV)
yang berada di fasa air akan cenderung
diisi oleh U-238. Hal itu dipertegas oleh
pustaka 8 yang menjelaskan bahwa U235 cenderung berada dalam bentuk
U(VI). Begitu juga untuk sistem redoks
U(IV)-U(III), U-235 cenderung masuk ke
fasa organik dalam bentuk U(IV) dan U238 cenderung ke fasa air yang berada
dalam bentuk U(lll).[31

1. Gunanjar
•

Gambar 4 dan 5 dalam makalah ini
apakah diperoleh dari pustaka (penelitian
orang lain) atau hasil penelitian saudara
sendiri ?
Kalau diambil/dikutip dari
pustaka (hasil penelitian orang lain) mohon
dicantumkan
nomor
pustaka
pada
keterangan gambar 4 dan 5.

•

Bapak mengatakan U-235 cenderung
pada U(VI) dan U-238 pada U(IV) apakah
itu tidak terbalik (karena massa yang lebih
besar lebih kuat menahan elektron
terluarnya) ?

•

Mengapa sistem U(VI)-U(IV) dipilih ?
Fathurrachman

•

Gambar 4 dan 5 adalah hasil penelitian
saya sendiri yang telah dipublikasikan dan
terdapat pada pustaka 10.
Usul
pencantuman
nomor
pustaka
pada
gambar itu saya bersetuju.
•
Ikatan yang kuat antara oksigen dan
uranium dalam ion U(VI), O = U = Oz+,
mestinya
menyarankan
bahwa 238U
diperkaya dalam ion U(VI). Akan tetapi,
percobaan membuktikan bahwa isotop

134

Percobaan di lab membuktikan bahwa
pembuatan U(IV) cukup sulit karena ia
mudah teroksidasi menjadi U(VI).
Pembuatan U(lll) lebih sulit lagi karena
memerlukan suasana percobaan yang
inert (tidak ada gas O2) dalam boks
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bersarung tangan. Hal ini amat mahal dan
menemui
kegagalan
dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu, sistem U(VI)U(IV) saya pilih dalam percobaan di lab
sekaligus teori perhitungan mencari jumlah
stage yang diperlukan. Disamping itu,
data untuk sistem U(VI)-U(IV) cukup
tersedia.

•

Pabrik semikomersial menggunakan resin
tukar anion telah dibangun dan telah
beroperasi sejak tahun 1986 di Hyuga
City, Jepang yang mempunyai tinggi kolom
3 m dengan diameter 1 m dan ditaksir
memuat kira-kira 6500 stage dalam kolom
itu. Pabrik itu menghasilkan 17 kg dengan
pengayaan U-235 sedikit lebih dari 3 %
dalam waktu 4 bulan terus menerus dan
sekaligus memperoleh data proses lain
yang diperlukan sehingga peneliti Asahi
Chemical Co. berani mengatakan bahwa
proses pengayaan uranium dengan sistem
tukar kimia adalah layak diproduksi secara
komersial.

•

Proses tukar kimia dengan bantuan resin
anion sebenarnya agak kompleks. Resin
dikondisikan dengan asam khlorida yang
suhunya dijaga 70°C, zat pengoksidasi
(ferri khlorida) diumpankan ke kolom
melalui katup pilih dari atas sampai bawah
kemudian
umpan
uranil
khlorida
dikontakkan dengan resin. Ion U4+ dalam
larutan teroksidasi menjadi UO22+ oleh zat
pengoksidasi dan terserap resin, dan
terbentuklah batas antara zona zat
pengoksidasi dan zona serapan UO22+.
Bila laju serapan dan oksidasi cukup
tinggi, batas tersebut akan sempit dan
jelas terlihat. Jika pemasokan U telah
dianggap cukup untuk membentuk zona
serapan UO 2 2 \ zar pereduksi (titanium
khlorida) diumpankan melalui puncak
kolom untuk mereduksi UO22+ menjadi U4+
di bagian atas zona serapan. ion uranium
lepas dari resin menjadi U4+ dan batas lain
terbentuk antara zona reduksi dan zona
serapan UO22+. Bila pengumpanan zat
pereduksi dilanjutkan, zona UO22+ menjadi
turun dan reaksi tukar isotop terjadi
berkali-kali antara ion U yang terserap dan
yang ada dalam larutan. Bila kondisi
tersebut terus menerus dilakukan maka
larutan dengan U-235 yang sedikit
diperkaya muncul di belakang.

•

Selain menggunakan resin tukar anion,
memang ada penelitian menggunakan
resin tukar kation asam kuat. tetapi bukan
sistem redoks, yaitu U(lV) dengan U(IV)
dengan epsilon 0,00005. Dalam hal ini U235
diperkaya
pada
akhir
kurva
breakthrough dan U-238 diperkaya di
depan kurva (Sakuma Y. et al., "Uranium
isotope separation by cation exchange

2. Asmedi Suripto
•

Bila prinsip pemisahan isotopik 235U dan
U adalah preferensi valensi, bagaimana
pendapat
saudara,
apakah
cara
pertukaran ion dengan resin juga dapat
digunakan sama seperti ekstraksi pelarut ?

238

Fathurrachman
•

Tentu saja dapat bahkan peneliti Jepang
mengaku bahwa proses pertukaran ion
dengan resin milik mereka sangat efisien.
Sistem redoks dengan preferensi valensi
yang populer saat ini adalah sistem padatcair dan cair-cair. Sistem cair-cair secara
garis besar telah dijelaskan dalam
makalah ini. Sistem padat-cair untuk
redoks U(Vl)-U(IV) yang menggunakan
resin berupa pengontakan fasa air
berasam khlorida dengan resin tukar anion
basa kuat berukuran 20-200 mesh. Hal ini
didiskusikan dalam pustaka 4. Seko dkk
telah
menemukan
adsorben
yang
berkemampuan serap-lepas amat tinggi
sejak ditemukannya katalis yang mampu
mempercepat laju reaksi tukar elektron
dalam sistem U(VI)-U(IV). Di samping itu,
mereka
juga
mampu
memroduksi
adsorben yang sangat efisien dengan
mengatur bentuk porinya sehingga laju
reaksi tukar elektron overall dapat
meningkat ribuan lipat. Mereka mengaku
bahwa waktu tinggal untuk tiap stage
kurang dari satu detik bahkan hingga 0.1
detik, sementara pada proses ekstraksi
pelarut waktu tinggal paling cepat 20 detik
(pustaka 3, 7, 11). Waktu yang cukup
'lama' itu digunakan untuk mendispersikan
fasa organik agar menjadi tetesan amat
kecil hingga mirip butiran resin berukuran
20-200 mesh dan hal itu dapat
dilaksanakan oleh pengaduk dalam alat
pengaduk-pengenap
atau
pengaturan
lubang pada sieve tray dalam kolom pulsa,
agar proses pertukaran elektron dalam ion
U(VI) dan U(IV) dapat terjadi dengan baik.
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chromatography using uranous sulfate
complexes", J. Nucl. Sci. Technol., 18 (10)
(1981) 793-801). Adapula sistem U(VI)
dengan U(VI) menggunakan resin tukar
kation asam kuat yang harga epsilonnya
ditemukan bermacam-macam tergantung
kepada asam yang digunakan. Harga
epsilon mereka adalah 0,000088 untuk ion
asetat, 0,000142 untuk ion laktat, 0,00018
untuk ion sitrat dan 0,000218 untuk ion
malat. U(VI) tertangkap di fasa resin/padat
(Kim H. Y. et al., "Uranium isotope effeects
in some ion exchange systems involving
uranyil-carboxylate complexes", J. Chem.
Phys., 81 (12), Pt II (1984) 6266-6271).
Kedua sistem ini untuk sementara
ditinggalkan, karena harga epsilon yang
ditemukan sangat rendah.

menggunakan alat pengaduk-pengenap
adalah waktu tinggal yang digunakan
untuk mengontak U(VI) dengan U(IV)
dalam pengaduk dan dibiarkan mengenap
memerlukan waktu sekitar 1 menit. Waktu
tinggal ini 'amat lama'. Akibatnya, untuk
memperoleh U-235 3 % dalam produk,
pabrik tersebut harus dijalankan 3 tahun
terus menerus. Waktu yang lama akan
menaikkan
ongkos-ongkos
inventori
uranium, bahan kimia, listrik untuk reaksi
redoks dan menjalankan pengadukpengenap. Akibatnya pabrik tersebut
menjadi dua kali lipat lebih mahal dari
pabrik pengayaan uranium dengan metoda
difusi gas yang sudah mahal itu. Untuk
menurunkan biaya tersebut, maka waktu
tinggal harus diturunkan
serendahrendahnya, harga epsilon harus sebesarbesarnya sehingga ongkos-ongkos yang
diperlukan menjadi turun pula. Kondisi
tersebut telah dipenuhi oleh pabrik
rancangan Jepang yang menggunakan
resin penukar anion (t = 0.1 detik, epsilon
= 0.0013) dan rancangan Perancis yang
menggunakan kolom pulsa (t = 20-30
detik, epsilon = 0.0026). Mereka berdua
mengaku ongkos operasi dapat ditekan
sampai
sepersepuluh
lebih
rendah
daripada ongkos yang dikeluarkan oleh
difusi gas.[4'1T]

3. Bambang Herutomo
•

Bagaimana nilai ekonomis pabrik tukar
kimia Bapak dengan pabrik perkayaan
235
U dengan difusi gas maupun sentrifugal
gas?
Keuntungan yang diperoleh dari proses
tukar kimia dibanding metoda difusi dan
sentrifugal ?
Fathurrachman
Saya
hanya
menghitung
ongkos
pemisahan isotop U menggunakan alat
pengaduk-pengenap
yang
berukuran
sama dan membandingkan dengan difusi
gas yang paling mahal saat ini. Di lain
pihak, proses pemisahan isotop uranium
menggunakan
cara
sentrifugal
itu
dianggap sangat ideal untuk pemisahan
isotop uranium saat ini karena rendahnya
daya listrik yang dikonsumsi. Kelemahan

•

Metoda Tukar Kimia

Keuntungan
yang
diperoleh
bila
menggunakan
proses
tukar
kimia
dibandingkan dengan metoda difusi gas
dapat dilihat dalam tabel. Metoda
sentrifugal berbeda dengan difusi gas
dalam beberapa hal, misalnya rendahnya
daya listrik = 100-300 kWh/SWU, epsilon =
0,3-0,6, waktu tinggal 10-15 detik. Yang
sama adalah bahan kerja yang dipakai,
yaitu berupa gas UF6.
Metoda difusi gas

1. Memerlukan teknologi rendah sehingga pabrik ini dapat
diperlakukan sama dengan pabrik kimia biasa dan tidak
ada bahaya kritikalitas, karena kadar U-235 yang
diproduksi cukup rendah (3 %).

2. Untuk sistem cair-cair, menggunakan fasa air berasam (4
atau 9 M tergantung sistem redoks yang digunakan) dan
fasa organik dengan solven konvensional (TBP-kerosin
pun boleh). Untuk sistem padat-cair cukup menggunakan
resin tukar ion.
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1. Memerlukan teknologi tinggi yang membutuhkan
penanganan khusus terhadap bahaya lepasan gas dan
kritikalitas. Seluruh pabrik harus betul-betul suasana
vakum tinggi yang ketat terutama pada sambungan
pipa-pipa, gas UF6 dapat bereaksi dengan metal
menjadi metal fluorida, dengan air membentuk gas HF
yang amat korosif. Membran diffuser untuk memisahkan
U-235 dan U-238 terbuat dari bahan Nikel oksida atau
alumina yang porinya harus tahan aus.
2. Menggunakan gas UF6 yang korosif.
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Metoda Tukar Kimia

Metoda difusi gas

3. Cukup menggunakan pipa konvensional untuk pabrik
kimia. Hanya pada seksi tukar isotop memerlukan bahan
polimer fluorokarbon dan bahan plastik untuk pompapompa.

3. Menggunakan pipa mengandung bahan kadar Ni dan Cr
yang tinggi untuk menahan serangan korosi seperti
monel, inconel dll.

4.

Hanya untuk memroduksi U dengan pengayaan rendah,
misalnya untuk konsumsi reaktor PWR/BWR

4. Dapat memroduksi U dengan pengayaan tinggi untuk
tujuan senjata nuklir

5. Daya listrik hanya untuk menggerakkan pompa-pompa,
kolom pulsa, dan proses elektrolisis untuk mengubah
spesies U. Konsumsi energi spesifik < 600 kWh/SWU.

5. Daya listrik yang diperiukan untuk difusi gas amat tinggi,
yang sebagian besar digunakan untuk menjalankan
kompresor dan pendinginan gas sebelum umpan
memasuki stage berikutnya. Konsumsi energi spesifik
sekitar 2300-3000 kWh/SWU. Kasamya, perlu daya
listrik dari satu PLTN 1000 MWth untuk memroduksi U235 berderajad senjata nuklir.

6. Daya listrik hanya untuk menggerakkan pompa-pompa,
kolom pulsa, dan proses elektrolisis untuk mengubah
spesies U. Konsumsi energi spesifik < 600 kWh/SWU.

6.

7.

7. Harga epsilon = 0,0040 - 0,0045

Harga epsilon (tetapan pisah isotop)= 0,0026 [U(lll)-U(IV)l
0,0013 [U(VI)-U(IV)]

benzene) $10,530,-, maka harga
solven = $325,319,-.
Ongkos listrik untuk reaksi redoks
Harga listrik saat itu ditaksir sekitar
$0,105/kWh. Energi listrik = 208055
kWh/m3 produk, yang tergantung pada
tegangan yang dipakai, jumlah U yang
harus dikenai proses redoks, konstanta
Faraday, dan efisiensi arus listrik. Jadi,
ongkos arus listrik = $21,846 /tahun.m3
Ongkos untuk menjalankan pengadukpengenap.
Ongkos ini tergantung kepada energi
per kompartemen yang dipengaruhi
oieh densitas cairan, laju putaran
motor, diameter impeler, dan bilangan
tenaga (tak berdimensi) yang amat
bergantung pada bilangan Reynold.
Energi per kompartemen terhitung
= 1,26 Watt. Harga ini dikalikan
dengan jumlah
stage
yang
diperiukan dan harga listrik. Ongkos
itu sekitar $ 5.233,-/tahun.
Ongkos total pabrik ini sekitar =
$ 502.352,- untuk selama 3 tahun.
Setelah tahun ke empat, bam keluar
produksi U-235 3%, maka ongkos U
diperkaya/ kgU produk sekitar $7000,dan terus menurun sampai tahun ke
delapan menjadi $2500,-.
Bila solven tidak ikut dihitung, ongkos
itu sekitar $2800,-/kgU produk dan

4. Sudarmadi
•

Dari pabrik yang saudara rancang, berapa
cost/ biaya yang diperiukan untuk produksi
1 m3 3 % 2 * U ?
Fathurrachman

•

Waktutinggal5-10detik.

Ongkos
yang
diperiukan
untuk
memroduksi 1 m3 U-235 3% telah
disinggung sedikit pada jawaban Pak
Bambang
Herutomo. Ongkos
yang
diperiukan untuk pengayaan uranium
dengan
teknik
tukar
kimia
dan
menggunakan
pengaduk - pengenap
adalah:
• Ongkos inventori uranium yang ada
hubungannya dengan kapasitas pabrik
dan konsentrasi uranium dalam aliran
proses.
• Inventori bergantung pada waktu
tinggal (60 detik) dalam kontaktor,
tenaga pemisahan = 3,429 SWU/tahun
untuk U-235 3 %, harga epsilon =
0,0013, dan konsentrasi U dalam aliran
= 80 kg/tahun. Jadi, Estimasi inventori
uranium = 2472 kg. Harga U saat
dihitung (September 1995) sekitar
$30,-/kgU, maka harga U = $74,160,-.
• Ongkos bahan kimia yang diperiukan
• Solven yang diperiukan = 31 m3. Harga
per liter solven {TOA 40 % dalam
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pada tahun ke delapan turun menjadi
$1000,-/kgll produk.
Di lain fihak, ongkos yang hams
dikeluarkan dengan metoda difusi gas
sekitar $500,- /kgU produk. Jadi ongkos
produksi proses tukar kimia dengan
pengaduk-pengenap kira-kira 2 kali
lipat ongkos menggunakan difusi gas.

Fathurrachman

Jutaan tahun yang lalu U-235 di alam
sekitar 30%. Pustaka 7 menyebutkan hal
itu.
Adanya
reaktor
nuklir
alami
menyebabkan turunnya kadar U-235.
Pada saat yang sama, reaksi tukar kimia
saya rasa berlangsung antara U(VI) dan
(IV) secara alami pula untuk sedikit
menaikkan
kadar
U-235,
misalnya
menggunakan jasa resin tukar ion yang
terdapat dalam tanah. Akan tetapi, reaksi
fisi alami U-235 lebih cepat berlangsung
dalam reaktor nuklir alami, sehingga saat
ini tinggal 0,71% U-235 saja yang berhasil
dimanfaatkan maksimal oleh penghuni
bumi.

5. Djoko Soetarno
Apakah kecenderungan isotop
238,

U dengan tingkat
juga berlaku di alam
mineralisasi U primer
sekunder (dominan
235
U dan 238 U sama.

235,

U dan

oksidasi (U
U6+)
? Dalam eksplorasi,
(dominan U4+) dan U
U6+) perbandingan
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KINETIKA KOROSI PADUAN LOGAM AIMg2 DALAM MEDIA AIR
PADA TEMPERATUR 40 - 80°C DAN pH = 4 - 9
Andi Chaidir, Sungkono
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
KINETIKA KOROSI PADUAN LOGAM AIMg2 DALAM MEDIA AIR PADA TEMPERATUR
40 - 80°C DAN pH = 4 - 9. Telah dilakukan penelitian untuk mempelajari kinetika dan
mekanisme korosi dari paduan logam AIMg2. Eksperimen dilakukan dalam media air pada
temperatur (T)= 40-80°C, waktu (t)= 5-30 hari, dan pH = 4-9 dengan metoda gravimetri
diskontinyu. Hasil percobaan menunjukkan bahwa laju penambahan berat per satuan luas
permukaan AIMg2 pada pH = 4 naik secara logaritmik untuk T = 40 - 60°C dan untuk T= 80°C
terjadi pengurangan berat per satuan luas permukaan AIMg2 dengan laju linier. Pada pH = 6,5
terjadi kenaikan penambahan berat persatuan luas permukaan AIMg2 secara logaritmik untuk
T = 40-80°C. Pada pH = 9 terjadi kenaikan penambahan berat per satuan luas permukaan
AIMg2 secara logaritmik
untuk T = 40 - 60°C, sedangkan pada T = 80°C kenaikan
penambahan berat per satuan luas permukaan AIMg2 secara linier untuk t = 5 - 15 hari dan
kemudian terjadi pengurangan berat per satuan luas permukaan AIMg2 secara linier untuk
t= 20 - 30 hari. Mekanisme korosi pada permukaan AIMg2 terdiri dari dua proses yaitu
pelapisan dan erosi. Proses pelapisan permukaan AIMg2 terjadi pada pH = 4-9 untuk T = 4060°C ; pH = 6,5 untuk T = 80°C dan pH = 9 untuk T = 80°C dengan t = 5 - 1 5 hari. Proses erosi
permukaan AIMg2 terjadi pada pH = 4 untuk T = 80°C dan pH = 9 untuk T = 80°C dengan
t = 2 0 - 3 0 hari.
ABSTRACT
CORROSION KINETICS OF AIMg2 ALLOY IN WATER WITH pH FROM 4 TO 9 AT
TEMPERATURE OF 40-80°C. The research of AIMg2 corrosion has been done to study kinetics
and mechanism corrosion. Corrosion experiment was earned out using water under controlled
pH from 4 up to 9 at temperature of 40-80PC within 5-30 days by discontinue gravimetric
method. The result shows that increasing rate of weight over the surface area unit of AIMg2
occurs logarifmically in the pH of 4 at temperature of 40 and 60°C. In the other hand that rate of
weight over the surface area unit is decreasing lineariy at temperature of 80°C. The rate of
changed weight over the surface area unit of AIMg2 increase logaritmically in pH of 6,5 and
temperature from 40 up to 8O°C so do that of condition in pH of 9 at temperatures of 40 and
60° C. Meanwhile, the rate of changed weight over the surface area unit increase lineariy toward
corrosion time within 5-15 days and then that decrease linearly in 20-30 days duration at
constant temperature of 80° C. The corrosion mechanisms on AIMg2 surface consist of two
processes namely coating and erosion. Coating process on AIMg2 surface occurred in the pH
solution from 4 up to 9 and at temperature of 40-60°C, pH of 6,5 at temperature of 80°C and
thatpH of 9 at temperature of 80°C within 5-15 days. Erosion process on AIMg2 surface occurs
in both solution ofpH 4 and 9 at temperature of8CPC during 20-30 days.

sangat
memuaskan dalam
temperatur operasi reaktor.111

PENDAHULUAN
Logam paduan
AIMg2
digunakan
sebagai material kelongsong elemen bakar
reaktor riset
tipe MTR {Material Testing
Reactor) di Reaktor Serbaguna
G.A.
Siwabessy Serpong. Hal ini disebabkan
logam paduan AIMg2 mempunyai tampang
lintang serapan neutron
termal
rendah,
kekuatan mekanik
cukup tinggi,
dan
ketahanan korosi terhadap
air pendingin

rentang

Reaksi fisi
yang terjadi pada bahan
bakar
menghasilkan produk fisi
berupa
padatan atau gas, neutron, dan
panas.
Produk fisi terkungkung di dalam elemen
bakar dan neutron digunakan untuk proses fisi
berikutnya,
sedangkan
energi
panas
dipindahkan secara konduksi di dalam bahan
bakar dan
diteruskan dengan
proses
konveksi
pada
permukaan
kelongsong
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elemen bakar. Oleh karena di dalam elemen
bakar terjadi reaksi fisi dan di lain pihak
elemen bakar terendam di dalam air, maka
kondisi
tersebut
dapat
menyebabkan
fenomena
korosi
pada
permukaan
kelongsong.
Eksperimen korosi logam paduan AIMg2
dalam
media air menggunakan
metoda
gravimetri tidak kontinyu yang berdasarkan
pada pembahan berat spesimen. Kurva laju
korosi dibuat berdasarkan hasil pengamatan
perbedaan berat spesimen sebelum dan
sesudah proses korosi
persatuan luas
sebagai
fungsi waktu.
Kurva tersebut
digunakan untuk menentukan jenis reaksi
korosi dan tetapan laju korosi, K.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mempelajari laju korosi AIMg2 dalam media
air dengan T = 40 - 80°C,t = 5 - 3 0 hari, dan
pH = 4-9. Dalam penelitian ini, media korosi
yang digunakan adalah air bebas mineral
yang
mempunyai
konduktivitas listrik,
kL=0,6nS/cm ditambah dengan bahan aditif.
Bahan aditif yang digunakan
adalah
campuran asam nitrat (HNO3) dan amoniak
(NH3) sebagai pengkondisi pH < 7 atau
campuran asam asetat (CH3COOH) dan
natrium
hidroksida
(NaOH)
sebagai
pengkondisi pH > 7.

Gambar 1 memperlihatkan hubungan
antara
laju korosi AIMg2 sebagai fungsi
temperatur dan konsentrasi oksigen. Pada
gambar 1
terlihat
bahwa
kenaikan
temperatur akan menaikkan
laju korosi,
demikian juga kenaikan laju difusi akan
memberikan efek serupa.
2. Pengaruh Zat Padat Terlarut.
Pengaruh zat padat terlarut terhadap laju
korosi melibatkan faktor konsentrasi dan jenis
ion. Gambar 2 memperlihatkan hubungan
antara laju korosi suatu logam sebagai fungsi
konsentrasi zat padat terlarut. Sebagai contoh
ion karbonat
dan
bikarbonat dapat
mengurangi laju korosi
suatu logam,
sedangkan ion khlorida, ion sulfat, dan ion
agresif lain dapat menaikkan laju korosi
karena merintangi efek lapis lindung.

TEORI
Laju korosi logam aluminium dan
paduannya dalam media air bergantung
pada temperatur, zat padat terlarut, laju aliran
air pendingin, dan pH.[2]

Kons

zat "Padat

Gambar 2. Hubungan antara laju korosi
sebagai fungsi konsentrasi zat
padat terlarut.'21

1. Pengaruh Temperatur
0.30

3. Pengaruh Kecepatan Alir

2

3 4 5 6 7
O k s i g c n , ppm

Jika kecepatan aliran air cukup tinggi,
produk korosi yang terbentuk pada anoda
akan terusir dari permukaan logam sebelum
membentuk lapisan yang menempel secara
kuat dan berfungsi sebagai pasivator. Pada
umumnya laju korosi akan bertambah dengan
adanya
kenaikan kecepatan aliran air,
sedangkan bentuk korosi yang terjadi
biasanya merata. Laju korosi pada logam
aluminium dan paduannya menurun akibat
terjadinya interaksi antara permukaan logam

9 10

Gambar 1. Hubungan antara laju korosi
AIMg2 sebagai fungsi temperatur
dan laju difusi oksigen.121
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Alat

dan oksigen dengan membentuk lapisan
oksida. Lapisan oksida tersebut bertindak
sebagai
inhibitor
untuk
proses korosi
berikutnya. Penambahan kecepatan aliran air
akan menaikkan kadar oksigen yang tersedia
pada kedudukan katoda, sehingga dapat
menaikkan terjadinya inhibitor korosi pada
permukaan yang lebih merata.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. Pengaruh pH
Gambar 3 memperlihatkan hubungan
antara laju korosi aluminium dan paduannya
sebagai fungsi pH. Pada gambar 3 tersebut
terlihat bahwa laju korosi aluminium dan
paduannya tinggi pada pH < 4 dan pH > 8,
sedangkan pada pH = 4 - 8 terjadi pasivasi.

E

15

>
.
•
o
>
.

Gelas piala dengan V = 5 I
Termometer dengan skala 0 - 100oC
Stirrer
pH meter
Neraca Sartorius
Gergaji potong ACCUTOM
Pemegang spesimen ( kawat Al)
Sumber daya listrik.

Cara kerja
a) Material AIMg2 dipotong menggunakan
gergaji. Permukaan
bekas
potong
diratakan
dengan
kertas ampelas
kekasaran 600 untuk mendapatkan
spesimen uji dengan panjang = (20±1)
mm, lebar = (10±1) mm, dan tebal =
(3±0,1)mm.
b) Permukaan spesimen uji dibersihkan
dengan pembersih ultrasonik selama
+5menit, kemudian dicuci dengan aseton
selama + 5 menit, dikeringkan, dan
berat spesimen sebelum proses korosi
ditimbang, W1.
c) Media oksidasi dengan pH = 4; 6,5; atau 9
dimasukkan ke dalam gelas piala yang
telah dilengkapi termometer. Gelas piala
tersebut
diletakkan di atas stirrer,
kemudian spesimen uji diletakkan pada
penyangga spesimen.
d) Sumber daya listrik dari stirrer dihidupkan,
setelah mencapai temperatur T = 40, 60,
atau 80°C pada kecepatan pengaduk
tertentu kemudian dibiarkan sampai waktu
reaksi yang diinginkan.
e) Pada t = 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 hari
spesimen-spesimen tertentu
diambil
dari
wadah proses, kemudian berat
spesimen
setelah proses
korosi
ditimbang, W2.
f) Grafik antara perubahan berat spesimen
sebelum dan sesudah proses korosi per
satuan luas sebagai fungsi waktu W/A
vs t, dibuat pada T = 40 - 80°C, dan
pH= 4 - 9.

J 1*. N J C I lolmion
7 0Jy4 • i p o i u i •
J00 K
0090 i a i
«590 I t
2091 13
2091 Tt
20i < I t
P.,,, Al 199 9X1

pH

Gambar 3. Hubungan antara laju korosi
aluminium dan paduannya
sebagai fungsi pH.'3!

TATA KERJA
Bahan
1.
2.

Logam paduan AIMg2 bentuk plat
Bahan aditif pengkondisi pH yaitu
- untuk pH < 7 digunakan campuran HNO3
dan NH3
- untuk pH > 7 digunakan campuran
CH3COOH dan NaOH
3. Air bebas mineral dengan konduktivitas
listrik, kL ^ 0,6
4. Aseton

HASIL DAN BAHASAN
Gambar 4a, b, dan c masing-masing
menunjukkan laju perubahan berat AIMg2
dalam media air pada pH = 4; 6,5; dan 9.
Gambar 4a memperlihatkan bahwa untuk
T= 40-60°C penambahan berat per satuan
luas permukaan AIMg2
naik
mengikuti
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aturan logaritmik dan untuk T = 80°C terjadi
pengurangan
berat
per
satuan
luas
permukaan AIMg2 dengan laju linier. Pada
T = 40 - 60°C dengan pH = 4 oksida logam
yang terbentuk kompak dan melekat kuat
sehingga membentuk pasivasi di permukaan
logam AIMg23i4l5). Hal ini sesuai dengan
persamaan kimia sebagai berikut:

sehingga membentuk lapisan pasivasi di
permukaan logam AIMg2 menurut reaksi |3A5] :
Al 3+ + 2 H2O -> AI(OH)2+ + 2 H +

(3)

. cin/craa

AIOH12+

AI 3+ + H2O

(D

Pada pH = 4 untuk T = 80°C, oksida
logam yang terbentuk telah mencapai tebal
kritisnya pada t < 5 hari dan kemudian
lapisan oksida tersebut rontok. Rontoknya
lapisan oksida AIMg2 tersebut kemudian
diikuti
dengan peristiwa pelarutan logam
AIMg2 menurut reaksi p ' 4 l 5 ] :

B[>

16

ffaklu, hail
6o°c. -"" eo°t;

Gambar 4b. Laju perubahan berat AIMg2
dalam media air pada pH = 6,5.

, W/A.

10

16

E5

"ffaktu, hnri
6(J"C. ~u - uu'H-

Gambar 4a. Laju perubahan berat AIMg2
dalam media air pada pH = 4.
A|

. Al3+ + 3 e

(2a)

Dalam
lingkungan asam ion A l +
kemungkinan
akan
terhidrolisa menjadi
kompleks dengan rumus umum: |5]
[Alg{OH)3g.pp+

(2b)

Gambar 4c
memperlihatkan bahwa
untuk T=40-60°C mempunyai kecenderungan
serupa yaitu laju penambahan berat per
satuan luas permukaan AIMg2 naik secara
logaritmik. Pada T = 80°C laju penambahan
berat per satuan luas permukaan AIMg2 naik
secara linier untuk t = 5-15 hari, dan
kemudian terjadi pengurangan berat per
satuan luas permukaan
AIMg2
dengan
laju linier untuk t = 20 - 30 hari. Pada pH = 9
untuk T = 40 - 60°C dan t = 5-30 hari oksida
logam yang terbentuk kompak dan melekat
kuat sehingga membentuk lapisan pasivasi
di permukaan logam AIMg2
menurut
reaksi : [ 3 A S l
AI3+ + 3H 2 O ->AI(OH) 3

(4)

Pada pH = 9 untuk T = 80°C oksida
logam yang terbentuk kompak dan mencapai
tebal kritisnya pada t = 15-20 hari dan
kemudian lapisan oksida tersebut rontok.
Rontoknya
lapisan oksida tersebut diikuti
dengan proses pelarutan logam AIMg2
menurut reaksi l3 ' 4 ' 5 ':

dengan g dan p = tetapan.
Gambar 4b memperlihatkan bahwa untuk
T = 40-80°C
mempunyai kecenderungan
serupa yaitu laju penambahan berat
per
satuan luas permukaan AIMg2 naik secara
logaritmik.

AI3+ + 4 H 2 O ^ AI(OH)4- +
dan
AI(OH)4- -> AIO2" + 2 H2O

Hal ini disebabkan pada pH = 6,5 untuk
T = 40 - 80oC oksida logam AIMg2 yang
terbentuk
kompak
dan
melekat
kuat
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rusaknya lapisan oksida yang melekat pada
permukanaan AIMg2.

W/A. tn,/cmB

Pada gambar 6a. dimana pH = 4,
Temperatur = 40°C. dengan waktu 20 hari
nampak terjadinya
lapisan oksida pada
permukaan spesimen AIMg2 relatif homogen.
Analog dengan gambar 5b bahwa dengan
pertambahan waktu selama 10 hari maka
lapisan oksida pun rusak dan lapisan
permukaan AiMg2 pun mulai rusak akibat
korosi (gambar 6b).

Walrtu, linri
4 0°c —*— so°c -~"- eo°c

Gambar 4c. Laju perubahan berat AIMg2
daiam media air pada pH = 9.
Dalam lingkungan basa oksida AIMg2
akan larut dengan membentuk ion AIO2"
Berdasarkan gambar 4a, 4b, dan 4c terlihat
bahwa laju perubahan berat per satuan luas
permukaan AIMg2 terdapat 2 (dua) jenis
yaitu penambahan berat dan pengurangan
berat. Penambahan berat AIMg2 disebabkan
terjadinya proses pelapisan oksida
pada
permukaannya. Oksida yang terbentuk terdiri
dari amorph, bohmite ( a AI2O3.H2O ) atau
bayerite ( p AI2O3.3H2O ). Oksida tersebut
berfungsi
sebagai
pasivasi
terhadap
permukaan logam AIMg25).
Pada media
korosi yang dinamis, gerakan air dapat
menimbulkan gesekan antara air dengan
permukaan
oksida.
Gesekan tersebut
dengan bertambahnya waktu tinggal AIMg2
dalam
media air
dapat menyebabkan
rontoknya lapisan oksida, sehingga terdapat
permukaan
logam AIMg2 yang tidak
terlindungi.
Kondisi
tersebut
di
atas
mempercepat proses korosi di permukaan
logam AIMg2 yang ditandai dengan terjadinya
pengurangan berat AIMg2. Mekanisme yang
mengatumya
adalah
proses erosi pada
p
permukaan logam AIMg2.' ]

t = 15hari

t = 20 hari
Gambar 5. Morfologi permukaan AIMg2 yang
terkorosi pada T = 80°C , pH = 9

Pada gambar 5a nampak bahwa pada
pH=9, temperatur 80°C dan waktu 15 hari
telah
terbentuk
iapisan
oksida
pada
permukaan logam paduan AIMg2 dengan
permukaan yang homogen. Dengan kondisi
yang sama baik pH maupun temperatur (gbr.
5b), lapisan oksida mulai
rusak
akibat
terjadinya erosi. Hal ini membuktikan bahwa
dengan bertambahnya waktu, korosi akan
berlanjut terus. Hal ini dipercepat lagi oleh

t = 20 hari
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[2]
[3]

[4]
t = 30 hari

[5]

Gambar 6. Morfologi Permukaan AIMg2 yang
terkorosi pada pH 4, T = 40°C

[6]

SIMPULAN
Berdasarkan pengolahan dan pengkajian
data hasil penelitian korosi AIMg2 dalam
media air dengan T = 40-80°C, dan pH = 4-9
dapat disimpulkan:
a) Laju penambahan berat per satuan luas
permukaan AIMg2 pada pH = 4 naik
secara logaritmik untuk T = 40-60°C
dan untuk T = 80°C terjadi pengurangan
berat per satuan luas permukaan AIMg2
dengan laju linier.
b) Laju penambahan berat per satuan luas
permukaan AIMg2 pada pH = 6,5 naik
secara logaritmik untuk T = 40 - 80°C.
c) Laju penambahan berat per satuan luas
permukaan AIMg2 pada pH = 9 naik
secara logaritmik untuk T = 40 - 60°C
dan untuk T = 80°C naik secara linier
untuk t = 5-15 hari dan kemudian terjadi
pengurangan berat per satuan luas
permukaan AIMg2 secara linier untuk
t=20 - 30 hari.
d) Mekanisme korosi pada AIMg2 terdiri dari
dua proses yaitu proses pelapisan dan
erosi pada permukaan AIMg2.
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TANYA JAWAB
1. Muchlis B.
• W = f (t) apakah logaritmik atau linier ?
Andi Chaidir
Pada pH=4 untuk T=40-60°C; W=f(t) mengikuti
aturan logaritmik dan T=80°C terjadi pengurangan
berat dengan laju linier. Pada pH=6,5 untuk T=4080°C; W=f(t) mengikuti aturan logaritmik. Pada
pH=9 untuk T=40-60°C;W=f(t) mengikuti aturan
logaritmik dan untuk T=80°C W=f(t) mengikuti
aturan linier (t=5-15 hari). Selanjutnya rontok dan
terjadi pengurangan berat dengan laju linier (t=2030 hari).
2. Widjaksana
•

Bagaimana kesesuaian proses/kinetik pada
T=40°C dan pH=4 dengan kenyataan di
reaktor?

Andi Chaidir
•
Pada penelitian simulasi ini digunakan
temperatur dan pH air dalam rentang di bawah
dan di atas temperatur dan pH air pendingin di
reaktor GA Siwabessy (T«42°C dan pH«5,5).
Penelitian korosi AIMg2 dalam media air pada
T=40°C
dan
pH=4
dilakukan
untuk
mengetahui tingkat keamanan kelongsong
elemen bakar jika dioperasikan di bawah
kondisi operasi rekator GA Siwabessy.

UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih disampaikan kepada Bapak
Nusin Samosir, Bapak Isfandi dan Bapak
Sayudi atas bantuan dan kerjasamanya
dalam melaksanakan penelitian ini.

3. Bunawas
•
Apakah ada kemungkinan pengaruh radiasi y
dalam mempercepat laju korosi AIMg2,
mengingat pada operasi reaktor radiasi y
cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA
[1] BENYAMIN, M. MA. " Nuclear Reactor
Materials
and
Applications", Van
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menaikkan laju korosi kelongsong elemen
bakar. Pada penelitian ini efek radiasi
diperhitungkan dengan cara menggunakan
temperatur simulasi lebih tinggi dibandingkan
temperatur
air
pendingin
reaktor
GA
Siwabessy (T«42°C).

Andi Chaidir
•
Secara teoritis radiasi y sedikit menaikkan
jumiah panas yang dibebaskan dari reaksi fisi
bahan bakar. Panas tersebut dipindahkan
secara konveksi pada permukaan kelongsong
etemen bakar ke pendingin, sehingga akan
menaikkan sedikit temperatur air pendingin.
Kenaikan temperatur tersebut akan sedikit
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KINETIKA OKSIDASI ZIRCALOY-2 OALAM MEDIA UAP AIR JENUH
PADA TEMPERATUR 250 - 300°C DAN pH = 5 - 9
Sungkono, Sayudi, Isfandi, Eric Johneri
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
KINETIKA OKSIDAS! ZIRCALOY-2 DALAM MEDIA UAP AIR JENUH PADA TEMPERATUR
250 - 300°C DAN pH = 5 - 9. Perilaku zircaloy-2 dalam media uap air jenuh dipelajari untuk
memahami kinetika dan mekanisme oksidasi material kelongsong elemen bakar reaktor
tipe BWR ( Boiling Water Reactor). Eksperimen oksidasi zircaloy-2 dalam media uap air jenuh
dilakukan pada temperatur (T) = 250 - 300°C, waktu (t) = 1 - 16 jam, dan pH = 5 - 9
menggunakan metoda gravimetri tidak kontinyu. Hasil percobaan menunjukkan bahwa
kinetika oksidasi zircaloy-2 pada pH = 5 untuk T = 250 - 300°C secara kualitatif naik untuk
t= 1 jam ke t = 2 jam dan kemudian menurun secara hiperbolik. Pada pH = 7 kinetika
oksidasi zircaloy-2 naik secara linier untuk T = 250°C dan untuk T = 275 - 300°C naik
secara logaritmik. Pada pH = 9 kinetika oksidasi zircaloy-2 untuk T = 250 - 300°C naik secara
logaritmik. Mekanisme awal oksidasi zircaloy-2 dalam media uap air jenuh pada T= 250 -300°C
dan pH = 5 - 9 mengikuti teori Pilling-Bedworth.

ABSTRACT
OXIDATION KINETICS OF ZIRCALOY-2 IN THE SATURATED STEAM MEDIUM AT A
TEMPERATURE RANGE OF 250 - 300PC AND pH FROM 5 TO 9. The oxidation of zircaloy-2 in
saturated steam medium has been studied to deal with the understanding of the oxidation
kinetics and mechanism of cladding material of the BWR ( Boiling Water Reactor) fuel
element. The experiments have been performed at temperature (T) range of 250 - 30CPC, for a
time range (t) of1 -16 hours, and pH from 5 to 9 utilizing non continuous gravimetric method.
The results show that at pH of 5 and at temperatures between 250 - 30CfC the zircaloy - 2
oxidation kinetic increases quantitatively during 1 hour to 2 hours exposure and then it
decreases according to a hyperbolic function. In the pH=7 at 7=250° C the zircaloy-2 oxidation
kinetic increases lineariy and at T= 275 - 300°C it increases following a logarithmic function.
At pH=9 and T=250-300°C zircaloy-2 oxidation kinetic increases following a logarithmic
function. The initial oxidation mechanism of zircaloy-2 at pH from 5 to 9 obeys the Pilling Bedworth theory.

oksida. Kondisi tersebut
menyebabkan
adanya tegangan dalam sistim logam-oksida,
sehingga lapisan oksida dapat rontok dan
merupakan pemicu serangan korosi lokal
pada permukaan kelongsong.'2l3' Lapisan
oksida yang terbentuk pada permukaan
zircaloy-2 dalam lingkungan air tidak dapat
di-hindari. Oleh karena itu, perlu dipelajari
pengendalian
proses oksidasi zircaloy-2
dalam lingkungan air pendingin dengan cara
mempelajari kinetika oksidasinya.

PENDAHULUAN
Zircaloy-2 digunakan sebagai material
kelongsong elemen bakar reaktor daya tipe
BWR (Boiling Water Reactor). Reaktor BWR
menggunakan
bahan bakar UO2 dengan
pengkayaan ± 3 , 0 persen berat U235 dan
pendinginnya air ringan. l1'21 Reaksi fisi yang
terjadi pada bahan bakar menghasilkan
produk fisi
berupa padatan atau gas,
neutron, dan panas. Oleh karena di dalam
elemen bakar terjadi reaksi fisi dan di lain
pihak elemen bakar terendam di dalam air,
maka
zircaloy-2
cenderung teroksidasi
dengan membentuk lapisan oksida pada
permukaannya.
Oksida tersebut menjadi
penghalang perpindahan panas dari elemen
bakar
ke pendingin,
sehingga
terjadi
penumpukan panas pada antar muka logam-

Eksperimen oksidasi zircaloy-2 dalam
media uap air jenuh menggunakan metoda
gravimetri tidak kontinyu yang berdasarkan
pada
penambahan berat spesimen.[3'4J
Kurva kinetika oksidasi dibuat berdasarkan
hasil pengamatan perbedaan berat spesimen
sebelum dan sesudah proses oksidasi per
satuan luas sebagai fungsi waktu. Kurva
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K = ( W/A) n . f 1
(5)
dengan:
K = tetapan laju reaksi oksidasi, {mg/cm2)n/s
W = perbedaan berat spesimen sebelum dan
sesudah proses oksidasi, mg
A = luas permukaan spesimen, cm2
n = orde reaksi.

tersebut digunakan untuk menentukan jenis
reaksi oksidasi dan tetapan laju oksidasi, K.
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari
kinetika oksidasi zircaloy - 2 dalam media
uap air jenuh pada T = 250-300°C, t = 1-16
jam, dan pH = 5-9. Dalam peneiitian ini, media
oksidasi yang digunakan adalah air bebas
mineral yang mempunyai konduktivitas listrik,
kL = 0,6 (iS/cm ditambah dengan bahan aditif.
Bahan aditif yang digunakan adalah lithium
hidroksida (LiOH) sebagai pengkondisi pH ± 7
atau asam borat (H3BO3) sebagai pengkondisi
pH<7.

Beberapa peneliti telah
mempelajari
kinetika reaksi oksidasi zircaloy-2 dalam
media uap air jenuh dengan metoda
gravimetri. Cox et al. mendapatkan bahwa
laju reaksi oksidasi zircaloy-2 dalam media
uap air jenuh pada temperatur 300°C
mengikuti aturan kubik. Biefer et al. mendapatkan bahwa laju reaksi oksidasi zircaloy-2
dalam media uap air jenuh pada T = 360°C
dan p = 1.000 psi dengan di-aliri oksigen
mengikuti aturan parabolik.
Chirigos
mendapatkan bahwa penambahan hidrogen
ke dalam media air pada T = 340°C
dan
p=2.500 psi
tidak mempengaruhi laju
oksidasi zircaloy-2. Hillner et al. mendapatkan
bahwa laju reaksi oksidasi zircaloy-2 dalam
media air dengan LiOH semakin pekat yang
dialiri 55 cm3 H2O pada T = 360°C lebih cepat
dengan faktor K/Ko dibandingkan dalam
media air murni pada T = 360°C. Coriou
mendapatkan laju reaksi oksidasi zircaloy-2
dalam media air dengan LiOH 0,083 M pada
360°C lebih cepat dengan faktor 10
dibandingkan dalam media air murni pada
T=360°C.t3'51

TEORI
Reaksi total antara zirconium dan
paduannya dengan uap air jenuh adalah [5] :
2 Zr + 2 H2O + O2 -> 2 ZrO2 + 2 H2

( 1)

Perubahan energi bebas pembentukan
oksida dari persamaan (1) adalah :
AG = AG° + R.T.In (a Zr02 /aZr)2.[p(H2)/ p(H2O)]2
(2)
dengan:
AG°
= perubahan energi bebas
pembentukan ZrO2 standar (STP),
J/mol
R
= tetapan gas universal = 8,314
J/mol. K
T
= temperatur, K
a
=
zr02
aktivitas ZrO2
azr
= aktivitas Zr
p(H2)
= tekanan parsial gas Hidrogen, Pa
p(H2O) = tekanan parsial uap air jenuh, Pa.

TATA KERJA
Bahan
1. Tabung zircaloy-2 dengan diameter
Do=20,1 mm dan Di = 19 mm.
2. Bahan aditif pengkondisi pH yaitu LiOH
dan H3BO3
3. Air bebas mineral.

Persamaan (1) menunjukkan bahwa
untuk setiap
pembentukan 2 mol H2
dibutuhkan 1 mol O2. Oleh karena terdapat
ke-setaraan perbandingan antara jumlah
gas yang terbentuk dengan tekanan parsial
gas tersebut, maka
p(H2) = 1/2 p(O2)

Cara kerja,(3)
a) Spesimen uji dengan ukuran panjang (3,2
± 0 , 1 ) mm permukaannya dibersihkan
dengan pembersih ultrasonik selama ± 5
menit.
b) Spesimen a) dicuci dengan aseton selama
+ 5 menit, dikeringkan, kemudian berat
spesimen sebelum oksidasi ditimbang,
W1.
c) Media oksidasi dimasukkan ke dalam
autoclave, spesimen uji diletakkan pada

( 3)

Substitusi persamaan (3) ke (2) menghasilkan,
AG = A G° + R.T.In (a Zr02 /a & )2 . p(O2)/p(H2O)
(4)
Persamaan umum tetapan laju reaksi
oksidasi, K suatu logam dalam media korosif141:

148

ISSN 1410-1998

Prosiding Pmsentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

penyangga spesimen, dan autoclave
dikunci rapat.
d) Sumber daya listrik
dari
autoclave
dihidupkan, setelah mencapai temperatur
uap air jenuh tertentu ditahan sampai
waktu reaksi yang diinginkan.
e) Daya dimatikan, autoclave didinginkan,
dan berat spesimen setelah oksidasi
ditimbang, W2.
f) Grafik hubungan antara perubahan berat
spesimen sebelum dan sesudah proses
oksidasi per satuan luas sebagai fungsi
waktu, A W/A vs t, dibuat pada T = 250300°C dan pH = 5-9.

ZZZZZZL

mempunyai kecenderungan kinetika oksidasi
serupa yaitu naik secara logaritmik untuk t=2
- 12 jam dan kemudian menurun untuk
t=16jam.
Gambar 3a, b, dan c masing-masing
menunjukkan hubungan antara tetapan laju
oksidasi, K, terhadap temperatur pada pH =
5, 7, dan 9. Tetapan laju oksidasi tersebut
dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan
Arrhenius, yaitu pada:
pH = 5; K = 1,934.10"5.exp( 1.258.10 3 /T)
(6a)
pH = 7; K = 2,062.exp( -2,103.10 3 /T)
(6b)
pH = 9; K = 8,656.101.exp( -2.986.103 / T )
(6c)

x:250°C:K=2,0921.
x:250°C:K=2,0921.10^(»
)-0.5183
g /c«2)-0.5183/

"I
0

*:300°C;K=l,6923.10- i| (»K/cm 2 )-°' 6869 / B

o
_ I _ t _.
0,5

1. Termokopel tipe J
2. Tutup autoclave
3. Specimen holder
4. Spesimen
5. Badan autoclave

6. Elemen pemanas
7. Manometer
8. Katup buang
9. Sumber daya listrik

0

1,0

2.0

3,0

t,t>

5,0

6,0

t (104 s)
Gambar 2a. Kinetika oksidasi zircaloy-2 pada
pH = 5.

Gambar 1. Skema peralatan proses oksidasi
zircaloy-2 dalam media uap air
jenuh.

0,50

HASIL DAN BAHASAN

B
O

HASH PERCOBAAN

s

Gambar 2a, b, dan c masing - masing
menunjukkan kinetika oksidasi zircaloy-2
dalam media uap air jenuh pada pH = 5, 7,
dan 9. Gambar 2a memperlihatkan bahwa
untuk T = 250 - 300°C kinetika oksidasinya
serupa yaitu secara kualitatif naik dari t = 1 2 jam dan kemudian menurun secara
hiperbolik pada t = 2 - 1 6 jam. Gambar 2b
mem-perlihatkan terjadinya transisi kinetika
oksidasi dari linier untuk T = 250°C ke
logaritmik untuk T = 275 - 300°C. Gambar 2c
memperlihatkan bahwa untuk T = 250 - 300°C

J

x:25O°C;K=l,98O7.1(T6(i.e/c»2}/s
•:275°C;K=O,04O4 (mg/ciO/lnU)
i:300°C;K=0,O569 (»g/c» Z )/ln(s)

0.25

p

i

i

1

1

i

1—

1,0

J,0

3,0

4,0

5,0

6,0

t

(104

Gambar 2b. Kinetika oksidasi zircaloy-2 pada
pH = 7.
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Gambar 2c. Kinetika oksidasi zircaloy-2 pada
pH = 9

Gambar 3c. Tetapan laju oksidasi zircaloy-2
sebagai fungsi temperatur pada
pH = 9
BAHASAN

-I.-.
ex»
E

1/T

(10 3 /K)

Gambar 3a. Tetapan laju oksidasi zircaloy-2
sebagai fungsi temperatur pada
pH = 5.

^

1. Kinetika oksidasi
Gambar 2a memperlihatkan bahwa untuk
T = 250 - 3Q0°C kinetika oksidasinya serupa
yaitu secara kualitatif naik dari t = 1 - 2 jam
dan kemudian menurun secara hiperbolik
pada t = 2 - 16 jam. Hal ini disebabkan pada
t= 1 - 2 jam oksida zircaloy - 2 telah
mencapai tebal kritisnya
dan kemudian
lapisan oksida rontok. Pada gambar 2b
terjadi transisi kinetika oksidasi dari linier ke
logaritmik pada T = 250-275°C, sedangkan
pada T = 300°C kinetika oksidasinya naik
secara logaritmik untuk t = 2 - 12 jam dan
kemudian menurun untuk t = 1 6 j a m . Pada
gambar 2c untuk
T = 250 - 300°C
mempunyai kecenderungan kinetika oksidasi
serupa yaitu naik secara logaritmik untuk t=2
- 12 jam dan kemudian menurun untuk
t=16 jam. Penyimpangan kinetika oksidasi
dalam gambar 2b dan 2c disebabkan pada
t= 12 - 16 jam oksida zircaloy-2 telah
mencapai
tebal kritisnya dan kemudian
lapisan oksida tersebut rontok.
Hal ini
menunjukkan
bahwa
waktu
yang
dibutuhkan oksida zircaloy - 2 dalam media
air dengan pH = 7 - 9 untuk mencapai tebal
kritisnya lebih singkat dibandingkan dalam
media air murni [3,5]. Hal ini berarti adanya
ion Li+ dalam air dapat mempercepat reaksi
oksidasi zircaloy-2. Di lain pihak waktu
yang dibutuhkan oksida zircaloy - 2 untuk
mencapai tebal kritisnya dalam media air
dengan pH = 7 - 9 lebih lama dibandingkan
dalam media air dengan pH = 5. Hal ini berarti

—i—
i.S

1/T

(10 3 /K)

Gambar 3b. Tetapan laju oksidasi zircaloy-2
sebagai fungsi temperatur pada
pH = 7
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bahwa ion BO3 mempunyai pengaruh lebih
besar dibandingkan ion Li* pada laju oksidasi
zircaloy-2
dalam media uap air jenuh.
Gambar 2b dan 2c juga memperlihatkan
bahwa
kinetika oksidasi zircaloy - 2
bergantung pada konsentrasi Li+ di dalam
media oksidasi. Hillner et alS) mendapatkan
pengaruh konsentrasi Li+ terhadap laju
oksidasi yaitu

= keadaan referensi ion oksigen
pada kedudukan normal dalam kisi
ZrO2
0,-

= oksigen terlarut interstisi dalam kisi
Zr
2*

= kekosongan anion dalam ZrO2
dengan muatan + 2
= elektron bebas.

K
Gambar 3
menunjukkan
diagram
skematik proses oksidasi zircaloy-2 dalam
media uap air jenuh.

(7)
Ko
dengan:
K
= tetapan laju oksidasi dengan
penambahan Li+
Ko = tetapan laju oksidasi tanpa
penambahan Li*
[Li+] = konsentrasi Li+, mol/l.

1
-I

Jadi dapat disimpulkan bahwa penambahan
ion BO33" dan ion Li+ dapat mempercepat laju
oksidasi zircaloy-2
dalam media uap air
jenuh. Ion BC^3" mempunyai pengaruh lebih
besar dibandingkan dengan ion Li+ terhadap
laju oksidasi zircaloy-2 dalam media uap air
jenuh.

•),..

2.Mekanisme oksidasi
Senyawa oksida yang terbentuk di
permukaan logam zircaloy-2 adalah ZrO2
,3,8,9]. Nisbah Pilling-Bedworth untuk ZrO2
adalah R = 1,56 [8] sehingga lapisan oksida
yang terbentuk bersifat kompak dan protektif.
Pada penelitian ini terlihat bahwa lapisan
oksida dari zircaloy-2 rontok pada t=2-16jam
untuk pH = 5 dan t = 12-16 jam untuk pH= 7-9.
Lapisan oksida kompak yang rontok tersebut
permukaannya menjadi berpori, sehingga laju
pertumbuhan oksidanya dapat diterangkan
dengan teori oksidasi Pilling-Bedworth.

Gambar 3. Diagram skematik proses oksidasi
zircaloy-2 dalam media uap air
jenuh [5].
Reaksi degradasi molekul air,
H\
O

dengan:
Ow2* = ion oksigen bermuatan -2 yang
berasal dari molekul air.

Mekanisme oksidasi yang mengikuti
model Pilling - Bedworth dikendalikan oleh
difusi kekosongan anion4p5).
Kekosongan
anion terjadi akibat proses difusi ion oksigen
dari kedudukannya dalam kisi oksida ke
kedudukan inter-stisi logam dasar. Proses
difusi tersebut dapat di-formulasikan sebagai
berikut:
xO

(Zr)

ZrO2.
2.x

2+

Ow2" + 2 H+

Interaksi
antara kekosongan anion
dengan ion oksigen yang berasal dari molekul
air dapat membentuk ion oksigen pada
kedudukannya dalam kisi ZrO2 disertai
dengan anihilasi ke-kosongan anion,
2+ + O / ->

(10)

Jika
elektron bebas yang dihasilkan
reaksi (8) mencapai antar muka oksida-air,
maka elektron bebas
akan
berinteraksi

+ 2 xe- (8)

dengan:
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pH = 7, K = 2,062 . exp (-2,103.103/T)
dan
pH = 9, K = 8.656.101 . exp (-2,986.103/T)
b) Ion borat (BO33-)
berpengaruh lebih
besar dibandingkan ion Li+ terhadap laju
oksidasi zircaloy-2 dalam media uap air
jenuh.
c) Mekanisme awal oksidasi zircaloy-2 pada
T = 250 - 300°C dan pH = 5-9 mengikuti
teori Pilling-Bedworth.

dengan proton bebas yang dihasilkan reaksi

(9),

H + + e->H°

(11)

dengan:
H° = atom hidrogen.
Atom-atom hidrogen yang terbentuk
kemudian:
a. berekombinasi untuk membentuk molekul
hidrogen dan
ber-difusi keluar dari
permukaan oksida ke dalam lingkungan
H° + H°

H2
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b. tidak bergabung, atom hidrogen masuk ke
permukaan oksida dan berdifusi ke arah antar
muka logam-oksida.
2+

H°

H°

2+

(13)

dengan :
2+ _

= atom hidrogen yang menempati
posisi kekosongan anion.

H°

Reaksi yang terjadi dalam media air
dengan oksigen ber-lebihan adalah :
2e->Om

(14)

dan
2+

(15)

dengan:
Om2' = ion oksigen yang berasal
dari molekul oksigen.
SIMPULAN
Berdasarkan pengolahan dan pengkajian
data
hasil penelitian
oksidasi zircaloy-2
dalam media uap air jenuh dapat disimpulkan
bahwa:
a) Kinetika oksidasi pada pH = 5 secara
kualitatif naik untuk t = 1 jam ke t = 2 jam
dan kemudian menurun secara hiperbolik
pada t = 2 - 1 6 j a m , pada pH = 7 terjadi
transisi kinetika oksidasi dari linier ke
logaritmik untuk T = 250 - 275°C, dan
kinetika oksidasi pH = 9 naik secara
logaritmik.
Penyimpangan
kinetika
oksidasi untuk pH = 7-9 terjadi pada
t=16jam.
Tetapan laju oksidasi pada :
pH = 5, K = 1,934.10 . exp(1,258.103/T)
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Sungkono
•
Pada tahap awal proses oksidasi terjadi
pertumbuhan aktif dari lapisan oksida
disertai dengan penyerapan hidrogen
yang intensif, Setelah terbentuk lapisan
oksida
protektif,
proses
oksidasi
berlangsung stabil dan laju penyerapan
hidrogen menurun. Jika lapisan oksida
protektif bertambah tebal, maka laju
penyerapan hidrogen menurun secara

kontinyu. Lapisan oksida yang telah
mencapai tebal kritisnya dapat rontok,
sehingga akan mengurangi sifat protektif
dari lapisan oksida. Hal ini dapat
menyebabkan laju penyerapan hidrogen
bertambah tinggi. Selama proses oksidasi
terjadi persaingan antara pertumbuhan
dan pengelupasan oksida.
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STUDI PENINGKATAN KETAHANAN CREEP BAHAN STRUKTUR AIMg2
EBRR DENGAN PEMBUATAN STRUKTUR TERARAH
M. Husna Al Hasa
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
STUDI PENINGKATAN KETAHANAN CREEP BAHAN STRUKTUR AIMg2 EBRR DENGAN
PEMBUATAN STRUKTUR TERARAH. Bahan struktur AIMg2 hasil rakitan dengan pelat sisi
mengalami tegangan tank ke arah aksial yang ditimbulkan oleh gaya yang menjepit/menggencet
pelat sisi dengan pelat elemen bakar. Bahan struktur AIMg2 akan berada bersama elemen
bakar itu sendiri pada kondisi di atas temperatur kamar dalam jangka waktu tertentu selama
pemakaian elemen bakar di dalam teras reaktor. Bahan struktur AIMg2 akan mengalami
perubahan sifat fisika dan mekanik seiring dengan bertambah tingginya tegangan dalam
(internal stress) yang ditimbulkan oleh tumbukan neutron (iradiasi neutron). Di samping itu pula,
bahan struktur AIMg2 akan dipengaruhi oleh gamma heating, sehinga terjadi peningkatan
vibrasi atom-atom dengan frekuensi tinggi yang dapat meningkatkan laju difusi atom. Kondisi
seperti tersebut di atas menyebabkan laju creep meningkat, sehingga ketahanan creep bahan
struktur AIMg2 menurun. Ketahanan creep dapat ditingkatkan dengan cara pembuatan struktur
butir terarah ke arah tegangan tarik. Pembuatan struktur butir terarah dilakukan dengan
membekukan cairan logam dari posisi tertentu, dan kemudian butir dibiarkan tumbuh hanya ke
arah tertentu pula dengan cara mengatur harga gradien temperatur dan laju pertumbuhan butir.
Dengan demikian sebagian besar batas butir dari bahan dengan struktur butir terarah akan
sejajar dengan arah tegangan tarik, dan batas butir yang tegak lurus arah tegangan tarik relatif
sedikit, sehingga vacancy diffusion pada struktur terarah sangat sulit terjadi. Dengan demikian
laju creep akan menurun dan ketahanan creep bahan menjadi meningkat.
ABSTRACT
STUDY OF THE INCREASING OF THE CREEP RESISTANCE ON THE ALMg2 FOR
EBRR USING DIRECTIONAL SOLIDIFICATION TECHNIQUE. The AIMg2 cladding assembled
with side plates experiences axially tensile stress generated by the roll-swaged forces. The
cladding together with nuclear fuel element during the use of nuclear fuel element in the reactor,
the AIMg2 cladding will be in the condition with high temperature. The physical and mechanical
properties of the cladding will change in accordances with the high internal stress caused by
neutron irradiation. In addition, the material is also influenced with gamma heating, so that the
high frequency of the atomic vibration can increase the atomic diffusion rate in the cladding. This
condition can increase the creep rate, so that the creep resistance of the cladding decreases. In
fact, the creep resistance can be increased by directing the grain structure to the tensile stress.
This condition can be grown up to a certain condition as well by changing the value of the
temperature gradient and grain growth rate. Therefore, the grain boundary are almost parallel to
tensile stress and the grain boundaries which are perpendicular to the tensile stress are
relatively small, so that vacancy diffusion in the structure is difficult to occur. As the results the
creep rate decreases and the creep resistance of the material increases.

PENDAHULUAN

bangun elemen bakar. Selain itu, paduan
AIMgSi seri 6061 akan digunakan pula
sebagai pengganti paduan AIMg2 untuk
pembungkus bahan bakar silisida dengan
angka muat tinggi dimasa mendatang.
Kelongsong AIMg2 berupa pelat yang
membungkus bahan bakar dirakit bersama
dengan pelat sisi dan komponen lainnya
membentuk elemen bakar siap pakai.
Kelongsong AIMg2 hasil rakitan dengan pelat
sisi mengalami tegangan tarik ke arah aksial
yang
ditimbuikan
oleh
gaya
yang

Reaktor riset serbaguna GA.Siwabessy
(RSG.GAS) menggunakan paduan aluminium
sebagai bahan struktur elemen bakar, seperti
paduan AIMg2 dan AIMgSi. Bahan struktur
A!Mg2 digunakan sebagai kelongsong atau
pembungkus bahan bakar tipe MTR (Material
And Testing Reactor), seperti U3O8-AI dan
U3Si2. Paduan AIMgSi dipakai untuk pelat sisi
sebagai penyangga pelat elemen bakar yang
sekaligus
berguna
membentuk
struktur

155

ISSN 1410-1998

Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir il
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

menjepit/menggencet pelat sisi dengan pelat
elemen bakar. Selain itu, kelongsong AIMg2
akan berada pada kondisi di atas temperatur
kamar dalam jangka waktu tertentu selama
pemakaian elemen bakar di dalam teras
raktor yang sedang beroperasi. Kelongsong
AIMg2 pula akan mengalami perubahan sifat
fisika dan mekanik dengan bertambah tinggi
tegangan dalam (internal stress) akibat
kerapatan
dislokasi
meningkat
yang
ditimbulkan oleh tumbukan neutron (iradiasi
neutron). Di samping itu pula bahan struktur
akan dipengaruhi oleh gamma heating ,
sehingga mengakibatkan terjadi peningkatan
vibrasi atom-atom dengan frekuensi tinggi.
Kondisi seperti tersebut di atas menyebabkan
laju creep meningkat, sehingga ketahanan
creep bahan struktur AIMg2 menjadi menurun.
Hal ini dapat terjadi karena jumlah
kekosongan (vacancy) semakin meningkat
pada butir yang mengalami tegangan tarik,
sehingga jumlah vacancy pada butir yang
mengalami tegangan tarik tersebut relatif lebih
banyak bila dibandingkan dengan jumlah
vacancy pada butir yang sejajar dengan arah
tegangan tarik. Sebagai akibatnya terjadi
aliran difusi vacancy dari butir-butir yang
mengalami tegangan tarik ke arah butir yang
sejajar dengan arah tegangan tarik. Demikian
pula sebaliknya akan terjadi aliran difusi atom
dari butir yang sejajar dengan arah tegangan
tarik ke arah butir-butir yang mengalami
tegangan tarik. Akibatnya
butir akan
mengalami
perubahan
dimensi
yang
memanjang ke arah tegangan tarik. Meskipun
demikian, ketahanan creep dapat ditingkatkan
dengan cara pembuatan struktur butir terarah
ke arah tegangan tarik. Pembuatan struktur
butir terarah dapat dilakukan dengan
membekukan cairan logam dari posisi
tertentu, dan kemudian butir dibiarkan tumbuh
hanya ke arah tertentu pula, yaitu dengan
cara mengatur harga gradien temperatur dan
laju pendinginan serta laju pertumbuhan
butir '1l2). Dengan demikian bahan struktur
AIMg2 atau AIMg-Si dengan struktur terarah,
batas butimya sebagian besar akan sejajar
dengan arah tegangan tarik, dan batas butir
yang tegak lurus arah tegangan tarik relatif
sedikit, sehingga difusi kekosongan (vacancy
diffusion) pada struktur terarah sangat sulit
terjadi. Sebagai akibatnya iaju creep akan
menurun dan ketahanan creep bahan menjadi
meningkat. Dengan demikian bahan/logam
yang mempunyai struktur butir terarah,
ketahanan creep nya jauh lebih baik

dibandingkan dengan bahan yang memiliki
butir equiaksial, seperti ditunjukkan pada
Gambar 1 M .
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Gambar 1. Perbandingan ketahanan creep
pada logam yang memiliki butir
equiaksial, struktur butir terarah
(columnar) dan kristal tunggal
(monocrystaloy)

TATA KERJA
Pembuatan Struktur Terarah
Pembuatan struktur butir terarah, yaitu
dengan cara mencairkan logam paduan
AIMg2 di dalam suatu wadah di atas
temperatur
titik
cair
logam
dengan
menggunakan tungku pemanas. Wadah
tabung yang berisi cairan logam paduan
AIMg2 yang mengalami pemanasan pada
temperatur di atas temperatur titik cair ditahan
beberapa lama didalam tungku pemanas agar
terjadi pencairan yang homogen. Kemudian
wadah diturunkan dengan kecepatan konstan
hingga keluar dari tungku pemanas dan ujung
wadah tersebut segera didinginkan dengan air
pendingin dengan cara menyemprotkan dari
arah sekelilingnya. Selama
pendiginan
berlangsung, wadah tersebut tetap bergerak
turun dengan kecepatan konstan, sehingga
cairan yang ada di dalam wadah menjadi
membeku semuanya. Dengan demikian
wadah akan mengalami pendinginan dari
ujung bawah ke arah atas, dan demikian pula
pembekuan akan berlangsung dari arah
bawah
ke
arah
atas.
Gambar
2
memperlihatkan secara skematis suatu alat
proses yang terdiri dari tungku pemanas dan
sitem pendingin yang dipergunakan untuk
pembuatan struktur butir terarah.

156

ISSN 1410-1998

Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

lingkungan radiasi nuklir |3).
Mekanisme
deformasi creep
dapat terjadi melalui
beberapa proses atomik, seperti panjat
dislokasi (dislocation climb), difusi kekosongan
{vacancy diffusion) dan pergelinciran batas

tabung {lube)

o
o
o
o
koil

<Mcji--O

o

/oooo

o

u*—'

* — scnipfoUui air

:

Gambar 2. Skematis alat proses pembekuan
struktur butir terarah

%m&
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BAHASAN
Laju creep yang diakibatkan oleh iradiasi
neutron pada bahan struktur telah dipelajari
dan diamati secara eksperimen dan hasilnya
menunjukkan bahwa laju creep akibat iradiasi
neutron relatif meningkat dan iebih besar
daripada laju creep akibat termal tanpa
pengaruh iradiasi[3!. Hal ini dikarenakan pada
creep iradiasi terjadi pergerakan atau
perpindahan atom yang tinggi akibat
tumbukan neutron, sehingga mengakibatkan
timbulnya kekosongan kisi seperti ditunjukkan
pada Gambar 3. Selain itu, juga dipengaruhi
oleh gamma heating sehingga mengakibatkan
terjadi peningkatan vibrasi atom-atom dengan
frekuensi
tinggi.
Sebagai
akibatnya
menyebabkan jarak antar-atom menjadi besar,
sehingga ikatan antar-atom terlepas dan
terjadi perpindahan atom-atom yang akhirnya
akan terjadi perubahan bentuk serta dimensi
butiran. Dengan demikian ketahanan creep
bahan struktur elemen bakar, seperti
kelongsong AIMg2 menjadi menurun selama
pemakaian elemen bakar di dalam teras
reaktor. Sebagai akibatnya akan terjadi
perubahan sifat mekanik dan perubahan
dimensi secara mikro maupun makro [3|4). Hal
ini terjadi dapat diakibatkan oleh creep termal
dan creep iradiasi. Creep termal yaitu, terjadi
perubahan sifat dan dimensi bahan akibat
deformasi plastis secara perlahan-lahan dan
kontiniu dengan beban tetap pada temperatur
tinggi l5\ Creep iradiasi yaitu, creep yang
disebabkan oleh iradiasi neutron dalam

sliding)I4|S|61.

Panjat dislokasi (dislocation climb) adalah
berpindahnya dislokasi yang disebabkan
karena terjadi difusi atom, seperti difusi
kekosongan atau sisipan (intersititials) yang
diperlihatkan pada Gambar 4. Gambar 4a
memperlihatkan bahwa atom berdifusi dari
posisi atas ke posisi bawah mengisi
kekosongan dan Gambar 4b memperlihatkan
dislokasi berpindah memanjat ke atas satu
renggang atom atau renggang kisi.

1
1
1
1

1 >ir^^

0

butir (grain boundary

Icnuibel alumina

Gambar 3. Perpindahan atom akibat
tumbukan neutron

; •

• •

Q
(a)

id)

Gambar 4. Panjat dislokasi (dislocation climb).
a) difusi kekosongan ke dislokasi
sisi b) dislokasi berpindah memanjat
ke atas satu renggang kfsi.
Difusi kekosongan (vacancy diffusion)
adalah terjadinya perpindahan atau perubahan
posisi atom dari kedudukan semula ke tempat
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yang lain. Perubahan posisi atom tersebut
karena pengaruh energi termal, sehingga
atom-atom memiliki energi yang lebih besar
dari energi aktivasinya, seperti ditunjukkan
pada Gambar 5. Gambar 5 memperlihatkan
butir mengalami tegangan tarik dan tegangan
tekan pada arah seperti diperlihatkan pada
gambar tersebut. Tegangan tarik yang
berkerja pada sisi atas dan sisi bawah dari
butir tersebut mengakibatkan jumlah vacancy
pada sisi tersebut semakin banyak, sehingga
jumlah vacancy pada sisi atas dan sisi bawah
jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan
jumlah vacancy pada sisi kiri dan sisi kanan.
Demikian pula sebaliknya akan terjadi aliran
difusi atom dari sisi kiri dan sisi kanan ke arah
sisi atas dan sisi bawah. Dengan demikian
butir akan mengalami perubahan dimensi,
yaitu memanjang ke arah tegangan tarik,
seperti diperlihatkan pada Gambar 5b.

sebagai akibatnya pada masing-masing butir
terjadi vacancy diffusion
dan mengalami
perpanjangan ke arah tegangan tarik seperti
ditunjukkan pada Gambar 6b. Perubahan
dimensi dari butir-butir ini menyebabkan
timbulnya
kekosongan
(void),
seperti
diperlihatkan pada Gambar 6b. Kemudian
kekosongan tersebut akan hilang setelah
terjadi grain boundary sliding, seperti
ditunjukkan pada Gambar 6c. Dengan
demikian, panjang susunan butir pada arah
tegangan tarik yang diperlihatkan pada
Gambar 6c menjadi lebih panjang dari
susunan butir sebelumnya.

Gambar 6. Pergelinciran batas butir {grain
boundary sliding), a) Bentuk
dan susunan butir sebelum
terjadi
pergeseran
dan
perubahan dimensi, b) Bentuk
butir yang telah mengalami
perubahan
dimensi
akibat
pengaruh difusi kekosongan
dan mengakibatkan timbulnya
kekosongan (rongga), c) Bentuk
butir
setelah
terjadi
pergelinciran batas butir dan
kekosongan menjadi hilang.

Gambar 5. Difusi kekosongan
(vacancy
diffusion), a) Atom-atom berdifusi
dari sisi kiri dan sisi kanan butir
ke arah sisi atas dan sisi bawah,
dan kekosongan berdifusi ke
arah
sebaliknya,
b)
Butir
mengalami pemanjangan ke arah
tegangan tarik.

Ketahanan creep bahan struktur dapat
ditingkatkan dengan cara pembuatan struktur
butir terarah ke arah tegangan tarik atau
beban yang dialami bahan. Pembuatan
struktur butir terarah terhadap bahan struktur
AIMg2 diharapkan menghasilkan bentuk butir
columnar, seperti ditunjukkan pada Gambar 7.

Pergelinciran batas butir (grain boundary
sliding) adalah proses pergeseran/pergerakan
butir yang terjadi searah dengan batas butir,
seperti
ditunjukkan
pada Gambar 6.
Pergelinciran batas butir tersebut terjadi akibat
meningkatnya suhu atau menurunnya laju
regangan. Mekanisme grain boundary sliding
terjadi seperti ditunjukkan pada Gambar 6.
Pada Gambar ini, butir digambarkan sebagai
bentuk segi enam dan tersusun seperti
diperlihatkan pada Gambar 6a. Apabila butir
logam tersebut mengalami tegangan tarik,

Pembuatan
struktur
butir
terarah
dilakukan dengan pembekuan terarah dari
posisi tertentu dan kemudian butir dibiarkan
tumbuh hanya ke arah tertentu pula, seperti ke
arah <100> yang diperlihatkan
pada
Gambar 7. Proses pembekuan tersebut
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dilakukan dengan penyemprotan air ke
sekeliling wadah yang berisi cairan logam dari
arah bagian bawah ke arah bagian atas
dengan cara menurunkan wadah hingga
keluar dari dalam tungku pemanas. Pada saat
cairan logam mengalami pendinginan dan
pada saat itu pula terjadi pengintian dan
pertumbuhan butir ke arah atas yang
berlawanan dengan arah aliran panas. Butirbutir tersebut tumbuh dengan cepat dan
selama pertumbuhan berlangsung butir-butir
ini melebar dan menghambat pertumbuhan
butir-butir lainnya yang tumbuh lebih lambat.
Selama pendinginan berlangsung wadah tetap
bergerak turun dengan kecepatan konstan,
sehingga cairan logam yang ada di dalam
wadah menjadi membeku seluruhnya. Selama
penyemprotan berlangsung, terjadi proses
perpindahan panas dari logam melalui wadah
ke air secara konduksi. Dengan demikian,
prinsip dasar untuk menghasilkan struktur
butir dengan pembekuan terarah adalah
dengan cara mengatur gradien temperatur
dan laju pendingin. Makin besar harga gradien
temperatur dan makin kecil haraga laju
pendingin memberikan kemungkinan untuk
memperoleh struktur terarah semakin besar.
<1OO> <100><100> <1OO> <1OO>

Gambar 7. Bentuk struktur butir terarah
(columnar)

struktur butir terarah adalah lebih tinggi
daripada bahan dengan
bentuk
butir
equiaksial dan demikian pula, ketahan creep
bahan dengan bentuk kristal tunggal adalah
jauh lebih tinggi daripada bahan dengan
kedua bentuk butir tersebut di atas. Hal ini
dikarenakan pada butir equiaksial, batas
butirnya banyak yang tegak lurus arah beban.
Pada struktur terarah, batas butirnya sebagian
besar sejajar dengan arah beban dan batas
butir yang tegak lurus arah beban relatif
sedikit. Sedangkan pada kristal tunggal, logam
tidak mempunyai batas butir sehingga
vacancy diffusion pada kristal tunggal relatif
sangat sukar terjadi dibandingkan daripada
struktur terarah dan butir equiaksial yang
banyak mempunyai batas butir. Hal ini
dikarenakan vacancy lebih banyak terdapat
pada daerah batas butir. Demikian pula pada
struktur butir terarah, batas butir yang tegak
lurus arah tegangan tarik relatif sedikit
dibandingkan daripada butir equiaksial,
sehingga vacancy diffusion pada struktur
terarah akan jauh lebih sulit terjadi daripada
butir equiaksial. Dengan demikian laju creep
pada kristal tunggal jauh lebih kecil daripada
struktur terarah dan laju creep pada bahan
dengan struktur terarah jauh lebih kecil
dibandingkan daripada bahan dengan bentuk
butir equiaksial.

Gambar 8. Bentuk butir logam
a) butir equiaksial,
b) struktur butir terarah
c) struktur kristal tunggal

Gambar 8 memperlihatkan perbedaan
bentuk butir yang mengalami tegangan tarik,
seperti butir equiaksial, butir struktur terarah
dan butir kristal tunggal. Bahan dengan bentuk
butir yang berbeda, seperti tersebut di atas
apabila diberi beban tarik yang sama besar
dengan arah seperti ditunjukkan pada Gambar
8 dan dilakukan pada temperatur yang sama
akan mengalami creep dengan laju creep
yang berbeda. Hasil eksperimen menunjukkan
bahwa ketahanan creep bahan dengan

SIMPULAN
Dari studi dan bahasan tersebut di atas
dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahan
struktur yang mengalami iradiasi neutron,
ketahanan creepnya dapat menjadi menurun.
Hal ini terjadi karena bahan mengalami
peningkatan vibrasi atom dengan frekuensi
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2. Nusin Samosir
• Mohon penjelasan, apakah dengan
membuat butiran berbentuk struktur butir
terarah {columnar) akan memberikan
peningkatan ketahanan creep yang lebih
tinggi
dibandingkan
dengan
butir
berbentuk equiaksial.

tinggi, sehingga menyebabkan laju difusi atom
meningkat,
seperti
difusi
kekosongan
(vacancy diffusion) dan akhirnya mendorong
terjadinya pergelinciran batas butir (grain
boundary sliding). Ketahanan creep bahan
struktur
dapat
ditingkatkan
dengan
membentuk struktur butir terarah ke arah
tegangan tarik. Dengan demikian batas
butirnya sebagian besar akan sejajar dengan
arah tegangan tarik dan batas butir yang tegak
lurus arah tegangan tarik relatif sedikit,
sehingga vacancy diffusion pada struktur butir
terarah sangat sulit terjadi.

M. Husna Al Hasa
•
Hasil eksperimen menunnjukkan bahwa
ketahanan creep bahan dengan struktur
butir terarah adalah relatif lebih tinggi
daripada bahan dengan bentuk butir
equiaksial. Hal ini karena struktur butir
terarah memiliki batas butir yang relatif
sedikit daripada yang dimiliki oleh butir
equiaksial, dan pada struktur butir terarah
batas butirnya sebagian besar sejajar
dengan arah beban, sehingga batas butir
yang tegak lurus arah beban relatif sedikit.
Dengan demikian pembentukan vacancy
pada struktur butir terarah adalah relatif
lebih sedikit daripada butir equiaksial yang
mempunyai banyak batas butir, sehingga
menyebabkan difusi kekosongan (vacancy
diffusion) pada struktur butir terarah akan
jauh lebih sulit terjadi daripada butir
equiaksial.
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TANYA JAWAB
1. Muchlis Badruzzaman
•
Sejauh mana tentang model creep yang
sudah dipelajari, mengingat creep sangat
berkaitan dengan modelling dan unjuk
kerja di reaktor.
M. Husna Al Hasa
•
Pada
studi
penelitian
ini
penulis
mempelajari mengenai creep termal
(thermal creep) dan creep iradiasi
(irradiation creep) yang akan dialami oleh
bahan struktur selama keberadaannya di
reaktor.
Selain
itu dipelajari pula
mekanisme deformasi creep yang terjadi
melalui proses atornik, seperti panjat
dislokasi
(dislocation
climb),
difusi
kekosongan (vacancy diffusion) dan
pergelinciran batas butir (grain boundary
sliding).
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PENGARUH PERUBAHAN MIKROSTRUKTUR DAN KOMPOSISI
PADA SIFAT MEKANIK PADUAN ALUMINIUM
PASCA PERLAKUAN PANAS DAN PENDINGINAN
Sigit, Elin Nuraini, Martoyo
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK
PENGARUH PERUBAHAN MIKROSTRUKTUR DAN KOMPOSISI PADA SIFAT MEKANIK
PADUAN ALUMINIUM PASCA PERLAKUAN PANAS DAN PENDINGINAN. Telah dipelajari
pengaruh perubahan mikrostruktur serta komposisi kimia terhadap sifat mekanik AIMg2 yang
telah dipanaskan pada suhu 85-500 °C kemudian dldinginkan dengan air, paslr atau udara.
Pengamatan mikrostruktur dilakukan dengan mikroskop optik, sedangkan
penentuan
komposisi kimia dilakukan dengan AAS. Hasil pengamatan foto mikrostruktur AIMg2 yang
dipanaskan selama 6 jam kemudian didinginkan dalam pasir menunjukkan bahwa pada suhu
relatif rendah (<200 °C) terjadi perubahan mikrostruktur walau masih sedikit, tetapi pada suhu
300 °C sudah terlihat bentuk butir dengan batas yang lebih jelas. Perubahan mikrostruktur ini
ternyata seiring dengan perubahan sifat mekanik yaitu menurunnya kekuatan tarik dan
kekerasan, sedangkan perpanjangannya bertambah. Setelah suhu di atas 300 °C, penurunan
kekuatan tarik relatif tetap, sedangkan kekerasannya naik sedikit. Pada suhu 500 °C, kondisi
butir berlainan dengan yang 300 °C. Pada suhu 500 °C dengan pendinginan air dan udara
memberikan mikrostruktur yang mirip dengan pendinginan dalam pasir. Sementara itu
penentuan komposisi unsur dalam
AIMg2 menunjukkan bahwa perlakuan panas dan
pendinginan tersebut memberikan komposisi unsur pemadu yang berbeda dengan keadaan
semula. Hal ini sejalan dengan menurunnya sifat mekanik seperti kekuatan tarik dan kekerasan
AIMg2.

ABSTRACT
INFLUENCES OF MICROSTRUCTURE AND COMPOSITION CHANGES ON
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF ALUMINIUM ALLOY AFTER HEATING AND COOLING
TREATMENT. Influences of microstructure and chemical composition changes on mechanical
characteristics of AIMg2 which were heated at 85-500 °C and cooled with sands, water or air
have been studied. Microstructure observation was carried out using optical microscope, while
chemical composition determination by Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). AIMg2
which has been heated at the relatively low temperature i.e, 200 °C during 6 hours and cooled
using sands showed a small change microstructure, but those will be clearly observed on the
treatment at 300 °C. The microstructure change is in agreement with the change of mechanical
characteristic, i.e., the decreasing of tensile strength and hardness and increasing of
elongation. After the temperature of treatment is higher than 300 °C, the decreasing of the
tensile strength was relatively constant, while the hardness increased. The microstructure of
AIMg2 resulted from the heat treatment at temperature of 500 °C was different with that of 300
°C. Heat treatment at 500 °C following by cooling in the sands, water or air respectively gave
similar microstructure. Those also caused the change of alloying element content which was in
agreement with decreasing of mechanical characteristics.

PENDAHULUAN

paduannya. Berilium dipakai sebagai reflektor
dan bahan struktur pada reaktor riset,
sedangkan magnesium digunakan sebagai
kelongsong (cladding) dan bahan struktur
dalam reaktor berpendingin gas atau reaktor
dengan moderator grafit. Aluminium dan
paduannya juga digunakan sebagai bahan
struktur dan kelongsong elemen bakar tipe
pelat pada reaktor riset. Untuk reaktor daya,

Bahan
struktur
reaktor
nuklir
memerlukan berbagai
karakteristik yang
harus
memenuhi persyaratan seperti sifat
mekanik, fisik, kimia, ketahanan korosi, radiasi
dsb. Bahan struktur yang dipilih adalah yang
memiliki sifat penyerapan neutron termal
rendah misalnya
Be, Mg, Al, Zr dan
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zirkonium dan paduannya yaitu zircaloy-2
dan zircaloy-4 telah digunakan secara luas
sebagai bahan struktur/kelongsong elemen
bakar reaktor jenis LWR dan HWR. Bahan
struktur lain yaitu stainless steel dan paduan
nikel mendominasi pemakaian pada reaktor
pembiak cepat khususnya LMFBR.I1ZI

jenis cara pendinginan. Tujuan penelitian ini
adalah mempelajari pengaruh perubahan
mikrostruktur dan komposisi kimia terhadap
sifat
mekanik
AIMg2
setelah
proses
pemanasan adan pendinginan.

Sesuai
dengan karakteristik yang
diinginkan, Reaktor Serba
Guna G.A.
Siwabessy menggunakan paduan aluminium
AIMg2 sebagai bahan kelongsong elemen
bakarnya. Dalam operasi reaktor, untuk
kepentingan perancangan dan keselamatan,
beberapa kondisi yang mempengaruhi unjuk
kerja bahan struktur adalah efek radiasi
(swelling, creep), efek
korosi (stress
corrosion cracking, stress fatigue cracking)
serta
perubahan-perubahan
sifat
fisik,
mekanik, panas dll.[ '. Sebagai contoh, efek
radiasi terhadap paduan
aluminium yang
diambil dari Material Testing Reactor (MTR)
menunjukkan adanya
perubahan sifat
mekanik
dan volume tetapi
duktilitas
(perpanjangan
dan reduksi penampang)
cukup baik selama operasi reaktor berjalan.

Bahan

TATA KERJA

Cuplikan bahan struktur dan pendukung
reaktor riset adalah AIMg2 yang diperoleh
dari Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor
Riset PEBN. Bahan tersebut dipotong sesuai
ukuran, kemudian
dilakukan pembersihan
menggunakan tetrakhloroeten (C2CI4). Untuk
pelarutan bahan digunakan asarn khlorida,
sedangkan untuk keperluan
metalografi,
sebagai bahan pengetsa adalah larutan pulton
(campuran HCI 20 ml, HNO3 15 ml, HF 25 ml
dan H2O 2,5ml), untuk pemolesan digunakan
pasta diamond.
Alat
1. Alat pemotong logam
2. Pemanas listrik
3. Mikroskop optik
4. Spektrofotometri Nyala
Varian AA 1475 (AAS)
5. Peralatan gelas

Hasil
penelitian
lain menunjukkan
bahwa
perlakuan
panas
pada bahan
kelongsong AIMg2 memberikan efek terhadap
sifat mekanik yaitu menurunnya kekuatan
tarik
dan
kekerasan,
sedangkan
perpanjangannya bertambah. Hal ini terjadi
pada suhu pemanasan 85-300 °C. Antara
suhu 300-500 °C, berkurangnya kekuatan
tarik kecil, kekerasan sedikit bertambah dan
perpanjangannya
menurun.151 Peristiwa ini
cukup menarik dan untuk menerangkannya
perlu diamati adanya perubahan struktur
mikro dan juga komposisi bahan AIMg2
tersebut. Sebagai kelanjutan dari penelitian
tersebut, dalam
makalah ini dipelajari
pengaruh perubahan struktur mikro dan
komposisi kimia dari paduan aluminium
sebagai bahan
struktur dan
pendukung
elemen bakar reaktor riset yaitu
AIMg2
terhadap sifat mekanik setelah mengalami
perlakuan
panas
yang
diikuti dengan
pendinginan. Dihipotesakan bahwa terdapat
hubungan antara perubahan mikrostruktur
dan komposisi kimia dengan menurunnya
sifat mekanik AIMg2. Data yang diperoleh
diharapkan
dapat memberikan
informasi
tentang karakteristik paduan
aluminium
khususnya
AIMg2 terutama
setelah
mengalami perlakuan panas dan berbagai

Serapan

Atom

Cara Kerja
1.

2.

3.

4.

5.
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Penyiapan bahan, perlakuan panas dan
pendinginan
dilakukan sebagaimana
yang sudah tertulis dalam bab Tata
Kerja pada pustaka 5.
Selanjutnya cuplikan tersebut dipotong
sesuai ukuran, dilakukan mounting,
dihaluskan dengan amplas,
dipoles
dengan pasta diamond dan dietsa
dengan larutan pulton.
Dilakukan pengamatan mikrostruktur
dengan mikroskop optik dan dicetak
dalam bentuk foto.
Untuk keperluan analisis kimia, bahan
ditimbang sebanyak 0,5 gram, lalu
dilarutkan dengan asam khlorida pekat
sambil dipanaskan. Setelah larut lalu
diencerkan 50 ml.
Dilakukan penentuan unsur pemadu
dalam cuplikan yang sudah diencerkan
dengan menggunakan AAS.
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HASILDAN BAHASAN

seperti terlihat pada Gambar 2d di mana
bintik-bintik hitam lebih banyak. Pada kondisi
laju pendinginan lambat tersebut, bentuk
butir menjadi tidak teratur lagi dan batas
butirnya tidak jelas.

A. Pengamatan Mikrostruktur
Mikrostruktur
AIMg2
yang
belum
mengalami perlakuan panas dapat dilihat
pada Gambar 1. Butir-butir berbentuk agak
memanjang dan masih menampakkan bekas
perolan.

Jika media pendingin yang dipakai
adalah air atau udara, maka mikrostruktur
AIMg2 (Gambar 3a-b) mirip dengan jika
pendinginan dengan pasir (Gambar 2d) di
mana butir-butirnya juga tidak nampak jelas.
Hanya pada pendinginan dengan air dan
udara butir-butirnya condong agak bulat. Hal
ini mungkin disebabkan pada laju pendinginan
cepat (dalam air/udara), bahan mengalami
kondisi menuju ke arah yang stabil lebih cepat
dan energi yang diperoleh kecil.

Gambar mikrostruktur AIMg2 yang telah
mengalami perlakuan panas pada suhu 85500 °C selama 6 jam kemudian didinginkan
secara tiba-tiba dalam pasir disajikan pada
Gambar 2a-d. Sampai dengan suhu 200 °C,
keadaan butir belum terlihat dengan jelas
(Gambar 2a-b).
Perubahan
yang dapat
diamati adalah bentuk butir yang berbeda
dari keadaan awalnya. Pada perlakuan panas
300 °C butir-butir sudah nampak terlihat
dengan batas butir yang lebih jelas (Gambar
2c).

(b

Gambar 1. Mikrostruktur AIMg2 sebelum
perlakuan panas, potongan
melintang, pembesaran 200 x.
Jika dihubungkan dengan sifat mekanik,
maka terjadinya
perubahan mikrostruktur
dari kondisi awal sampai perlakuan panas
pada 85-300 °C tersebut ternyata kekuatan
tarik dan
kekerasan juga
mengalami
penurunan, sebaliknya
perpanjangannya
bertambah1.51
Gambar 2a-b. Mikrostruktur
AIMg2 pada
perlakuan panas 85 °C (a),
200°C(b). Waktu 6 jam,
media
pendingin
pasir,
potongan
melintang,
pembesaran 200 x.

Pada
perlakuan
panas 500 °C,
penurunan kekuatan
tarik
relatif kecil,
sedangkan kekerasannya bertambah sedikit
(sekitar 4 %). Dibandingkan dengan cuplikan
yang dipanaskan di bawah 300 °C, maka
pada 500 °C bahan AIMg2 mengalami kondisi
yang lebih rapuh yaitu pada waktu dipoles,
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B. Penentuan komposisi kimia
1. Kondisi awal

(d)

Hasil
analisis
unsur dengan
menggunakan AAS untuk AIMg2 yang belum
mengalami perlakuan panas dapat dilihat pada
Tabel 1. Bahan AIMg2 ini mengandung
unsur pemadu Mg sebesar 2,08 % seperti
spesifikasi AIMg2 yang mengandung Mg
sebesar 1,7-2,4 %. Unsur dominan lain yang
terdeteksi adalah Fe, Mn, Zn dan Cu,
sedangkan Cr tidak terdeteksi.
Tabel 1. Komposisi AIMg2 sebelum perlakuan
panas
Unsur
Al
Mg
Fe
Cr
Mn
Zn
Cu

Gambar 2c-d. Mikrostruktur
AIMg2 pada
perlakuan panas 300 °C (c),
500°C (d) Waktu 6 jam, media
pendingin
pasir,
Potongan
melintang, pembesaran 200 x.

Komposisi %
97,7161
2,08
0,14
0,044
0,0152
0,0047

2. Pengaruh perlakuan panas

(b)

Perlakuan panas pada suhu 85-500 °C
kemudian
didinginkan
dalam pasir
memberikan komposisi seperti diperlihatkan
pada Tabel 2 dan Gambar 4-6. Unsur
pemadu Mg yang titik leburnya relatif rendah
(649 °C) mengalami penurunan yang lebih
besar besar dibandingkan dengan yang lain
yaitu dari kondisi awal 2,08 % menjadi 1,54 %
(Gambar 4). Jika pendinginannya dilakukan
dengan air atau udara maka kadar akhir
masing-masing adalah 1,56 % dan 1,59 %.
Untuk Zn, dengan titik lebur juga rendah,
mengalami penurunan kadar yang tidak terlalu
besar, demikian
juga
kadar Cu. Pada
Gambar 6 juga nampak terjadinya perubahan
kadar Fe dan Mn, namun relatif kecil.
Tabel 2. Komposisi AIMg2 setelah
perlakuan panas 6 jam lalu didinginkan dalam
pasir.

Gambar 3a-b. Mikrostruktur
A!Mg2 pada
perlakuan panas 500 °C,
waktu 6 jam, potongan
melintang, pembesaran 200x.
Media pendingin : (a) Udara;
(b) Air.

Suhu,

°C

85
200
300
500
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Mg
1,90
1,55
1,58
1,54

Fe
0,14
0,12
0,12
0,12

Komposisi ,
Mn
0,039
0,036
0,04
0,027

%
Zn
0,0103
0,0091
0,01
0,011

Cu
0,0042
0,0037
0,0036
0,0035
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Perubahan kadar Mg sebagai unsur
pemadu utama AIMg2 dan unsur minor
iainnya tersebut di atas, diduga yang
menyebabkan penurunan sifat mekanik
sebagaimana telah dipublikasikan dalam
pustaka 5. Perubahan sifat mekanik tersebut
adalah penurunan sifat kekuatan tarik dan
kekerasan serta perpanjangan bertambah
yaitu pada perlakuan panas 85-300°c!5i
Antara 300-500 °C
sifat
mekanik tidak
banyak mengalami perubahan sejalan dengan
komposisi Mg yang penurunannya
tidak
terlalu besar dan beberapa unsur lain yaitu
Fe, Zn dan Cu yang kadarnya relatif tetap.

r.nn

Snliil. i,f

Gambar 4. Kurva komposisi Mg setelah
perlakuan panas selama 6 jam,
pendinginan dalam pasir.

SIMPULAN
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
sbb.:

t.OM

1.

O.OIJ
0.01
o.onn

100

20(1

300

Suhii,

-»00

fjOO

fion

oC

Gambar 5. Kurva komposisi Zn dan Cu
setelah perlakuan panas selama 6
jam, pendinginan dalam pasir.

2.

3.

Fr

100

- ' - Mn

200

WO

1D0

r,oo

r.on

Suhu, oC

Gambar 6. Kurva komposisi Fe dan Mn
setelah
perlakuan
panas
selama 6 jam, pendinginan
dalam pasir.
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Pengamatan mikrostruktur
pada
cuplikan AIMg2
yang
mengalami
perlakuan panas selama 6 jam pada
suhu < 200 °C lalu didinginkan dalam
pasir terjadi sedikit perubahan struktur
mikro dan pada suhu 300 °C sudah
terlihat butir-butir dengan batas butir
yang lebih jelas. Pada suhu 500 °C
bentuk butir menjadi tidak teratur, dan
bila digunakan pendingin air dan udara
bentuk butir condong kebulat-bulatan.
Keadaan
tersebut
menyebabkan
perubahan
sifat
mekanik
paduan
aluminium.
Pemanasan pada suhu 85-500 °C
selama 6 jam yang dilanjutkan dengan
pendinginan dalam pasir, air atau udara
menunjukkan
bahwa
magnesium
sebagai
unsur
pemadu
utama
mengalami penurunan masing-masing
dari kadar awal 2,08 % menjadi 1,54 %,
1,56% dan 1,59%.
Seiring dengan penurunan kadar Mg,
perubahan yang terjadi atas sifat
mekanik pada pemanasan sampai 300
°C yaitu kekuatan tarik dan kekerasan
AIMg2
menurun,
perpanjangan
bertambah.
Antara
300-500
°C
perubahan sifat mekanik kecil sejalan
dengan penurunan kadar Mg yang relatif
rendah, sedangkan untuk Fe, Zn dan
Cu relatif tetap.
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2. Harini Sosiati
• Apa
keistimewaan
pasir,
sehingga
digunakan sebagai media pendingin?
• Apa yang dapat disimpulkan dari variasi
ke tiga media pendingin tersebut dan
korelasinya terhadap aplikasi paduan ini
pada EBRR.

•

•

TANYA JAWAB
1. Dwi Biyantoro
•
Mengapa
pada
suhu
85-300
°C
perpanjangannya lebih besar, sedangkan
pada suhu 300-500°C menurun?
•
Berapa batas pengotor (Fe, Cu, Mn,...)
yang diijinkan dalam AIMg2 sebagai
bahan struktur?
• Apakah dilakukan pemeriksaan sifat
neutroniknya
setelah
dilakukan
pemanasan?

•

menyebabkan perubahan perpanjangan
atau sifat mekanik yang lain.
Komposisi pengotor AIMg2 sebagai bahan
struktur (% berat) yaitu :
Si < 0,3 Mn<0,12
Cr < 0,3 Zn < 0,050
Ti < 0,1 Cu< 0,0050
Fe<0,2 B < 0,0003
Setelah pemanasan, tidak dilakukan
pemeriksaan sifat neutroniknya.

Sigit
Pasir yang dipakai sebagai media
pendingin
dimaksudkan
untuk
pembanding dengan media lain yaitu air
dan udara. Penggunaan media pendingin
yang berbeda-beda tersebut adalah untuk
mengetahui pengaruh laju pendinginan
yang berlainan.
Pengaruh
media
pendingin
pada
perlakuan panas tampak pada perubahan
yang terjadi pada sifat mekanik seperti
kekuatan
tarik,
perpanjangan
dan
kekerasan terutama pada suhu tinggi
(>300 °C). Dengan memperoleh data
percobaan tersebut di atas maka dapat
diketahui karakteristik AIMg2 sebagai
bahan struktur/kelongsong EBRR pada
berbagai kondisi.

3. Harmin M.
•
Mengapa komposisi setelah pemanasan
dan pendinginan dengan pasir, untuk Mg
penurunan lebih besar dari yang lain?
Hilangnya Mg kemana, apakah menguap
atau terikat oleh silika dalam pasir
tersebut?

Sigit
Dilihat dari mikrostruktur, pada suhu
tersebut terjadi perubahan di mana pada
suhu 300 °C butir terlihat lebih jelas,
sedangkan pada suhu 500 °C butir
tampak lebih besar dengan bentuk
cenderung kebulat-bulatan. Dari sisi
komposisi, terlihat sedikit penurunan
kadar unsur pemadu apabila suhu
dinaikkan. Kedua hal tersebut diduga yang

•
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Sigit
Beberapa kemungkinan
sebab-sebab
terjadinya penurunan kadar Mg :
- terbentuknya MgO dan AI2O3 yang
bersenyawa dengan silikon dalam pasir
dapat menyebabkan terjadinya titik
eutektik
- MgO bereaksi dengan media pendingin
air, pasir atau udara yang terjadi pada
saat pendinginan
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S. Masrukan
• Apakah perlakuan panas dapat merubah
komposisi kimia? Apakah bukan karena
kesalahan analisis (penggunaan alat
AAS)?

- kemungkinan kesalahan analisis
4. Susilaningtyas
•
Faktor
apa
yang
menyebabkan
perbedaan kadar Mg dengan adanya
jenis pendingin air, pasir dan udara?

•

•

Sigit
Faktor-faktor yang menyebabkan adalah
adanya laju pendinginan yang berbeda
antara air, pasir dan udara.

•
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Sigit
Tergantung dari suhu yang digunakan
dan bahan yang dilakupanaskan,
Kemungkinan penggunaan AAS tidak
memberikan hasil yang akurat dapat
saja terjadi.
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PENINGKATAN KETAHANAN KOROSI AIMg2
MENGGUNAKAN LUCUTAN PLASMA PIJAR
Yunanto*, Tono Wibowo*, Sugondo**
* Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta
** Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK
PENINGKATAN KETAHANAN KOROSI BAHAN AIMg2 DENGAN LUCUTAN PLASMA
PIJAR, Telah dilakukan peningkatan ketahanan terhadap laju korosi dengan lucutan plasma
pijarmetode kapasitif dengan tegangan tinggi DC. Bahan AIMg2 yang biasa digunakan untuk
kelongsong bahan bakar reaktor selalu bersinggungan dengan air bebas mineral pendingin
reaktor. Dengan memberikan lapisan tipis dari atom argon yang diionisasikan dengan
tegangan tinggi DC, maka bahan AIMg2 menjadi lebih tahan terhadap korosi. Bahan AIMg2
yang akan diberi lapisan tipis diletakkan pada katoda dalam tabung reaktor plasma yang diisi
dengan gas argon. Elektroda diberi tegangan tinggi DC, sehingga pada celah elektroda akan
timbul plasma. Dengan melakukan variasi tekanan gas, daya elektroda, jarak elektroda dan
waktu pelapisan diperoleh hasil yang relatip paling baik. Kondisi yang dapat meningkatkan
ketahanan korosi diperoleh pada tekanan gas 0,15 Torr, jarak elektroda 2 cm, daya
elektroda 5 watt, waktu pelapisan 1 jam yaitu dapat meningkatkan ketahanan terhadap laju
korosi dari 0,014 mpy menjadi 0,0045 mpy dan pada kondisi tekanan gas 0,35 Torr, jarak
elektroda 2 cm, daya elektroda 5 watt, waktu pelapisan 1 jam dapat meningkatkan ketahan
terhadap laju korosi dari 0,014 mpy menjadi 0,002 mpy.
ABSTRACT
IMPROVEMENT CORROSION RESISTANCE OF AIMg2 MATERIAL BY GLOW
PLASMA DISCHARGE. The improvement of corrosion resistance of AIMg2 by glow plasma
discharge using capasitive method of DC high voltage has been investigated. The AIMg2 is
used as a clading material nuclear reactor fuel which has a direct contact with mineral free
water as reactor cooling. A thin film of argon gas which is ionized by DC high voltage can
increase the corrosion resistance of AIMg2 material. The material is placed on the cathode of
argon reactor plasma tube. The DC voltage across the electrodes will generate current
between anoda and cathoda resulting in the generation the plasma and ionization of argon.
The best result will be found by varying the pressure, power of electrode, distance between
electrodes and diposition time. Con-osion resistance from 0,014 mpy to 0,0045 mpy has been
achieved under the following conditions : 0,15 Torr of gas pressure, 2 cm of electrode distance,
1 hour time disposition and 5 watt electrode power. Under following the conditions : 0,35 Ton
gas pressure, 1 hour time, 2 cm distance between electrode and 5 watt of power, there could
be obtained could increase of corrosion resistance from 0,014 mpy to 0,002 mpy.

PENDAHULUAN

terhadap keausan dan lebih tahan terhadap
korosi. Selain dapat memperbaiki sifat
mekanik, dapat juga untuk memperbaiki sifat
kelistrikan yaitu bahan
logam menjadi
meningkat konduktifitasnya.

Pada
tahun-tahun terakhir ini teknik
plasma untuk
mengubah bahan metal
menjadi bahan unggul di negara-negara maju
telah berkembang dengan pesat. Demikian
juga di PPNY, penelitian untuk mengubah
bahan metal menjadi bahan unggul juga
sedang dikembangkan. Selain dengan teknik
plasma dikembangkan juga teknik implantasi
ion yang dalam pembuatannya lebih sulit.
Perubahan sifat mekanik yang dihasilkan
dengan teknik plasma adalah bahan menjadi
lebih meningkat kekerasannya, lebih tahan

Salah satu komponen yang penting dari
suatu reaktor
nuklir adalah
kelongsong
bahan nuklir. Fungsi utama dari kelongsong
bahan bakar nuklir adalah untuk mencegah
keluarnya produk fisi dari bahan bakar nuklir.
Produk fisi adalah produk hasil
reaksi
pembelahan inti atom, baik itu berupa gas
atau padatan . Produk fisi tersebut bersifat
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radio aktip dan harus selalu terkungkung
didalam kelongsong bahan bakar nuklir.

ion alumunium akan membentuk
hidroksida sebagai produk korosi.

Kelongsong bahan bakar nuklir harus
mempunyai
persyaratan nuklir
yaitu
mempunyai tampang lintang serapan netron
yang rendah, sedangkan untuk persyaratan
non nuklir salah satunya
harus tahan
terhadap korosi. Kelongsong bahan bakar
nuklir ini diletakkan di dalam teras reaktor
yang selalu bersinggungan dengan air bebas
mineral sebagai pendingin teras reaktor yang
mempunyai resiko terkena dampak oksigen
air yang berupa korosi. Untuk itu bahan yang
mempunyai tampang lintang serapan netron
yang rendah dan tahan terhadap korosi salah
satunya adalah paduan alumunium tipe
AIMg2.

Korosi oleh air terhadap bahan Al Mg2
berupa penyerapan oksigen yang merusak
permukaan paduan logam secara merata,
menyerang batas butir dan bidang batas
antara logam. Dengan demikian terjadi reaksi
antara Al Mg2 dengan H20, dimana skema
pembentukan korosi pada permukaan bahan
AIMg2 ditunjukan pada persamaan (1) dan
(2).
Anoda
Katoda
Endapan
Anoda
Katoda
Endapan

Berdasarkan uraian di atas, maka
penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk
menentukan pengaruh ion argon yang
dilapiskan pada permukaan substrat, tanpa
variasi yang menyebabkan korosi misalnya
divariasi pH dan konduktivitas air, (untuk
variasi tersebut akan dilakukan pada
penelitian yang akan datang).
Variasi
parameter yang ada dalam plasma lucutan
pijar adalah waktu pelapisan divariasi dari 0,5
jam sampai dengan 3 jam, tekanan gas
divariasi dari 0,15 torr sampai dengan 0,65
torr, daya elektroda dari 2 watt sampai dengan
7 watt dan jarak elektroda dari 1 cm sampai
dengan 2,5 cm. Sedangkan pengukuran laju
korosi
dilakukan
dengan
Potensiostat
Corrosion Measurement System.

alumunium

: Al
•Al 3 * + 3 e '
: 3/402 + 3/2H20 + 3e~ —• 3(0H)"
: Al3+ + 3(OH)'
•AI(OH)3 (1)
: Mg
• Mg2+ +2e"
: 1/202 + H2 0 + 2e~
• 2(0H)~
: Mg + 2(0H)~
•Mg(0H) 2 (2)

Kelakuan korosi pada bahan AIMg2 di
dalam air bebas mineral dapat dipelajari
dengan menggunakan data yang berasal dari
metode elektrokimia. Berdasarkan data
tersebut daerah pasivasi, transpasivasi serta
laju korosinya dapat ditentukan.
Pasivasi
merupakan
daerah yang biasa teramati
selama terjadinya proses korosi logam atau
paduan
logamnya.
Secara
sederhana,
pasivasi didefinisikan sebagai hilangnya
reaktivitas
kimia
akibat
dari
kondisi
lingkungan tertentu. Hal tersebut disebabkan
terjadinya lapisan yang berupa oksida dan
berfungsi
sebagai
proteksi
terhadap
lingkungannya.
Transpasivasi
ditunjukkan dengan
naiknya kembali laju pelarutan seiring dengan
naiknya potensial dan kerapatan arus anodik
kritisnya atau arus korosi. Hal tesebut
disebabkan oleh rusaknya lapisan oksida
yang berfungsi sebagai proteksi pada daerah
yang potensialnya yang sangat positip. Laju
korosi dapat ditentukan dengan diketahuinya
kerapatan arus anodik kritis dari logam-logam
tersebut. Perumusan untuk menentukan laju
korosi adalah :

TEORI
Korosi adalah pengembalian sifat logam
yang telah berubah dari keadaan asalnya
akibat
adanya
reaksi
elektrokimia.
Alumunium sebelum diproses berbentuk AI203
dan setelah
diproses di pabrik akan
berbentuk yang lebih murni yaitu Al° Jika
bahan ini berada dalam lingkungan air atau
keembaban yang banyak
mengandung
oksida, maka pada alumunium akan terjadi
korosi. Pada daerah alumunium yang hilang
disebut anoda. Pada daerah ini alumunium
larut dalam air dan teroksidasi menjadi Al3+.
Dengan adanya pembentukan Al3+ tiga buah
elektron akan dilepaskan dan bergerak
melalui alumunium
menuju
ke katoda.
Oksigen yang larut dalam air akan bergerak
menuju
ke katoda, maka terbentuk ion
hidroksida. Ion hidroksida bersama dengan

Laju Korosi -„

Ad

mpy (3)

dimana : E,W = berat ekuivalen (g/ekuivalen),
A = luas permukaan cuplikan, d = kerapatan
(g/cm3), 0,13 = faktor konversi metrik dan
waktu, lkor = arus korosi atau kerapatan arus
anodik kritis (\iA). Berdasarkan keterangan
tersebut di atas maka studi kelakuan korosi
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bahan AIMg2 di dalam air bebas mineral
dapat dilakukan dengan metode elektrokimia
yaitu dengan metode potensio dinamik
polarisasi anodik.'11

besarnya sebanding
dengan
tegangan
penyedia daya dan aliran gas argon yang
masuk pada tabung reaktor plasma.
Plasma yang dihasilkan oleh lucutan
pijar tegangan tinggi DC, suhu elektron Te
sekitar 12.000 K pada tekanan beberapa torr
dan suhu gas Tg yang berhubungan dengan
tenaga translasi dari molekul argon argon
sekitar 1.000 K. Dari sini terlihat bahwa
perbedaan suhu elektron dan suhu gas
argon jauh berbeda, akan tetapi keadaan
internal dari molekul argon dalam keadaan
tereksitasi.

Penelitian
ini menggunakan metode
kapasitip dengan tegangan DC yang dalam
pembuatan penyedia dayanya lebih mudah,
demikian juga dalam pengukuran dayanya
juga lebih mudah, bila dibandingkan denga
metode kapasitip dengan tegangan RF. Pada
metode ini mempunyai kekurangan yaitu pada
katoda dimana substrat diletakkan terjadi
penimbunan
ion
yang
menyebabkan
perubahan warna pada substrat dan dapat
menimbulkan lapisan tipis pelindung terhadap
korosi I2 l

Suatu bahan padatan bila berinteraksi
dengan partikel-partikel bermuatan dan netral
seperti ion, elektron molekul dan atom akan
mengakibatkan
reaksi fisika dan kimia.
Keadaan tenaga di dalam bahan padatan
lebih rendah dari tenaga pada permukaan
bahan padatan. Suatu sisa tenaga bebas
tertinggal pada permukaan bahan. Tenaga
bebas permukaan dapat berubah lebih
rendah bila molekul-molekul gas menumbuk
dan melekat atau terikat pada permukaan
bahan. Proses adsorbsi ini selalu diikuti
dengan pembentukan panas dari reaksi
eksotermis.

Gas yang digunakan dalam penelitian ini
adalah gas argon dimana gas ini sulit
berikatan dengan logam (mudah lepas), tetapi
dengan menggunakan lucutan plasma pijar
ion-ion argon dapat dipaksakan masuk pada
susunan atom substrat,
sehingga dapat
membuat lapisan tipis pelindung yang dapat
menahan
laju
korosi
yang
dalam
pengujiannya cuplikan direndam dalam air
bebas mineral. Selain itu, gas argon harganya
lebih murah bila dibandingkan dengan boron
dan fosfor.

Pada saat molekul mendekati permukaan
bahan, molekul tersebut dipengaruhi oleh
suatu gaya tarik, sehingga mengakibatkan
percepatan dan kecepatan ke dalam suatu
daerah tenaga potensial rendah. Menurut
persamaan Herz-Knudsen seperti di bawah :

Dari strukturnya bahan alumunium dan
argon sama-sama memiliki struktur fee (kisi
pemusatan sisi), dimana setiap satuan selnya
mengandung 4 atom yaitu 3 atom berasal
dari keenam sisinya dan 1 atom
dari
kedelapan titik sudutnya. Jari-jari atom argon
mempunyai ukuran yang lebih besar 15 % dari
jari-jari atom alumunium, Dalam ilmu dan
teknologi bahan atom argon tidak dapat larut
dalam atom alumunium, tetapi hal ini dapat
dilakukan karena kelarutannya dipaksakan
dengan medan listrik tegangan tinggi [3 l Dari
valensinya, alumunium mempunyai valensi +3,
ion argon
mempunyai
valensi +1.
Konfigurasi atom alumunium sama dengan
konfigurasi atom Ne+3.
Konfigurasi atom
argon yang telah diionisasikan menjadi Ar+
sama dengan konfigurasi atom Ne+8,
keduanya bermuatan positip.

2=P(2

mkT)

-1/2

(4)

dimana Z = jumlah molekul-molekul gas yang
menumbuk
per satuan luas permukaan
bahan, T = suhu, P = tekanan gas, m = massa
molekul gas dan k = konstate Boltzmann.
Molekul-molekul
yang
terperangkap
pada permukaan
bahan mungkin masih
dalan keadaan tereksitasi. Jika
kemudian
secara berturut-turut bertransisi ke keadaan
vibrasi terendah
sehingga dapat dicapai
distribusi tenaga dari molekul-molekul yang
terperangkap terhadap suhu permukaan
substrat. Molekul-molekul tersebut mungkin
masih mempunyai komponen tenaga kinetik
sepanjang
permukaan substrat dan akan
melakukan gerakan-gerakan lateral sehingga
tenaga migrasinya diserahkan ke kisi-kisi
kristal pada letak adsorbsi yang kosong.

Terbentuknya plasma dalam tabung
reaktor plasma lucutan pijar disebabkan
karena ada beda tegangan pada elektroda
yang berasal dari penyedia daya tegangan
tinggi DC, sehingga diantara celah elektroda
timbul plasma yang menyebabkan antara
anoda dan katoda mengalir arus yang
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tegangan 300 volt dari penyedia daya
tegangan tinggi DC, sehingga pada elektroda
akan
mengalir
arus
yang
dapat
mengionisasikan
gas
argon.
Dengan
demikian pada
elektroda
akan
timbul
plasma, dimana substrat yang akan diberi
lapisan tipis diletakkan.

Keboleh jadian perekatan molekul-molekul
pada permukaan bahan padatan seperti
persamaan di bawah:
s = ka / Z

(5)

dimana ka = laju penangkapan molekul
dalam keadaan terserap secara kimia.
Keboleh jadian perekatan jarang sama
dengan satu, karena penyerahan tenaga
antara partikel yang terserap dan substrat
tidak dapat berlangsung secara efisien. Selain
itu jika tumbukan terjadi pada suatu letak
yang telah ditempati pada umumnya partikel
akan terikat secara lemah dan dapat
terdesorpsi sebelum mencapai suatu letak
adsorbsi yang kosong.t4]

PENYEDIA
DAYA TEGANGAN DC

Selama terjadinya plasma akibat yang
mungkin timbul antara lain : terbentuknya
fase kedua antara ion yang menumbuk dan
yang ditumbuk, interstisi atom asing ke
susunan atom-atom yang
ditumbuk,
substitusi, dislokasi kekosongan. atau kalau
susunan atom-atom sdah penuh dapat
menimbulkan
lapisan
tipis
pelindung
Kemungkinan-kemungkinan di atas baik
sendiri-sendiri
atau
bersama-sama
merupakan
penghambat
dislokasi saat
menerima gaya dari luar. Hal inilah yang
dapat mengubah sifat suatu bahan menjadi
lebih baik sifat mekaniknya.'51

Gambar IBIok diagram sistem lucutan
plasma pijar metode kapasitip
dengan tegangan tinggi DC
Ion argon untuk dapat menyisip ke
susunan
atom-atom
substrat tergantung
pada kerapatan plasma, dimana kerapatan
plasma tergantung pada tekanan gas, daya
elektroda dan jarak elektroda.
Waktu
pelapisan divariasi dari 0,5 jam sampai 3 jam,
jarak elektroda divariasi dari 1 cm sampai
dengan 2,5 cm, tekanan gas divariasi dari
0,15 Torr sampai dengan 0,65 Torr, daya
elektroda divariasi dari 2 watt sampai dengan
7 watt dengan menaikkan tegangan penyedia
daya tegangan tinggi '6l.

TATA KERJA
Metodologi penelitian

Penyiapan substrat

Dalam
penelitian
ini menggunakan
peralatan
sistem
plasma lucutan
pijar
metode kapasitip dengan tegangan DC
buatan PPNY. Peralatan ini pada dasarnya
terdiri dari tabung reaktor plasma metode
kapasitip, pompa vakum rotari, sumber gas
argon, penyedia daya tegangan tinggi DC,
vakum meter dan watt meter seperti terlihat
pada Gambar 1.

Sebagai bahan penelitian atau substrat
yang diberi lapisan tipis dengan ion argon
adalah bahan AIMg2. Cuptikan tersebut
dipotong dengan diameter 15 mm tebal 2 mm.
Sebelum diberi lapisan tipis substrat dipoles
dengan kertas abrasif sampai 1.400, baru
dipoles dengan kain babut yang diberi pasta,
kemudian dicuci dengan alkohol.

Udara di dalam tabung reaktor plasma
divakumkan dengan pompa vakum rotari,
sehingga tekanan di dalam tabung reaktor
plasma turun menjadi 0,01 Torr. Gas argon
dialirkan ke dalam tabung reaktor plasma
dengan mengatur kran 10 putaran sehingga
tekanan naik
lagi
menjadi 0,15 Torr.
Elektroda tabung reaktor plasma diberi

Pengujian korosi
Laju korosi diuji dengan potensiostat
galvanostat EG&G M273, sebagai elektroda
kerja adalah AIMg2, sebagai elektroda
pembanding
adalah batang karbon dan
sebagai elektroda standard adalah larutan
kolonel jenuh. Alat ini dilengkapi fasilitas
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untuk cuplikan bentuk lingkaran diameter 15
mm. Waktu untuk mengkorosi dapat diatur,
demikian juga tegangan anoda dan katoda.
Prinsip alat ini adalah tegangan dikontrol
secara otomatis dengan suatu
rentang
potensial selama waktu tertentu dengan laju
yang tidak berubah. Kemudian dibuat plot
antara over potensial dengan arus polarisasi.
HASILDAN BAHASAN
Dalam penelitian yang dilakukan substrat
yang diberi lapisan tipis adalah bahan AIMg2.
Untuk mendapatkan sifat mekanik yang iebih
baik,
khususnya
meningkat
ketahanan
terhadap
laju
korosi telah
dilakukan
pelapisan ion argon dengan
melakukan
variasi waktu pelapisan, jarak elektroda,
tekanan gas dan daya elektroda, dengan
karakteristik
air dengan
pH 7 dan
konduktivitas 0,5 u mho/cm, yang hasilnya
seperti terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Grafik hubungan antara laju korosi
dengan waktu pelapisan, jarak
elektroda, tekanan gas, daya
elektroda

waktu pelapisan semakin besar jumlah ion
argon yang terdeposit pada permukaan
substrat. Laju korosi mulai variasi waktu 0,5
jam mulai naik sampai maksimum pada
variasi waktu 2 jam dengan laju korosi
0,0616 mpy, hal ini disebabkan karena untuk
variasi waktu yang semakin lama yaitu pada
variasi waktu sampai 2 jam, walaupun ion
yang terdeposit pada substrat semakin
banyak, tetapi karena suhu substrat yang
semakin meningkat maka kemungkinan atomatom substrat mempunyai tenaga yang lebih
besar maka ion-ion argon akan terpental saat
menumbuk permukaan substrat, sehingga ion
argon yang
terdeposit pada permukaan
substrat akan semakin
berkurang, atau
kemungkinan lain ion argon yang menumbuk
menambah jumlah anoda dan katoda pada
permukaan substrat yang dapat menambah
laju korosi. Dengan demikian laju korosinya
meningkat. Tetapi untuk variasi waktu 2,5
jam sampai 3 jam laju korosinya turun lagi,
hal ini kemungkinan karena suhu substrat
sudah tidak naik lagi, sehingga ion argon
yang terdeposit walaupun ada yang terpental
tetapi dengan
berjalannya
waktu maka
jumlah ion argon
yang
tedeposit pada
permukan substrat akan naik lagi.
Untuk variasi tekanan, daya dan jarak
elektroda dipilih waktu 1 jam, karena waktu 1
jam untuk melakukan percobaan sudah cukup
memadai untuk terjadi perubahan
pada
substrat yang diberi lapisan tipis dan dapat
menghemat daya listrik , gas dan waktu
percobaan. Selain itu untuk waktu yang
semakin lama laju korosi pada percobaan
variasi waktu laju korosinya semakin naik,
walupun kemudian akan turun lagi
Percobaan kedua tekanan gas divariasi
dari 0,15 Torr sampai dengan 0,65 Torr pada
kondisi waktu pelapisan 1 jam, jarak elektrode
2 cm, daya elektroda 5 watt. Karena tekanan
gas dinaikan maka jumlah ion argon yang
menumbuk permukaan substrat akan naik
sesuai persamaan (4). Dengan naiknya jumlah
ion argon yang menumbuk pada substrat
keboleh jadian perekatan ion argon pada
permukaan substrat semakin kecil sesuai
persamaan (5), sehingga laju korosi pada
variasi tekanan gas 0,15 Torr dan 0,25 Torr
laju korosi naik sampai 0,0351 mpy, hal ini
disebabkan karena pada tekanan 0,15 Torr
dan 0,25 Torr tidak terbentuk
lapisan
pelindung, tetapi pada tekanan 0,35 Torr

Percobaan pertama waktu pelapisan
divariasi dari 0,5 jam sampai dengan 3 jam
pada kondisi jarak elektroda 2 cm, tekanan
gas 0,15 Torr, daya elektroda 5 watt. Untuk
variasi waktu kerapatan
plasma
yang
terbentuk dalam tabung
reaktor
plasma
adalah konstan, karena jarak elektroda,
kondisi aliran gas dan daya elektroda sudah
tertentu maka arus ion argon akan konstan.
Dengan demikian jumlah ion argon yang
terdeposit per satuan luas hanya ditentukan
oleh lama waktu pelapisan, semakin lama
173

iSSN 1410-1998

Presiding Presentasi llmiah Daur Bah an Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

terjadi
peristiwa
substitusi
yang
menyebabkan ruang kosong dan sisipan telah
penuh.
Dengan demikian
akan terjadi
pasivasi, dimana pada permukaan substrat
terjadi
penimbunan
ion
argon
yang
membentuk lapisan tipis pelindung, sehingga
arus korosi lkor akan
tetap
walaupun
tegangan potensial pada potensiostat dinaikan
terus, sesuai dengan persaman (3). Dengan
demikian laju korosi turun secara drastis
menjadi 0,002 mpy. Akan tetapi bila gas
dinaikan lagi sampai 0,65 Torr maka akan
terjadi transpasifasi lagi dimana laju korosi
justru naik lagi melebihi laju korosi substrat
standard, hal ini disebabkan karena pada
tekanan gas 0,45 Torr sampai dengan 0,65
Torr ion argon yang bertumbukan bertambah
banyak, sehingga keboleh jadian perekatan
ion argon pada substrat bertambah kecil,
sesuai persamaan (5). Dengan demikian tidak
terjadi penimbunan ion argon lagi yang dapat
membentuk
lapisan
pelindung
pada
permukaan substrat.'3'41

Percobaan keempat daya elektroda
divariasi dari 2 watt sampai dengan 7 watt
pada kondisi waktu pelapisan 1 jam tekanan
gas 0,15 Torr, jarak elektroda 2 cm. Laju
korosi mulai naik
pada variasi
daya
elektroda 2 watt sampai dengan 4 watt, hal
ini disebabkan pada daya sampai dengan 4
watt suhu pada substrat kenaikannya belum
begitu banyak, sehingga jumlah ion argon
yang yang menumbuk permukaan substrat
masih sedikit sesuai persamaan (4). Dengan
demikian keboleh jadian perekatan ion argon
pada permukaan substrat akan kecil sesuai
persamaan (5).Pada daya elektroda 5 watt
dan 6 watt kebolehjadian terjadinya kenaikan
suhu pada substrat semakin besar. Dengan
demikian menurut persamaan (4) dengan
naiknya suhu substrat maka jumlah ion argon
yang menumbuk permukaan substrat akan
berkurang,
sehingga
keboleh jadian
perekatan ion argon pada permukaan substrat
semakin meningkat, sesuai persamaan (5).
Karena perekatan ion argon pada permukaan
substrat semakin meningkat maka akan terjadi
pasivasi dimana akan terbentuk lapisan
pelindung yang
dapat
menurunkan laju
korosi pada daya 5 watt dan 6 watt. Tetapi
untuk daya 7 watt laju korosi naik lagi hal ini
kemungkinan dengan naiknya daya maka
suhu pada substrat juga naik, sehingga atomatom substrat mempunyai tenaga vibrasi
yang besar. Hal ini menyebabkan ion-ion
argon akan terpental pada saat menumbuk
permukaan substrat. hal ini menyebabkan
berkurangnya jumlah ion argon
yang
terdeposit pada permukaan substrat dan
terjadi transpasivasi lagi.'41

Percobaan
ketiga
jarak
elektroda
divariasi dari 1 cm sampai dengan 2,5 cm
pada kondisi waktu pelapisan 1 jam, tekanan
gas 0,15 Torr, daya elektroda 5 watt. Laju
korosi pada variasi jarak 1 cm, langsung
naik pada laju korosi paling tinggi 0,0681
mpy kemudian laju korosinya turun mencapai
minimum pada variasi jarak elektroda 2 cm,
hal ini disebabkan pada jarak yang dekat
yaitu 1 cm dan 1,5 cm medan listrik yang
ditimbulkan oleh elektroda paling besar,
sehingga terjadinya ionisasi akan bertambah
besar dengan tegangan elektroda dan
tekanan gas yang sama. Dengan demikian
ion argon yang menumbuk substrat adalah
paling banyak, sehingga menurut persamaan
(5) kebolehjadian perekatannya paling kecil.
Karena kebolehjadian perekatannya paling
kecil, sehingga ion-ion argon tidak dapat
membentuk
lapisan
pelindung
untuk
menahan laju korosi. Untuk jarak elektroda
yang semakin jauh 2 cm dan 2,5 cm laju
korosinya turun, hal ini disebabkan karena
medan listrik yang ditimbulkan oleh elektroda
turun, sehingga ion argon yang menumbuk
permukaan substrat akan lebih sedikit.
Dengan demikian kebolehjadian perekatan
ion argon pada permukaan substrat akan
lebih besar, sehingga akan lebih
kuat
menahan laju korosi.

SIMPULAN
Berdasarkan analisa dan hasil seperti
yang telah disebutkan di atas maka dapat
diambil beberapa kesimpulan:
1. Sistem
plasma lucutan pijar metode
kapasitip dengan penyedia daya tegangan
tinggi DC buatan PPNY dapat digunakan
untuk memperbaiki sifat mekanik metal
yaitu meningkatkan ketahanan terhadap
laju korosi.
2. Hasil uji korosi untuk bahan AIMg2 yang
belum diberi lapisan tipis ion argon adalah
0,014 mpy, setelah diberi lapisan tipis
dengan ion argon pada variasi waktu dari
0,5 jam sampai dengan 3 jam pada kondisi

174

ISSN 1410-1998

Presiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

tekanan gas 0,15 Torr, jarak elektroda 2
cm, daya elektroda 5 watt tidak
meningkatkan ketahanan terhadap laju
korosi, tetapi malahan menaikkan laju
korosi sampai 0,0616 mpy, karena pada
kondisi ini tidak terjadi lapisan tipis
pelindung.
tetapi
malahan
merusak
permukaan substrat yang sebelumnya
sudah ada lapisan yang berupa oksida.

[4] KONUMA,"Film Deposition by Plasma
Techniques", Springer Verlag, Berlin,
1992.
[5] DRETER,G.E.,"Metalurgi
Mekanik",
Erlangga, Jakarta,1987.
[6] YUNANTO, TONO WIBOWO.SUGONDO,
"Pembuatan penyedia daya tegangan
tinggi DC untuk tabung reaktor plasma",
Pertemuan llmiah HFIY XIV, PPNY
BATAN Yogyakarta, 1996.

3. Hasil uji korosi untuk bahan AIMg2 yang
diberi lapisan tipis ion argon dengan
variasi jarak elektroda dari 1 cm sampai
dengan 2,5 cm pada kondisi waktu
pelapisan 1 jam, tekanan gas 0,15 Torr,
daya elektroda 5 watt juga menaikkan laju
korosi sampai dengan 0,603 mpy.

TANYA JAWAB
1. MainarSj.
•
Di antara parameter yang divariasi,
parameter
mana
yang
dapat
meningkatkan ketahanan terhadap laju
korosi
paling
baik?
Sebutkan
penyebabnya.

4. Hasil uji korosi untuk bahan AIMg2 yang
diberi lapisan tipis ion argon dengan
variasi daya elektroda dari 2 watt sampai
dengan 7 watt pada kondisi waktu
pelapisan 1 jam, tekanan gas 0,15 Torr,
daya elektroda 5 watt jarak elektroda 2 cm
dapat meningkatkan ketahanan terhadap
laju korosi sampai 311 %. , hal ini karena
pada
permukaan
substrat
terjadi
penimbunan ion yang membentuk lapisan
tipis pelindung.

•

5. Hasil uji korosi untuk bahan AIMg2 yang
diberi lapisan tipis ion argon dengan
variasi tekanan gas dari 0,15 Torr sampai
dengan 0,65 Torr pada kondisi waktu
pelapisan 1 jam, jarak elektroda 2 cm,
daya elektroda 5
watt,
dapat
meningkatkan ketahanan terhadap laju
korosi sampai 700 %, hal ini disebabkan
karena terjadi penimbunan ion yang
membentuk lapisan pelindung dan terikat
semakin kuat.

Yunanto
Di antara 4 parameter yang dapat
meningkatkan ketahanan terhadap laju
korosi adalah gas. Hal ini disebabkan
tekanan gas mempengaruhi jumlah
molekul gas yang menumbuk per satuan
luas permukaan substrat sesuai dengan
persamaan Herz-Knudsen:
Z = P ( 2 n k T)1/2
dengan P = tekanan gas, T = suhu.
Kebolehjadian perekatan molekul pada
substrat adalah :
S = Ka/Z

2. Dwi Biyantoro
•
Mengapa yang dipilih teknik plasma bukan
teknik implantasi ion?
•
Mengapa yang dipilih tegangan DC bukan
RF?

6. Hasil ini masih dapat ditingkatkan pada
kondisi yang dekat dengan tekanan gas
0,35 Torr dan daya 5 watt.

•
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Yunanto
Dipilih teknik plasma karena dalam
pembuatan lebih mudah dan murah,
demikian juga dalam pengoperasiannya.
Teknik plasma juga mempunyai kelebihan
yaitu tenaga untuk penetrasi ion ke
substrat lebih besar dan ion yang
terdeposit pada substrat dapat disaring.
Tegangan DC dipilih karena dalam
pembuatan
penyedia
daya
dan
pengukuran dayanya lebih mudah, tetapi
metoda ini ada kekurangannya yaitu
terjadi
penimbunan
ion
yang
menyebabkan perubahan warna pada
substrat.
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EVOLUSI MIKROSTRUKTUR SELAMA TRANSFORMASI FASE
p -> a PADA ZIRCALOY-2
Harini Sosiati
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK
EVOLUSI MIKROSTRUKTUR SELAMA TRANSFORMASI FASE p -> a PADA ZIRCALOY2. Di dalam proses fabrikasi zircaloy, khususnya pada proses aniling perubahan kecepatan
pendinginan dari fase b akan berpengaruh terhadap perubahan sifat-sifat mikrostruktur, mekanik
dan fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan di bidang teknologi
fabrikasi zircaloy dengan memvariasi waktu anil pada fase b dan kecepatan pendinginan dari
fase b. Evolusi mikrostruktur selama tranformasi fase p -> a diamati dengan mikroskop optik
(MO) dan TEM (Transmission Electron Microscope). Dari hasil pengamatan MO dan TEM,
zircaloy yang dianil pada 1050°C (fase b) selama 3, 15 dan 60 menit dan didinginkan dengan
kecepatan 400°C/detik, masing-masing menunjukkan lebar pelat a 0,21 mm, 0,25 mm dan 0,28
mm. Pada kecepatan pendinginan sekitar 400°C/detik (water quenching) dan 170°C/detik (oil
quenching), perubahan fase p -> a menunjukkan terbentuknya struktur widmanstatten. Akan
tetapi pada kecepatan pendinginan sekitar 0,04°C/ detik (furnace cooling) menampilkan struktur
lenticular a. Selama transformasi fase p -> a terbentuk struktur kembar [01 1] dan [101] pada
batas pelat a (twinning boundaries). Hasil uji kekerasan menyatakan bahwa kekerasan menurun
akibat bertambahnya waktu anil pada fase p, akan tetapi berkurangnya kecepatan pendinginan
mengakibatkan turunnya harga kekerasan dan tahanan listrik. Selama transformasi fase p
-» a pada zircaloy, perubahan variasi laju pendinginan dari fase p mempunyai peranan yang
lebih dominan terhadap perubahan sifat-sifat zircaloy dibandingkan variasi waktu anil pada fase

P.
ABSTRACT
MICROSTRUCTURAL EVOLUTION DURING PHASE TRANSFORMATION P-xx IN THE
ZIRCALOY-2. In zircaloy fabrication, especially in the annealing process, changes in the cooling
rate from the p phase affect the microstmctures and mechanical and physical properties. The
purpose of this investigation is to enhance the knowledge of zircaloy fabrication technology by
varying the annealing time in the b phase and cooling rate from the p phase. Microstructural
evolution during phase transformation p -» a has been observed with an optical microscope and
a TEM. These observations show that zircaloy-2 annealed at 1050°C (b phase) for 3, 15 and 60
minutes then cooled with cooling rate of 40Q°C/s has the width of a plathelets of 0.21 mm, 0.25
mm and 0.28 mm, respectively. By cooling rate of 400°C/s and 170°C/s the microstructures
ressemble the widmanstatten structures, whereas by cooling rate of 0.04°C/s indicated the a
lenticular structure. During phase transformation 3 -> a twinning boundaries in the a plathelets
were identified to be of /01 1] and [101] types. Hardness decreases with increasing of annealing
time in the p phase, while decrease in cooling rate from the p phase decreases the hardness
and electrical resistivity. During phase transformation p -> a of zircaloy, the influence of cooling
rate variations on the zircaloy properties is more pronounced than that of annealing time
variations.

PENDAHULUAN

kekuatan mekanik. Proses aniling pada fase p
yang dilanjutkan dengan pendinginan cepat
dari fase (3, merupakan salah satu bagian
dalam proses fabrikasi zircaloy. Kelarutan
padat unsur-unsur paduan (Sn, Fe, Cr dan Ni)
pada zircaloy-2, pada fase p lebih tinggi,
sedangkan pada fase a
pada temperatur
rendah akan menjadi lebih rendah. Oleh
karena kelarutan padat unsur-unsur paduan

Pada proses pembuatan logam paduan
zirkonium sebagai bahan struktur dan
pendukung reaktor daya, penambahan unsurunsur paduan Sn, Fe, Cr dan Ni pada zircaloy2 dimaksudkan untuk mengurangi laju korosi,
untuk menghindari terjadinya stress corrosion
cracking
(SCC) dan untuk meningkatkan
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zircaloy ini terjadi pada temperatur tinggi (fase
p), maka pelarutan padat dapat dimulai pada
suhu antara 950 sampai 1100°C. Pada
temperatur tersebut unsur-unsur paduan akan
terlarut di dalam matriks p dan membentuk
larutan padat (3 yang homogen.[1) Kondisi
perlakuan terhadap zircaloy dapat divariasi
sesuai
dengan
permintaan
konsumen.
Perlakuan yang bervariasi akan memberikan
pengaruh terhadap perubahan sifat-sifat
mikrostruktur, mekanik maupun fisik. Bahkan
beberapa
peneliti
melaporkan
bahwa
ketahanan korosi zircaloy dapat ditingkatkan
dengan aniling pada fase p atau fase a + p,
diikuti dengan pendinginan cepat dari fase p
atau a + p.[2] Akan tetapi Charquet '3l
menyatakan bahwa pendinganan cepat dari
fase p tidak dapat meningkatkan ketahanan
korosi karena hal ini menghasilkan presipitat
yang sangat halus dan sebagian besar unsur
Fe dan Cr tetap tinggal dalam larutan padat
(matriks), serta menimbulkan tegangan
(stress) internal tinggi.

yang bervariasi dan didinginkan dalam media
yang berbeda. Variasi perlakuan panas
(aniling) ditunjukkan pada Tabel 1, dan kurva
pengukuran kecepatan pendinginan dari fase
P ditunjukkan pada Gambar 1.
Sampel yang telah dianil selanjutnya
dipersiapkan untuk uji metalografi dengan
mikroskop optik (MO) dan elektron (JEM2000EX). Penyiapan sampel untuk uji
metalografi
MO
dilakukan
dengan
penggerindaan, pemolesan dan pengetsaan.
Larutan etsa yang digunakan adalah 30 - 40
ml HNO3 (1,4), 10 ml HF (40%) dan 45 - 60 ml
H2O. Sampel TEM disiapkan menggunakan
twin-jet electropolisher dengan larutan 10%
volume HCIO4 (60%) dan 90% volume
metanol (99,8%) pada suhu -35 sampai -45°C
dan tegangan 9 sampai 20 volt.
Uji kekerasan dilakukan dengan metode
Vicker's dengan beban 200 g. Tahanan listrik
sampel diukur dengan serangkaian perangkat
ampermeter dan voltmeter.

Berdasarkan beberapa informasi tentang
pentingnya peranan proses ^-quenching
ataupun a + ^-quenching
terhadap sifat
korosi dan sifat mekanik maupun fisik, maka
penelitian ini telah mencoba memvariasi waktu
anil zircaloy pada fase p dan kecepatan
pendinginan dari fase p. Dari hasil perlakuan
tersebut,
evolusi
mikrostruktur
selama
transformasi fase p -» a diamati dengan
mikroskop optik dan mikroskop elektron
transmisi (TEM), serta menganalisis korelasi
perubahan mikrostruktur yang terjadi terhadap
sifat kekerasan dan tahanan listrik. Tujuan
penelitian ini adalah untuk meningkatkan
pengetahuan di bidang teknologi fabrikasi
zircaloy serta kemampuan analisis gambar
mikro di bidang metalurgi dan energi
menggunakan mikroskop optik dan elektron.

HASIL DAN BAHASAN
Analisis dengan mikroskop optik (MO)
Gambar 2 (A) menampilkan mikrostruktur
sampel ^-quenching setelah aniling secara
isotermal pada fase p, sedang Gambar 2 (B)
menampilkan
mikrostruktur
sampel
pquenching dengan kecepatan pendinginan
yang bervariasi. Kenaikan waktu anil pada
fase p (Gambar 2 A) mengakibatkan kenaikan
ukuran butir p rata-rata dan juga ukuran
jarum-jarum a. Akan tetapi dengan mikroskop
optik perubahan jarum a akibat kenaikan
waktu anil pada fase p tidak dapat dibedakan
sama sekali. Hal ini menandakan bahwa
kenaikannya sangat rendah. Perubahan
tersebut hanya dapat diamati dengan
mikroskop elektron (TEM), yang akan dibahas
pada paragraf berikutnya. Lain halnya dengan
iaju pertumbuhan jarum a akibat penurunan
kecepatan
pendinginan
dari
fase
p,
perubahannya terlihat
jelas dari tampilan
Gambar 2 B. Mikrostruktur
sampel
pquenching menunjukkan karakteristika jarumjarum a atau pelat-pelat a yang berkelompok,
berada di dalam butir p dan ditandai dengan
bentuk struktur basket-weave. Basket-weave
adalah fase a widmanstatten dengan struktur
yang arahnya tidak paralel, yang dihasilkan

PROSEDUR PENELITIAN
Bahan yang digunakan pada penelitian ini
adalah zircaloy-2 hasil tempa dengan
komposisi (Zr -1,6% berat Sn - 0,2% berat Fe
- 0,1% berat Cr - 0,05% berat Ni). Sampel
dipotong menjadi balok kecil dengan dimensi 4
mm x 15 mm x 3 mm. Sebelum dianil masingmasing sampel dibungkus dengan zirkonium
foil dan divakumkan dalam tabung kuarsa
sampai 1.33 x 10~4 Pa. Aniling dilakukan pada
fase p, pada temperatur 1050°C selama waktu
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dari presipitasi random pelat-pelat a pada
sejumlah bidang-bidang dalam butirp.'4'
Struktur basket-weave ini tidak akan dijumpai
pada sampel yang didinginkan dalam tungku.

hingga seluruh struktur berubah. Sebaliknya,
kecepatan pendinginan tinggi dikendalikan
oleh tidak adanya transformasi secara difusi
(diffusionless), dan menghasilkan struktur a
martensit. Pada transformasi semacam ini
biasanya konsentrasi larutan padat fase p
mencapai minimum, sehingga setiap kristal
berubah menjadi kristal baru dengan
komposisi kimia sama.[41 Pada hampir semua
sistem, martensit terbentuk sewaktu benda uji
(sampel) didinginkan, dan laju pembentukan
martensit menjadi tidak berarti apabila
pendinginan dihentikan.

Morfoiogi sampel yang didinginkan dalam
tungku menampilkan karakteristika yang
berbeda, yaitu membentuk pelat-pelat yang
lebih kasar (besar) dengan batas pelat yang
tidak teratur (irregular), yang disebut dengan
struktur lenticular a. Pada sampel ini (Gambar
2 B/c) bintik-bintik hitam yang terdistribusi di
sepanjang batas lenticular a tersebut diduga
sebagai presipitat. Pada sampel ^-quenching,
terbentuknya presipitat tidak dapat diamati
maupun dianalisis dengan MO, mengingat
kecilnya ukuran presipitat dan kemampuan
resolusi MO.

Analisis dengan mikroskop elektron (TEM)
Bayangan (gambar) bidang terang (Bright
Field Image) dari zircaloy-2 hasil tempa
ditunjukkan pada Gambar 3. Perubahan
mikrostruktur sampel ^-quenching dengan
mikroskop elektron (TEM) ditampilkan pada
Gambar 4 - 6 . Pengamatan sampel pquenching dengan TEM hanya dilakukan pada
sampel yang dianil secara isotermal pada fase
p dan didinginkan dalam air (400°C/detik).
Pada gambar TEM tampilan jarum-jarum a
yang terlihat pada mikroskop optik, tampak
sebagai pelat-pelat a yang dihiasi dengan
dislokasi di dalam dan di batas pelat. Akan
tetapi densitas dislokasi tersebut relatif
rendah, demikian juga presipitat yang
terbentuk. Rendahnya densitas presipitat yang
terbentuk pada sampel ini, ada kemungkinan
terjadi karena ukuran rata-ratanya terlalu kecil
dan tertutup oleh untaian dislokasi yang ada di
batas pelat, atau akibat dari penyiapan sampel
yang kurang sempurna. Menurut Mausner,'71
pada umumnya dengan kecepatan tinggi dari
fase p mengakibatkan distribusi presipitat
homogen baik di dalam maupun di batas pelat
a, sedangkan dengan kecepatan pendinginan
rendah presipitat cenderung terdistribusi di
batas pelat a.

Kenaikan kecepatan pendinginan dari
tingkat rendah, medium sampai tinggi dapat
mengakibatkan
perubahan
mikrostruktur
dengan urutan sebagai berikut : lenticular a
-> basket-weave a -» martensit a. Pada
penelitian ini, berdasarkan hasil mikrograf
optik,
kecepatan
pendinginan
sebesar
400°C/detik dan 170°C/detik dikatagorikan
sebagai kecepatan pendinginan medium,
sedangkan 0,04°C/detik dikatagorikan sebagai
kecepatan pendinginan rendah. Sangat
disayangkan bahwa pada zircaloy, hingga
saat ini belum ada batas ketentuan yang pasti
mengenai tingkat kecepatan pendinginan dari
faseb. Sebagai contoh, Loucif et. al.'5)
melaporkan bahwa 1000°C/detik diklasifikasikan sebagai kecepatan pendinginan
tinggi,
dan
100°C/detik
diklasifikasikan
sebagai kecepatan pendinginan rendah. Akan
tetapi berdasarkan Charquet.'61 klasifikasi
kecepatan pendinginan tinggi berada sekitar >
50°C/detik dan kecepatan pendinginan rendah
berada sekitar < 1 °C/detik.
Mekanisme perubahan struktur dapat
dikaitkan dengan transformasi secara difusi
ataupun
tanpa adanya difusi selama
pendinginan cepat dari fase p. Pada
umumnya, kecepatan pendinginan rendah dan
medium dikendalikan oleh transformasi secara
difusi, dengan kecenderungan masing-masing
membentuk struktur lenticular a dan a
widmanstatten. Dalam hal ini, selama
transformasi fase terjadi fluktuasi termal dari
atom-atom dalam matriks dengan energi
aktivasi yang cukup tinggi. Atom-atom
tersebut kemudian membentuk inti fase baru

Dari
tampilan
mikrograf
TEM
pertambahan lebar pelat a dapat diamati dan
diukur. Dengan kenaikan waktu anil pada fase
p 3, 15 dan 60 menit, lebar pelat a mengalami
kenaikan masing-masing 0,21, 0,25 dan 0,28
mm. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa
pertumbuhan pelat a tidak banyak bergantung
pada waktu anil pada fase p, melainkan
bergantung pada kecepatan pendinginan dari
fase p.
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Pada proses transformasi fase, peranan
unsur-unsur paduan pada zircaloy dapat
menyebabkan koeksistensi (kebersamaan)
fase a dan p. Pada temperatur tinggi, Sn
menstabilkan fase a, sedangkan Fe dan Cr
mempertahankan kestabilan fase p pada
temperatur rendah. Selama pendinginan
kontinyu, diasumsikan bahwa Sn bersegregasi
ke dalam fase a, sedangkan Fe dan Cr
bersegregasi ke dalam fase p. Jika mobilisasi
atau pergerakan unsur Fe dan Cr lebih
rendah, maka kecepatan pertumbuhan pelat a
selama pendinginan akan dikendaiikan oleh
difusi dari kedua unsur tersebut i 4 '

Kekerasan
Salah satu usaha untuk meningkatan
kekerasan pada zirkonium atau paduan
zirkonium adalah pendinginan cepat dari fase
p. Pada penelitian ini, uji kekerasan dilakukan
terhadap semua sampel ^-quenching dan
dianalisis berdasarkan korelasinya terhadap
peningkatan waktu anil pada fase p dan
penurunan kecepatan pendinginan dari fase p.
Hasil uji kekerasan ditunjukkan pada Tabel 2.
Kekerasan mengalami penurunan akibat
kenaikan waktu anil pada fase p dan
penurunan kecepatan pendinginan dari fase p.
Akan tetapi pengaruh kecepatan pendinginan
tampak lebih dominan dibandingkan dengan
peningkatan waktu anil pada fase p. Turunnya
harga kekerasan ini dapat diinterpretasikan
berdasarkan pertumbuhan pelat-pelat a yang
ditampilkan pada mikrograf optik (Gambar 1).
Laju pertumbuhan pelat <x yang semakin
rendah akan mengakibatkan persentase
penurunan kekerasan yang rendah pula.

Selain itu, dari hasil pengamatan dengan
mikroskop elektron pada ketiga sampel pquenching,
didapatkan
adanya
batas
kembaran (twinning boundaries) pada pelat a,
yang ditunjukkan dari tampilan pola difraksi
elektron pada Gambar 3 b, 4 b dan 5 b. Batas
kembaran tersebut didentifikasi dengan arah
[01 1] dan [101]. Pada umumnya logam tidak
membentuk kembaran, kecuali pada kondisi
tertentu misalnya selama proses pengerjaan
logam (perolan, ekstrusi, tempa) ataupun
aniling. Hal ini dapat dijelaskan bahwa proses
geser (shear) yang tercakup dalam kembaran
terjadi oleh pergerakan dislokasi parsial. Oleh
karena itu tegangan yang diperlukan untuk
menimbuikan kembaran selain bergangtung
pada tegangan garis yaitu slip, juga
bergantung pada tegangan permukaan batas
kembaran, akan tetapi tegangan untuk
menimbuikan kembaran biasanya lebih besar
dari pada tegangan untuk slip. Selama terjadi
slip, bagian atas kristal bergerak terhadap
bagian bawah kristal, hingga sejumlah atom
berpindah dengan jarak tertentu. Pada
kembaran pergerakan atom menyebabkan kisi
berubah menjadi daerah yang terdeformasi,
walaupun masih tetap memikili ciri kisi dari
induknya. Pergeseran kembaran ini meliputi
banyak bidang atom, dan atom pada setiap
bidang bergerak relatif jauh terhadap bidang di
bawahnya I8'. Di dalam penelitian ini, dapat
diinpretasikan bahwa akibat densitas dislokasi
yang relatif tinggi pada kondisi awal sampel
(hasil tempa), setelah sampel dianil pada fase
P (1050CC) mengakibatkan kemungkinan
terjadinya kembaran. Terjadinya slip maupun
kembaran
pada
suatu
bahan
dapat
menyebabkan kecenderungan naiknya sifat
kekuatan, akan tetapi menurunkan keuletan
bahan.

Di samping itu, turunnya harga kekerasan
dapat juga diinterpretasikan berdasarkan hasil
mikrograf TEM. Rapat dislokasi yang relatif
tinggi pada sampel awal (hasil tempa), pada
waktu dianil selama 3 menit pada fasep,
belum banyak mengalami anihilasi. Proses
pendinginan cepat dari fase p menyebabkan
terjadinya cacat-cacat titik dan garis termasuk
bertambahnya
rapat dislokasi.
Dengan
demikian, bertambahnya waktu anil akan
mengurangi
rapat
dislokasi,
sehingga
kekerasan bahanpun menjadi berkurang.
Sama
halnya
dengan
pengaruh
kecepatan pendinginan, semakin rendah
kecepatan
pendinginan
tentunya
rapat
dislokasi juga menjadi semakin rendah. Dalam
hal ini, berkurangnya rapat dislokasi akibat
turunya kecepatan pendinginan lebih banyak
dibandingkan dengan pertambahan waktu
anil,
sehingga
menghasilkan
data
kekerasan seperti data pada Tabel 2.
Tahanan listrik
Hasil pengukuran sifat tahanan listrik
sampel ^-quenching ditunjukkan pada tabel 3.
Harga tahanan listrik sampel p-quenching
turun akibat turunnya kecepatan pendinginan
dari fase p. Akan tetapi pengaruh naiknya
waktu anil pada fase p menunjukkan sedikit
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kenaikan pada waktu anil 15 menit dan turun
kembali pada waktu anil 60 menit. Perubahan
harga tahanan listrik tersebut belum dapat
dijelaskan dengan alasan yang pasti, faktor
apa yang menyebabkan naiknya tahanan
listrik pada waktu anil 15 menit. Akan tetapi
kalau ditinjau dari persentase kenaikannya
hanya sekitar 0,625%, maka hal ini dapat
dikatakan bahwa harga tahanan listrik antara
waktu anil 3 menit dan 15 menit relatif
konstan. Sebenarnya banyak faktor yang
dapat mempengaruhi perubahan tahanan
listrik suatu logam ataupun logam paduan.
Salah satunya dapat disebabkan oleh
hamburan gelombang elektron akibat dari
aneka ragam ketidak teraturan susunan atom
pada kisi-kisinya, yang dapat dihasilkan dari
beberapa proses perlakuan panas. Di
samping itu, selama proses perubahan fase,
fluktuasi tahanan listrik dapat ditimbulkan oieh
terjadinya kekosongan, ion interstisi dan juga
persipitasi sebagai akibat dari pengaruh
transformasi difusi atau diffusionless.
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Turunnya harga tahanan listrik akibat
penurunan kecepatan pendinginan dapat
diinterpretasikan berdasarkan difusi dari unsur
paduan Fe, Cr dan Ni yang membentuk
partikel antar logam atau presipitat sebagai
fase kedua. Semakin tinggi kecepatan
pendinginan dari fase p, terjadinya presipitat
akan semakin berkurang karena selama
proses pendinginan unsur-unsur paduan tidak
mempunyai kesempatan untuk berdifusi ke
paduan induk Zr untuk membentuk presipitat.
Akibatnya unsur-unsur tersebut tetap berada
dalam larutan padat matriks. Semakin banyak
unsur paduan yang terdistribusi di dalam
matriks akan menyebabkan kenaikan tahanan
listrik.191

Tabel 1. Variasi perlakuan panas (annealing)
SIMPULAN
Kode sampel
B-3
B-15
B-60
B15-WQ
B15-OQ
B15-FC

Dari hasil pengamatan dan analisis
sampel ^-quenching menggunakan mikroskop
optik dan eiektron (TEM), serta korelasinya
terhadap sifat kekerasan dan tahanan listrik
dapat disimpulkan bahwa selama transformasi
fase p -> a, perubahan variasi kecepatan
pendinginan dari fase p mempunyai peranan
yang lebih dominan terhadap perubahan sifatsifat zircaloy dibandingkan variasi waktu anil
pada fase p.

Kondisi perlakuan
1050°C/3menit/WQ
1050°C/15menit/WQ
1050°C/60menit/WQ
1050°C/15menit/WQ*
1050°C/15menit/OQ**
1050°C/15menit/FC***

*WQ = pendinginan cepat dalam air (400°C/detik)
** OQ = pendinginan cepat dalam minyak (170°C/detik)
***FC = pendinginan dalam tungku (0,04°C/detik)
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Tabel 2. Kekerasan sampel ^-quenching
zircaloy-2
1050

Sampel

Kekerasan (0,2 HV)

B-3

200

B-15

198

B-60

193

500
o.
f-

1 2

3

4

5

8

6

9 10

Time (second)

B15-WQ

198

B15-0Q

181

1050 —-^.

J

162

rature

B15-FC

500

D.

S
H0)

0

Tabel 3. Tahanan listrik sampel ^-quenching
zircaloy-2

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

!O

T i m e (second)

Sampel

Tahanan listrik
(10" 3 Qmm)

i200

1000-

B-3

0,795

B-15

0,800

B-60

0,748

B15-WQ

0,800

B15-OQ

0,778

oo
01

u
3
o.
H

800600400200-

100

200

300

•100

500

Time (minute)

B15-FC

0,756
Gambar 1. Kurva kecepatan pendinginan dari
fase (J pada zircaloy-2.
a) 400°C/detik (dalam air)
b)170°C/detik (dalam minyak)
c) 0,04°C/detik (dalam tungku).
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Gambar2. (A) Mikrograf optik zircaloy-2 yang dianil pada 1050°C (fase p) dalam waktu yang
bervariasi: a) 3 menit (B-3), b) 15 menit (B-15) dan c) 60 menit (B-60).
(B) Mikrograf optik zircaloy-2 yang dianil pada 1050°C selama 15 menit dan didinginkan
dalam media yang bervariasi: a) dalam air (400°C/detik), b) dalam minyak (170°C/detik)
dan c) dalam tungku (0,04°C/detik). (Perbesaran 600 x)
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Gambar 3. Bright Field Image dari zircaloy-2 hasil tempa

Gambar 4. Mikrograf TEM sampel B-3.
a) Bright Field Image (BFI) dari pelat a dan
b) pola difraksi elektron dari batas kembaran.
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Gambar5. Mikrograf TEM sampel B-15.
a) BFl dari pelat a, b) pola difraksi elektron dari batas kembaran (011),
c) Dark Field Image (DFI) yang diambil dengan spot [011]
d) BFl dari pelat a pada lokasi lain.

Gambar6. Mikrograf TEM sampel B-60.
a) BFl dari pelat a dan b) pola difraksi elektron dari batas kembaran (010).
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TANYA JAWAB

dan batas butir, kemudian masing-masing
pola diidentifikasi.

1. Masrukan
• Apakah tidak sebaiknya islilah evolusi
deganti dengan perubahan saja?
• Apakah spot yang muncul tersebut benarbenar dari difraksi turin saja mengingat di
situ ada spot yang terang dan lemah.
Apakah spot yang lemah ini bukan berasal
dari fasa ke dua atau endapan yang ada?

•

•

2. Sugondo
« Sebutkan hasil evolusi
zircaloy-2 p - a.

«

Harini Sosiati
Mengenai istilah evolusi dapat saja diganti
dengan perubahan. Akan tetapi yang
dimaksud dengan evolusi dalam penelitian
ini adalah terjadinya perubahan perlahanlahan dari pertumbuhan pelat a dan
struktur selama transformasi fasa.
Spot yang muncul pada pola difraksi
(gambar 5b) adalah benar-benar pola
difraksi dari batas kembaran. Spot yang
lemah dan terang tersebut membedakan
atau berasal dari dua butir kembar bukan
dari fasa ke dua. Cara meyakinkan bahwa
spot yang lemah dan terang tersebut
benar-benar kembar adalah dengan
mengambil pola difraksi pada ke dua butir
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dominan

dari

Harini Sosiati
Seperti telah diuraikan dalam hasil dan
pembahasan,
evolusi
(perubahan
perlahan-lahan)
mikrostruktur
pertumbuhan pelat a) yang terjadi selama
transformasi fasa p ke a adalah :
- dengan variasi waktu anil pada fasa p
terjadi pertumbuhan pelat a yang sangat
lambat dengan struktur seragam yaitu
struktur basket-weave
- dengan turunnya jalu pendinginan dari
fasa p terjadi pertumbuhan pelat a yang
lebih jelas dengan evolusi struktur
basket-weave menjadi struktur lenticular
Hasil evolusi struktur akibat turunnya laju
pendinginan inilah yang lebih dominan
terhadap perubahan sifat kekerasan dan
tahanan listrik dibandingkan dengan hasil
evolusi pelat a dalam jenis struktur yang
sama.
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ABSTRAK
PENGARUH PARAMETER PROSES PELASAN DENGAN MAGNETIC FORCE WELDING
TERHADAP KARAKTERISTIK HASIL LAS. Pengelasan tutup ujung dan kelongsong bahan
bakar nuklir tipe Cirene memakai Magnetic Force Welding (MFW) merupakan cara pengelasan
paduan antara las titik dan gaya magnet. Parameter proses pelasan yang divariasikan adalah
arus las (25%, 35%, 45%, 55%, 65% dan 75% arus maksimum), waktu las (11, 14, 17, 20, 23
dan 26 siklus) dan bentuk ujung kelongsong (membentuk sudut 0°, 25°, 35°, 45°, 55°, dan 65°).
Untuk mengetahui karakteristik hasil las dilakukan pengamatan visual las, struktur mikro
(prosentase sambungan las, lebar HAZ) dan pengukuran perubahan berat hasil las yang diuji
korosi pada suhu 300°C dan waktu 0,5; 2; 3,5; 5 dan 6,5 jam. Hasil penelitian menunjukan
bahwa arus las, waktu las dan bentuk ujung kelongsong sangat menentukan karakteristik hasil
las. Parameter pengelasan yang dapat menghasilkan sambungan las optimum adalah : arus las
65% arus maksimum (18.100 A), waktu pengelasan 23 siklus dan bentuk ujung kelongsong 45°.
Sedangkan hasil uji korosi terhadap hasil las pada suhu 300°C dalam berbagai waktu (0,5 - 6,5
jam) memberikan informasi bahwa semakin besar arus / waktu las maka hasil las semakin
mudah terkorosi.
ABSTRACT
EFFECTS OF WELDING PROCESS PARAMETERS USING MAGNETIC FORCE
WELDING ON THE CHARACTERISTIC OF THE WELD. Welding of end cap and fuel element
pin of Cirene type nuclear fuel element using "Magnetic Force Welding (MFW)" is a method of
welding which combines spot welding and magnetic force. The welding process parameters
varied include weld current (25%, 35%, 45%, 55%, 65% and 75% of maximum current), weld
cycle (11, 14, 17, 20, 23 and 26 cycles) and end shape of fuel element pin (0°, 25°, 35°, 45°,
55°, and 65°). To determine the characteristics of the welded material, visual observation of the
weld and its microstructures (welded joint percentage, HAZ width) also corrosion tests at 300°C
for 0,5; 2; 3,5; 5 and 6,5 hours into the weld using the measurement of weight gain have been
perfomned. The results show that weld current, weld cycles and end shape of fuel element pin
are important factors in determining the weld charateristics. Welding parameters that give
optimum welded joint are the use of weld current is at 65% of maximum current (18.100 A), with
23 cycles of weld cycle and 45° angle of end shape of fuel element pin sample. The corrosion
testing result at 300° C for various corrosion time (0,5 -6,5 hours) indicated that the higher the
weld current/weld cycle, the easier the weld corrode.

PENDAHULUAN

tutup ujung dan kelongsong elemen bakar
nuklir
diperlukan
suatu
cara
untuk
menyambung kedua logam tersebut, yaitu
dengan pengelasan.

Zircaloy-2 sering dipakai dalam reaktor
jenis LWR (BWR) atau HWR (Candu, Cirene),
baik dalam bentuk kelongsong maupun
sebagai komponen lain. Pemakaian tersebut
didasarkan atas sifat-sifat yang dimiliki
zircaloy-2 baik itu sifat fisik, kimia maupun
neutroniknya.111
Salah
satu
pemakaian
zircaloy-2 dalam reaktor BWR dan HWR
adalah bentuk kelongsong dan tutup ujung
elemen bakar nuklir. Untuk merakit antara

Salah satu cara pengelasan antara tutup
ujung dengan kelongsong elemen bakar nuklir
adalah Magnetic Force Welding (MFW).[2i
Prinsip pengelasan MFW adalah merupakan
paduan antara gaya tekan dan arus listrik.
Permukaan tutup ujung dan kelongsong yang
dilas ditekan satu sama lain dan -pada saat
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yang bersamaan
arus listrik dialirkan
sehingga keduanya menempel. Kualitas
penempelan ini sangat ditentukan oieh
besarnya arus listrik dan waktu pengelasan
serta bentuk ujung kelongsong.13'41 Kualitas
hasil las tutup ujung dan kelongsong juga tidak
dapat lepas dari ketahanan terhadap korosi,
hai ini dikarenakan elemen bakar nuklir
nantinya diiradiasi dalam reaktor, yang
mengalami korosi dalam uap air/air.'5''
Parameter-parameter proses las tersebut
sangat menentukan karakteristik hasil las dan
mempunyai pengaruh terhadap laju korosi/
oksidasi
dalam
uap
air
bertekanan.
Sehubungan dengan hal ini maka dilakukan
penelitian tahap awal yaitu "PENGARUH
PARAMETER PROSES PELASAN DENGAN
MAGNETIC FORCE WELDING TERHADAP
KARAKTERISTIK HASIL LAS".

tertutup agar terhindar dari udara. Di samping
hal tersebut diatas, kualitas hasil sangat
ditentukan oleh besarnya parameter proses
yang diamati. Di Bidang Elemen Bakar
Eksperimental pengelasan tutup ujung elemen
bakar nuklir dipakai alat Magnetic Force
Welding (MFW). Pengelasan cara MFW
adalah merupakan paduan
pengelasan
tahanan listrik dan gaya tekan permukaan
tutup ujung kelongsong dan kelongsong yang
dilas ditekan satu sama lain dan pada saat
yang bersamaan arus listrik dialirkan
(masukan panas) sehingga permukaan kedua
logam menjadi panas, plastis, terjadi difusi dan
menyatu. Besarnya energi panas yang
diberikan dapat dihitung dengan rumus:

Pada proses pengelasan dengan MFW,
semakin besar arus dan waktu las
menyebabkan masukan panas las yang
ditimbulkan semakin besar.
Bertambah
besarnya panas las akan memperluas daerah
plastis antara tutup ujung kelongsong yang
bersinggungan. Sehingga penyambungan
logam tersebut semakin baik. Tetapi disertai
meluasnya daerah HAZ dan mudah terkorosi.
Bentuk ujung kelongsong akan menentukan
luas bidang kontak antara tutup ujung dan
kelongsong yang menentukan cacat kualitas
hasil las.

H = Panas, BTU; I = Arus las, Ampere; R =
Tahanan yang bekerja ,Ohm; T = Waktu,
dalam detik.

Untuk mengetahui karakterisitik hasil las
dilakukan
pengamatan
struktur
mikro
{prosentase sambungan las, lebar HAZ),
visual dan uji korosi hasil las pada suhu 300°C
dan waktu 0,5 - 6,5 jam. Perubahan berat
yang terjadi selama korosi dilakukan dengan
metoda gravimetri.

2. STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT MEKANIK

H = I2.R.T
dimana:

Parameter proses yang berpengaruh
adalah arus las, waktu pengelasan dan
konstruksi ujung kelongsong. Ketiganya
menentukan kualitas
hasil las (prosen
sambungan las, lebar HAZ, cacat). Disamping
ketiga parameter tersebut diatas, besarnya
gaya magnet, prosen arus magnet dan waktu
dorong juga menentukan kualitas hasil las.

Strukutr mikro zircaloy-2 setelah dilas
sangat tergantung pada masukan panas yang
diberikan (besarnya ditentukan oleh arus las
dan
waktu
pengelasan)
dan
waktu
pendinginan dari fasa pemanasan ke suhu
kamar. Dengan perubahan struktur mikro ini
maka sifat mekanik yang dimilikinya juga
berubah.
Hubungan
antara
kecepatan
pendinginan
dan struktur mikro yang
terbentuk dapat digambarkan dalam diagram
yang menghubungkan waktu, suhu dan
tranformasi pendinginan kontinu (CCT).
Contoh dari diagram CCT untuk zircaloy-2
ditunjukan dalam gambar 2-1. [7] Dari gambar
dapat dilihat bahwa pada suhu tertentu, logam
didinginkan dalam waktu yang berbeda maka
struktur akhir yang terjadi akan berbeda,
dengan bantuan diagram ini maka dapat
diramalkan dan ditentukan fasa yang akan
terbentuk atau sebaliknya.

DASAR TEORI
1. PENGELASAN LOGAM ZIRCALOY-2
Logam zircaloy-2
bersifat mudah
menyerap gas, misalnya gas hidrogen,
oksigen
dan
nitrogen
yang
dapat
menimbulkan kerapuhan, maka dari itu untuk
mengelas logam zircaloy-2 diperlukan gas
pengungkung (inert gas) agar selama
pengelasan zircaloy-2 tidak menyerap gas H2,
N2 dan O2 Keberhasilan pengelasan sangat
ditentukan oleh gas pengungkung (Ar , He),
suasananya harus kering, dalam ruang
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Gambar 2-1 Transformasi Pendinginan
Kontinu Zircaloy-2171

Pada Gambar 2-2 terlihat perilaku pelepasan
oksida dengan waktu yang cukup lama. Pada
awalnya pertambahan berat rendah, tiba-tiba
laju oksidasi meningkat, kurva A mengulang
pada parabolik seperti yang terjadi pada awal
oksidasi, sedangkan kurva B laju oksidasi
berlanjut dengan lonjakan menurut kurva
linear disertai laju penipisan logam yang tinggi.
Pada saat pengelasan, logam yang dilas
mendapat masukan panas dan terjadi
pendinginan oleh logamnya sendiri dan
lingkungannya, dengan demikian akan terjadi
perbedaan laju pendinginan antara bagian
permukaan dan bagian tengahnya dan dapat
mempengaruhi penyusutan serta dapat
menimbulkan tegangan sisa setelah bahan
menjadi dingin. Bagian yang terkena tegangan
sisa tarik bersifat anodik dan lebih mudah
terkena korosi.
BAHAN DAN TATA KERJA

3. KOROSI ZIRCALOY-2
Paduan zirconium (zircaloy-2) dipilih
sebagai kelongsong bahan bakar type LWR/
HWR karena tahan terhadap korosi pada
temperatur tinggi (uap air / air, di bawah suhu
400°C).
Di dalam lingkungan
uap/air
bertekanan
tinggi,
zirconium/paduannya
mengalami korosi pelepasan (breakaway)
sebelum terjadi pelepasan, selaput oksida
yang tipis berwarna hitam mengkilat,
menempel kuat pada permukaan logam.
Setelah masa peralihan, selaput oksida
berwarna hitam yang terbentuk berubah
menjadi tepung berwama putih kekuningan,
Gambar 2-2, menunjukan skema korosi pada
zirconium / paduannya.151

pelepasan

Gambar 2-2 Skema korosi pada zirconium/
paduannya151

Bahan awal yang dilas adalah zircaloy-2,
bentuk pejal dan kelongsong dengan
komposisi kimia : 1,5 % Sn ; 0,14 % Fe ; 0,09
% Cr; 0,05 % N i ; 0,010 % N (max) ; 0,13 %
O dan Zr (balance). Spesimen yang dilas
adalah tutup ujung kelongsong (pejal) dan
kelongsong zircaloy-2. Diameter tutup ujung
kelongsong 20,6 ± 0,05 mm dan panjangnya
7,5 + 0,05 mm. Setelah itu ujung kelongsong
dibentuk dan mempunyai sudut yang
bervariasi (90°/0°; 25°; 35°; 45°; 55° dan 65°).
Tutup ujung kelongsong - kelongsong dicuci
dengan ultrasonic selama 20 detik dalam
larutan alkohol dan spesimen siap dilas.
Variasi proses pengelasan yang diamati
adalah prosen arus (25 % A , 35 % A , 45 %
A , 55 % A, 65 % A, 65 % A , dan 75 % A ),
waktu pengelasan / cyclus {11, 14, 17, 20, 23,
dan 26), bentuk ujung kelongsong bersudut
(90°/ 0°; 25°; 35°; 45°; 55° dan 65°). Hasil las
dengan variasi parameter tersebut diuji korosi
dalam autoclave pada suhu 300°C tekanan
11-12 bar dan waktu korosi divariasi 0,5 ; 2 ;
3,5 ; 5 dan 6,5 jam. Pengamatan hasil lasan
yang dilakukan yaitu pengamatan visual
(cacat, perubahan warna dan perubahan
bentuk), struktur mikro (prosen sambungan
las, lebar HAZ dan struktur mik.ro). Larutan
etsa yang dipakai campuran antara 45 ml
HNO3 65%, 15 ml H2O, 7 ml HF 45%, 45 ml
glycerol, 45 ml H2O dalam waktu 20 detik.
Terhadap spesimen uji korosi dilakuan
pengamplasan # 600 dicuci dengan alkohol
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(ultrasonic cleaner), dikenai proses pickling
(3,5% HF (52 %), 10% HNO3 (densitas 1,42),
air distilasi), kemudian dinetralkan dengan air
dan dimasukan ke daiam larutan stopper
(AI(NO3)3 9H2O, 15% berat), lalu dicuci
dengan ultrasonic cleaner
sebelum dan
setelah diuji korosi, spesimen ditimbang dan
diukur luas permukaannya.

y - O.0O62fl.O5ftk 5.2741*220.891 + 3
I* = 0.7636

HASIL EKSPERIMEN
Hasil eksperimen tentang pengaruh
perubahan parameter terhadap karakteristik
hasil lasan tutup ujung elemen bakar nuklir
disajikan dalam lampiran (Tabel 1, 2, 3, dan 4)
dan gambar struktur mikro (Gambar 4-2, 3, 4,
6, 7, 8,10 dan 11)

Gambar

a. Pengaruh perubahan prosen arus las
Pengelasan tutup ujung elemen bakar
dengan
cyclus
17,
bentuk
ujung
kelongsong 45° dan prosen arus las yang
divariasi (45 % A , 50 % A , 55 % A , 60 %
A , 65 % A , 70 % A dan 75 % A)
memberikan hasil seperti Gambar 4-1, 2, 3
dan 4.
Gambar 4-1 hasil pengelasan
dengan perubahan arus las antara 45 % A
- 75 % A. Hasil pengelasan tersebut
menunjukan bahwa prosen sambungan las
semakin besar dengan naiknya arus las,
tetapi setelah arus las diatas 65 % A maka
prosen sambungan las akan menurun
disertai menyempitnya lebar daerah HAZ
dan cacat pada tutup ujung kelongsong
(Tabel 1).
Pada saat arus las 65 %, didapat prosen
sambungan las yang paling besar.
Sebelum diperoleh prosen arus yang
optimum yaitu antara 60 - 65 % A,
kenaikan prosen sambungan las sangat
besar jika dibandingkan dengan arus las
antara 45 - 60 % A. Arus las setelah 65 %
sampai 75 % , penurunan sambungan
lasnya sangat drastis sekali (sampai 0 %
pada 75 % A). Disamping Gambar 4-1
dapat juga dilihat hasil struktur mikro las
(Gambar 4-2, 3 dan 4). Pada Gambar 4-2
(kondisi las 45 % A , cyclus 17 dan bentuk
ujung kelongsong 45°), hasil sambungan
las tidak tampak, terlihat ada garis
memanjang
yang
terletak
antara
kelongsong dan ujung tutup elemen bakar
nuklir.

4-1 Pengaruh perubahan prosen
arus terhadap kualitas hasil
las

Gambar 4-2 Pengelasan 45% A, cyclus 17
dan bentuk ujung kelongsong
45°

Gambar 4-3 Pengelasan65 % A, cyclus 17
dan bentuk ujung kelongsong
45°
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Gambar 4-5 Pengaruh perubahan siklus/
waktu pengelasan terhadap %
sambungan las

Gambar 4-4 Pengelasan 75 % A, cyclus 17
dan bentuk ujung kelongsong
45°

Gambar 4-6, 7 dan 8 adalah struktur mikro
hasil pengelasan dengan 65 % A, bentuk
ujung kelongsong 45° dan cyclus 11, 23 dan
26. Hasil las dengan cyclus 11, belum terjadi
penyambungan
(Gambar 4-6),
ditandai
dengan adanya garis memanjang pada
sambungan
antara
tutup
ujung
dan
kelongsong .

Gambar 4-3 (kondisi las 45% A, cyclus
17 dan bentuk ujung kelongsong 45°) terlihat
bahwa sebagian besar kelongsong menjadi
satu dengan ujung tutup. Pada batas antara
tutup ujung dan kelongsong terdapat
perubahan struktur mikro (terutama struktur
mikro kelongsong) serta melebarnya daerah
HAZ (Tabel 1). Sedangkan gambar 4-4
(kondisi las 75 % A, siklus 17 dan bentuk
ujung kelongsong 45°) terlihat bahwa hasil las
sebagian besar tidak menyambung dan
sebagian besar ujung kelongsong keluar dari
tutup ujung.

Gambar 4-7 (kondisi las 65% A, bentuk
ujung kelongsong 45° dan cyclus 23) terlihat
bahwa sebagian besar ujung kelongsong
menyambung dengan tutup ujung (80 %).
Struktur mikro yang terdapat di antara
sambungan ada perubahan dan daerah HAZ
menjadi lebar (Tabel 2). Sedangkan Gambar
4-8 (65% A, 45° dan cyclus 26), sambungan
las yang terbentuk lebih baik yaitu mencapai
90 %, tetapi disertai cacat pada tutup ujung
kelongsong dan bertambah lebarnya daerah
HAZ (Tabel 2).

b. Pengaruh perubahan waktu pengelasan
Pengelasan tutup ujung elemen bakar
dengan prosen arus 65 % A, bentuk ujung
kelongsong 45° dan waktu pengelasan
divariasi 11, 14, 17, 20, 23 dan 26 cyclus
memberikan hasil seperti Gambar 4-5, 6, 7
dan 8. Gambar 4-5 hasil pengelasan dengan
perubahan waktu 11 - 26, memberikan hasil
bahwa dengan kenaikan waktu pengelasan
maka prosen sambungan las semakin besar,
tetapi pada saat waktu pengelasan 26 cyclus
disertai cacat pada ujung kelongsong (Tabel
2). Pengelasan dengan cyclus 1 1 - 1 7 , belum
terjadi penyambungan antara tutup ujung
dengan kelongsong, setelah cyclus dinaikan
sampai 23, sambungan las meningkat menjadi
80 %. Tetapi pada waktu cyclus 26
penyambungan las menjadi 90 % yang
disertai cacat pada tutup ujung dan retak pada
ujung kelongsong.

Gambar 4-6 Pengelasan 65 % A bentuk ujung
kelongsong 45° dan cyclus 11.
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Gambar 4-9 Pengaruh perubahan bentuk
ujung kelongsong terhadap %
sambungan las

Gambar 4-7 Pengelasan 65% A bentuk ujung
kelongsong 45° dan cyclus 23.

Dengan bentuk ujurig kelongsong antara
0° - 25°, belum terjadi penyambungan antara
tutup ujung dengan kelongsong. Pada waktu
bentuk ujung kelongsong diperbesar sampai
45° kenaikan prosen sambungan las semakin
bertambah (mencapai 80%). Besar sudut
ujung kelongsong dinaikan sampai 65° maka
prosen sambungan las menurun menjadi 5%.
Gambar 4-10 dan 4-11 adalah struktur mikro
pengelasan 65% A, cyclus 23 dan bentuk
ujung kelongsong 0° dan 65°. Hasil las
dengan bentuk ujung kelongsong 0° atau 65°
tidak terjadi penyambungan yang baik, hal ini
dapat diketahui dengan adanya garis
memanjang pada batas tutup ujung dan
kelongsong.

Gambar 4-8 Pengelasan 65% A, bentuk ujung
kelongsong 45° dan cyclus 26
c.

Pengaruh perubahan
kelongsong.

bentuk

ujung

Pengelasan tutup ujung elemen bakar
dengan prosen arus 65 % A, cyclus 23 dan
bentuk ujung kelongsong yang divariasi
90°/0°, 25°, 35°, 45°, 55° dan 65° memberikan
hasil seperti pada Gambar 4-9, 10 dan 11.
Gambar 4-9, hasil pengelasan dengan 65% A,
cyclus 23 dan bentuk ujung kelongsong 0° 65°. Hasil pengelasan tersebut menunjukan
bahwa semakin besar sudut ujung kelongsong
maka prosen sambungan las semakin besar
yang disertai melebarnya daerah HAZ. Tetapi
dengan membesarnya sudut kelongsong
(diatas 45°) maka prosen sambungan las
mengecil atau tidak menyambung sama
sekali.

Gambar 4-10 Pengelasan 65% A, cyclus 23
dan ujung kelongsong 0°
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Gambar 4-12 Pengaruh waktu korosi
terhadap penambahan berat
hasil las ( spesimen A, B, C
dan D )
A = Las dengan 65% A, ujung keiongsong 45°
dan cyclus 23
B = Las dengan 45% A, ujung keiongsong 45°
dan cyclus 11
C = Keiongsong awal
D = Ujung tutup awal

Gambar 4-11 Pengelasan 65% A, cyclus 23
dan ujung keiongsong 65°.

BAHASAN
Bila dibandingkan dengan hasil las 65%
A, cyclus 23 dan bentuk ujung keiongsong 45°
(Gambar 4-7) maka hasil las ini prosen
sambunganya jauh lebih besar (80%).

Dari data hasil penelitian menunjukkan
bahwa parameter proses lasan sangat
mempengaruhi kualitas hasil las dan korosi
dalam uap air. Parameter prosen arus las,
bentuk
ujung keiongsong
dan waktu
pengelasan dapat mempengaruhi prosen
sambungan las, lebar daerah HAZ dan baik
buruknya hasil las serta
memberikan
penampilan struktur mikro tertentu. Kecuali itu
dengan bertambahnya waktu korosi terhadap
hasil las dapat meningkatkan pertambahan
berat, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

d. Pengaruh waktu korosi terhadap
penambahan berat hasil las (spesimen A,
B, C dan D)
Pertambahan berat korosi hasil las ( A, B,
C dan D ) dengan variasi waktu korosi 0,5 jam,
2 jam, 3,5 jam, 5 jam dan 6,5 jam dengan
temperatur 300°C dapat dilihat pada Gambar 412. Dalam Gambar 4-12 spesimen C dan D
setelah diuji korosi dalam waktu 0,5 jam sampai
6,5 jam memberikan hasil pertambahan berat
persatuan luas yang semakin naik. Jika
dibandingkan dengan hasil las yang masukan
panasnya rendah (B) dan spesimen hasil las
dengan masukan panas yang tinggi (A) maka
spesimen A dan B mengalami kenaikan
pertambahan berat persatuan luas seiring
dengan naiknya waktu korosi. Tetapi hasil las
dengan
masukan
panas
lebih
tinggi
memberikan perubahan berat persatuan luas
yang lebih besar (A).

a. Pengaruh perubahan prosen arus las
Pada Gambar 4-1, 2, 3 dan 4, pada
prosen arus las yang rendah yaitu dibawah
65% A, pertambahan prosen sambungan/
lebar daerah HAZ semakin besar, hal ini
disebabkan oleh semakin besarnya masukan
panas las yang mampu membuat logam
zircaloy-2 menjadi plastis. Pada saat yang
bersamaan logam yang dilas didorong oleh
gaya magnet yang cukup sehingga kedua
logam menyatu seperti yang terlihat pada
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Gambar 4-3. Kemudian prosen arus las
diperbesar lagi menjadi 75% A, dan hasil
prosen sambungan las semakin kecil bahkan
hasil las sebagian besar tidak menyambung.
Hal ini disebabkan oleh makin besarnya
masukan panas yang diberikan sehingga
logam menjadi lebih plastis. Pada saat yang
sama didorong oleh gaya magnet sehingga
terjadi bidang luncur dan tidak terjadi difusi
logam (lihat Gambar 4-4). Dilihat dari struktur
mikro (Gambar 4-3), hasil las dengan
masukan panas (65% A dan cyclus 17),
mampu memperlebar daerah HAZ, Hal ini
disebabkan oleh adanya panas yang mampu
mengubah butir - butir logam menjadi besar
dan fasanya tetap alpha. Bila kita lihat diagram
CCT (Gambar 2-1), dengan masukan panas
(65% A, cyclus 17), terjadi pendinginan secara
cepat dan hasil yang diperoleh berfasa alpha.
Maka dari itu pada saat pengelasan suhu
pemanasannya diperkirakan dibawah suhu
beta. Dengan melihat struktur mikro (Gambar
4-2, 3 dan 4) terlihat bahwa prosen arus las
berpengaruh terhadap kualitas hasil las.

sehingga logam yang plastis terbatas. Apabila
bentuk ujung kelongsong sudutnya diperbesar
(antara 25° - 45°) maka prosen sambungan
las semakin besar (Gambar 4-7 dan 9). Hal ini
disebabkan oleh besarnya bidang kontak
antara tutup ujung dan kelongsong dan logam
menjadi plastis (karena masukan panas
cukup) serta gaya dorong magnet mampu
mendorong kedua bahan yang dilas, logam
cukup waktu untuk berdifusi (Gambar 4-7).
Tetapi bila bentuk ujung kelongsong sudutnya
diperbesar sampai 65°, prosen sambungan las
menjadi turun hal ini disebabkan oleh adanya
penyempitan bidang kontak kedua logam yang
dilas sehingga logam yang plastis hanya
sebagian (Gambar 4-11). Dari keterangan ini
menunjukkan bahwa bentuk ujung kelongsong
berpengaruh terhadap kualitas hasil las.
d. Pengaruh waktu korosi terhadap
penambahan berat hasil las (spesimen A,
B, C dan D).
Gambar 4-12, dengan empat spesimen
A, B, C dan D yang berbeda pengelasannya
(A, B) menunjukan bahwa spesimen A yang
dilas dengan masukan panas lebih tinggi
dibanding dengan spesimen B memberikan
hasil bahwa dengan waktu korosi 0,5 jam
sampai 6,5 jam, kenaikan beratnya semakin
besar bila dibandingkan dengan spesimen D.
Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya
masukan panas yang diberikan, sehingga
setelah pengelasan didalam logam terbentuk
tegangan sisa yang lebih besar. Semakin
besar tegangan sisa yang terbentuk maka
logam semakin anodik yang lebih mudah
terkorosi. Untuk spesimen yang tanpa dilas
(C dan D), pertambahan berat setelah uji
korosi besarnya lebih kecil dibanding
spesimen A. Dengan demikian logam yang
dilas dengan masukan panas yang tinggi akan
semakin mudah terkorosi.

b. Pengaruh perubahan waktu pengelasan.
Dari Gambar 4-5, 6, 7 dan 8, pada cyclus
las yang rendah (11 dan 17) kedua bahan
yang dilas tidak menyambung sama sekali, hal
ini disebabkan karena masukan panas yang
diberikan tidak cukup untuk membuat logam
menjadi plastis dan waktu yang diberikan tidak
cukup untuk membuat logam berdifusi.
Kemudian masukan panasnya diperbesar
sampai cyclus 26, ternyata masukan panas
tersebut mampu untuk membuat logam
menjadi plastis dan dengan gaya magnet yang
cukup, sambungan las bertambah besar,
tetapi disertai dengan cacat pada tutup ujung.
Hal ini disebabkan oleh besarnya masukan
panas dan cyclus yang dapat melelehkan
sebagian dari logam zircaloy-2 yang dilas
(Gambar 4-8 dan Tabel 2). Dengan demikian
terlihat bahwa dengan Gambar 4-5, 6, 7 dan
8, perubahan waktu las mempengaruhi
kualitas hasil las.

e. Optimasi parameter proses.
Hasil las yang dicapai dalam rangkaian
penelitian yang telah dilakukan adalah
penentuan proses yang mendekati yang
dipersyaratkan. Sebagai patokan untuk
menentukan parameter proses adalah kualitas
hasil las yaitu lebar HAZ seminimum mungkin,
prosentase sambungan las sebesar mungkin,
ekonomi
energi
yang
dipakai
dalam
pengelasan dan tidak cacat. Berdasarkan data
hasil pengelasan yang terlihat pada Gambar

c. Pengaruh perubahan bentuk ujung
kelongsong.
Pada Gambar 4-9, 10, 11 dan 7, dengan
bentuk ujung kelongsong yang bersudut 0° 25°, belum tampak adanya penyambungan
las. Hal ini disebabkan oleh kecilnya biclang
kontak antara tutup ujung dengan kelongsong,
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4-1 sampai 4-12 maka dapat ditentukan
bahwa parameter proses las optimum adalah
arus las 65% A (18,10 kA), waktu las 23/50
detik
dan
bentuk
ujung
kelongsong
membentuk
sudut 45°. Pemilihan
ini
didasarkan atas struktur mikro Gambar 4-7,
yaitu prosen sambungan las sebesar 80% dan
tidak ada cacat yang berarti pada kelongsong
dan tutup ujung.

[5J. FIZZOTI, C,
"Principles
of
Fuel
Production", vol 2, Fuel Cycle Department,
ENEA1985.
[6]. MILLER, G.L, "Zirconium", edisi 2,
Butterworths
Scientific
Publications,
London, 1957.
[7]. ORTLIEB, G.M.E., dan WEIDINGER,
H.G., "Basic Properties of Zirconium Alloy
with respect to Mechanical and Corrosion
Behaviour", Erlangen.

SIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa:
1. Besarnya parameter proses pelasan
optimum adalah : arus las 65 % arus
maksimum ( 18.100 A ), siklus 0,26 detik
dan bentuk ujung kelongsong membentuk
sudut 45°
2. Apabila arus las kurang dari 40% arus
maksimum ( siklus 17, bentuk ujung
kelongsong 45°) maka tidak terjadi
sambungan. Keadaan sebaliknya terjadi
setelah arus las 75% arus maksimum,
maka prosen sambungan lebih besar
(90% ) tetapi disertai cacat - cacat.
3. Batas minimal siklus agar terjadi
sambungan yaitu sekitar 0,34 detik dan
maksimal 0,5 detik.
4. Penurunan dan pertambahan besar sudut
bentuk ujung kelongsong dari 45°, akan
menurunkan sambungan las. Hal ini
disebabkan oleh menurunnya luas kontak
antara tutup ujung dan kelongsong.
5. Bertambahnya masukan panas pelasan
(18.100 A dan siklus 0,46 detik) akan
memperbesar pertambahan berat spesimen setelah uji korosi (11,0x10"7 gram/ mm2
pada suhu 300° C dan waktu 6,5 jam ).

LAMPIRAN
Tabel 1: Pengaruh perubahan prosen arus
terhadap kualitas hasil las
No

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Prosen
arus
<%A>
45
50
55
60
65
70
75

Kualitas hasil las
%
Lebar
Sambungan
HAZ,
Visual
las
mm
retak, 3 tempat
20
0,075
retak, 3 tempat
30
retak, 2 tempat
0,090
35
retak, 1 tempat
0,130
70
retak, 1 tempat
0,150
20
retak, 3 tempat
0,080
retak, 2 tempat
-

Tabel 2 : Pengaruh
perubahan waktu
pengelasan terhadap kualitas
hasil las
No

Waktu
pengelasan,

cyclus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11
14
17
20
23
26

% Sambungan
las
30
80
90

Kualitas hasil las
Lebar
HAZ,
Visual
mm
retak, 1 tempat
retak, 2 tempat
retak, 2 tempat
0,150
retak, 1 tempat
0,150
retak, 1 tempat
0,200
rusak
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Tabe! 3: Pengaruh perubahan bentuk ujung
kelongsong terhadap kualitas hasil
las
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No

Bentuk
ujung, °

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0
25
35
45
55
65

% Sambungan
las
20
80
5
-

Kualitas basil las
Lebar
HAZ,
Visual

mm

0,010
0,015
-

retak, 4 tempat
retak, 4 tempat
retak, 4 tempat
retak, 1 tempat
retak, 3 tempat
retak, 2 tempat
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Tabel 4: Pengaruh waktu korosi terhadap
penambahan berat hasil las A, B,
C,D

No

Hasit las

Waktu
korosi,

Perubahan
berat, gr/mm2

jam

A

65% A,
45°.

23 cyclus
B

45% A,
45°,

11 cyclus
C

Kelongsong
awal

D

Ujung
tutup

0,5
2
3,5
5
6,5
0,5
2
3,5
5
6,5
0,5
2
3,5
5
6,5
0,5
2
3,5
5
6,5

5,7x10" 7
6,4x10' 7
11,3x10' 7
11,0x10' 7
5,96 x 10 ^
6,19 x 10 7
5,85 x 10 "7
1.91 x 10 ' 7
3.15 x 10' 7
4,53 x 10 "7
6.07 x 10' 7
3,49 x 10 ' 7
5,85 x 10 ~7
4,59 x 10 "7
6,69 x 10-7
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PENGARUH PARAMETER PROSES PENGELASAN TERHADAP
KARAKTERISTIK HASIL LAS DENGAN RESISTANCE WELDING MACHINE
Etty Mutiara, Tri Yuiianto, Dedi Haryadi, Djoko Kisworo
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
PENGARUH PARAMETER PROSES PENGELASAN TERHADAP KARAKTERISTiK
HASIL LAS DENGAN RESISTANCE WELDING MACHINE. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan alat las berkas elemen bakar (ME-25 Resistance Welding Machine) di Bidartg
Elemen Bakar Eksperimental dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan
parameter proses pengelasan (arus las dan waktu las) terhadap karakteristik hasil las pelat ujung
berkas elemen bakar nuklir tipe Cirene. Sedangkan maksud pengelasah itu sendiri adalah untuk
menjaga agar batang elemen bakar tetap pada posisinya dengan jarak dan susunan tertentu
dalam setiap berkas elemen bakar. Parameter proses pengelasan yang divariasikan adalah arus
(25-48 % arus las maksimum) dan waktu pengelasan (6-18 siklus). Untuk mengetahui karakteristik
hasil las dilakukan pengamatan visual hasil las, uji puntir, pengamatan struktur mikro dengan
menggunakan mikroskop optik (besar butir, prosen sambungan las dan lebar Heat Affected Zone
(HAZ)). Arus las dan waktu pengelasan berpengaruh pada pelelehan daerah sambungan yang
mengakibatkan adanya daerah HAZ. Semakin besar arus dan waktu lasan maka semakin besar
daerah penyambungan logam yang terjadi sehingga kekuatan hasil las (berdasarkan uji puntir)
semakin besar. Tetapi hal ini juga mengakibatkan semakin banyaknya luka pada tutup kelongsong
dan melebarnya daerah HAZ yang dapat menyebabkan turunnya kualitas hasil las. Besar arus las
optimum adalah 38% I maksimum, sedangkan waktu pelasan optimum adalah 8 siklus
ABSTRACT
THE EFFECTS OF WELDING PROCESS PARAMETERS ON THE WELD
CHARACTERISTICS USING RESISTANCE WELDING MACHINE. The experiment was carried-out
using the welding machine (ME-25 Resistance Welding Machine) for fuel element bundle at the
Experimental Fuel Element Installation. The main goal of the experiment was to determine the
effects of welding process parameters (i.e., welding current and numbers of cycles) on the
characteristic of end plate weld of Cirene nuclear fuel element bundle. The purpose of welding
itself was to ensure that the fuel element rod was securely placed at certain distance and order in
each fuel element bundle. The welding process parameters varied were welding current,i.e., from
25 % to 48 % of maximum welding current, and welding cycles from 6 up to 18 cycles. The welds
visual observation, torque test and microstructure examination covers grain size, percentage of
welded joint and Heat Affected Zone (HAZ) width determination using optical microscope have
been performed. Both welding current and welding cycle play a role in melting process at welded
joint.hence it caused the formation of HAZ. The larger the welding current and the welding cycle,
the greater the metal joint area that was formed and so thus the weld strength (based on torque
test). However, it created the increasing of end plate bundle wound and HAZ width that also
caused the decreasing of welds quality. The optimum welding cunent obtained is 38% of the
maximum current, and the optimum cycle is 8 cycles.

PENDAHULUAN

penentuan kualitas hasil tersebut
parameter proses itu sendiri.

Pada umumnya pada setiap proses
produksi yang dilakukan, maka harus mampu
memberikan hasil proses dengan karakteristik
sesuai yang dipersyaratkan. Hal ini dapat
terpenuhi apabila kita mengetahui faktor yang
berperan dalam penentuan kualitas hasil.
Selanjutnya ditentukan langkah-langkah yang
perlu dilakukan yang mampu menjamin
kualitas hasil seperti yang dikehendaki. Salah
satu
faktor
yang
berpengaruh
dalam

adalah

Proses yang dimaksud pada makalah ini
adalah proses penegelasan pelat ujung
dengan ujung-ujung batang eiemen bakar
membentuk berkas elemn bakar, yang
merupakan salah satu tahapan proses
perakitan elemen bakar nuklir tipe Cirene di
bidang elemen Bakar Eksperimental - PEBN.
Pada pengelasan tersebut belum didapatkan
data teknologi mengenai parameter proses
optimum yang mampu memberikan hasil
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seperti
yang
dikehendaki.
Untuk
mendapatkan data tersebut maka perlu
dilakukan suatu penelitian yang diharapkan
akan memberikan gambaran sejauh mana
pengaruh
parameter-parameter
tersebut
terhadap karakteristik hasil. Selanjutnya,
dengan memvariasikan besar parameterparameter tersebut akan diperoleh besar
parameter proses optimum yang dapat
memberikan hasil sesuai persyaratan.

Pada proses pengelasan tahanan listrik,
penyambungan logam dilakukan dengan
menggunakan paduan gaya tekan dan energi
panas yang dibangitkan karena adanya
tahanan listrik. Proses pengelasan ini
khususnya
pengelasan
risistansi
titik
digunakan untuk penyambungan pelat-pelat
tipis. Pada proses ini logam yang akan dilas
dijepit pada lokasi yang akan disambungkan
dengan sepasang elektrode, kemudian dialiri
arus listrik yang besar dalam waktu yang
singkat.121

Pengelasan pelat ujung dengan ujungujung batang elemen bakar dimaksudkan
untuk menjaga agar batang elemen bakar
tetap pada posisinya dengan jarak dan
susunan tertentu dalam setiap berkas elemen
bakar.111 Parameter proses yang mempunyai
peranan
besar
untuk
menentukan
karakteristik hasil adalah besar arus dan
waktu pengelasan.121 Ruang lingkup yang
membatasi penelitian ini adalah penentuan
besar arus las dan waktu las optimum yang
memberikan
karakteristik
hasil
sesuai
persyaratan. Untuk mengetahui kualitas hasil
lasan digunakan uji puntir dan pengamatan
perubahan struktur mikro yang terjadi selama
proses pengelasan.

Aliran listrik antara kedua elektrode
hams melalui logam yang dijepit karena
danya resistansi listrik maka pada jepitan
akan timbul panas yang menyebabkan logam
meleleh. Dengan dibantu gaya tekan yang
diberikan oleh elektrode maka logam yang
meleleh pada lokasi lasan akan saling
berdifusi sehingga terbentuk sambungan.1^
Panjang sambungan yang terjadi akan
mengindikasikan kekuatan sambungan hasil
las dan ini ditentukan oleh jumlah bagian yang
meleleh tersebut. Pada tempat kontak antara
elektrode dengan logam yang dilas juga
terjadi panas karena tahanan listrik, tetapi
tidak sampai mencairkan logam karena ujungujung elektrode didinginkan dengan air.

Arus
lasan
dan
waktu
lasan
berpengaruh pada proses pelelehan dan
penyambungan logam yang dilas, besarnya
daerah HAZ dan perubahan struktur mikro
pada daerah sambungan. Semakin besar
arus dan waktu lasan maka semakin besar
daerah penyambungan logam yang terjadi
sehingga kekuatan hasil las semakin besar.
Tetapi hal ini juga mengakibatkan semakin
banyaknya luka pada tutup kelongsong dan
melebarnya
daerah
HAZ.
Dengan
memvariasikan besar arus dan waktu
pelasan, diharapkan akan diperoleh kondisi
optimum yang memberikan hasil lasan
dengan kualitas sesuai persyaratan.

Proses pelelehan logam pada daerah
lasan
dan
elektrode
dengan
sistem
pendinginannnya
menciptakan
proses
perlakuan panas yang
menyebabbkan
terjadinya perubahan struktur mikro disekitar
daerah lasan tersebut. Secara umum terdapat
tiga daerah pada daerah sambungan las yaitu
daerah
lebur
(fusion
zone),
daerah
terpengaruh panas {heat affected zone =
HAZ) dan daerah tak terpengaruh panas
{unaffected zone)}3]
Pada pengelasan tahanan listrik tidak
digunakan logam las sehingga yang terbentuk
hanya daerah HAZ dan daerah logam induk.
Pada daerah HAZ karena adanya pengaruh
panas akan menyebabkan terjadinya proses
rekristalisasi dimana butir akan mengalami
pertumbuhan sehingga akan dihasilkan butir
yang besar. Ukuran butir yang lebih besar
pada daerah HAZ akan mempengaruhi
kekuatan hasil las. Umumnya semakin besar
ukuran butir maka kekuatan logam akan
semakin turun. Untuk itu maka pada proses
pengelasan, daerah HAZ harus diusahakan
sesempit mungkin. Sedangkan logam induk

TINJAUAN PUSTAKA
Proses pengelasan merupakan salah
satu cara yang dilakukan dalam upaya
mendapatkan suatu penyambungan logam
dengan menggunakan energi panas. Dengan
adanya energi panas maka logam pada lokasi
penyambungan akan meleleh/mencair, terjadi
interaksi
antara
logam
yang
akan
disambungkan
dan
selanjutnya
logam
tersambung.
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tidak mengalami perubahan struktur meskipun
mengalami perubahan temperatur pada saat
proses pengelasan.

besamya panas yamg dihasilkan. Lapisan
menyak atau kotoran-kotoran yang menempel
pada daerah kontak elektrode dengan benda
kerja selain dapat menurunkan tahanan listrik
yang terjadi juga mempengaruhi kualitas
permukaan yang dihasilkan. Sedangkan
komposisi
kimia
benda
kerja
akan
mempengaruhi strukur intern yang akan
menentukan sifat-sifat yang dimiliki oleh
benda kerja tersebut. Dengan mengetahui
komposisi kimia benda kerja dapat ditentukan
perlakuan yang tepat pada setiap proses yang
diberikan sehingga diperoleh hasi dengan
kualitas yang diinginkan. Pada peneletian ini
material yang dilas adalah Zircaloy-2.
Zircaloy-2 mempunyai sifat mudah menyerap
gas sekeliling terutama oksigen, nitrogen dan
hidrogen pada temperatur tinggi. Reaksi
zircaloy dengan gas-gas tersebut akan
menyebabkan ikatan antar atom pada logam
tersebut
terganggu/berubah
sehingga
sambungan las yang terjadi kurang baik.'2'
Dengan kata lain reaksi-reaksi tersebut
cenderung menurunkan kualitas hasil lasan.
Untuk mengatasi hal ini maka proses
pengelasan dilangsungkan dalam lingkungan
atmosfir inert (non oxidizing), biasanya
dengan menggunakan gas argon atau helium.

Pada proses pengelasan tahanan listrik
ini, parameter proses yang berpengaruh pada
kualitas hasil adalah arus dan waktu
pengelasan.121 Besar arus dan waktu
pengelasan
akan
menentukan
jumlah
masukan panas pada daerah lasan dengan
mengikuti rumus:
H e a t = l 2 R t |2]
dimana:
I = arus lasan dalam amper
R= tahanan listrik dari bahan yang dilas
t = waktu pengelasan
Pengaruh dari kedua parameter tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
-

-

Arus
Arus las berpengaruh pada proses
pelelehan dan penyambungan logam .
Semakin besar arus yang diberikan maka
akan semakin cepat proses pelelehan
dan penyambungan yang terjadi. Tetapi
hal ini dapat mengakibatkan semakin
besarnya HAZ, % sambungan las, dan
perubahan struktur mikro pada daerah
sambungan. Sebaliknya bila arus kecil,
maka
proses
pelelehan
dan
penyambungan tidak terjadi.

Untuk mengetahui karakteristik hasil
lasan, maka dapat dilakukan beberapa
pengujian terhadap hasil lasan. Seperti telah
dijelaskan sebelumnya bahwa proses pelasan
termasuk dalam proses perlakuan panas,
maka akibat proses ini akan terjadi
perubahan-perubahan struktur mikro serta
cacat-cacat pada bahan yang dilas. Melalui
pengujian-pengujian tersebut maka dapat
diketahui apakah hasil las berada dalam
kriteria penerimaan atau tidak. Sebelum
dilakukan pengujian merusak, kualitas hasil
lasan dapat diketahui secara kasar / garis
besar melalu pengamatan visual, misalnya
dengan berdasarkan cacat serta perubahan
dimensi bahan yang dilas maka dapat
diperkirakan apakah hasil las diterima atau
ditolak.

Waktu
Semakin lama waktu pengelasan berarti
semakin
besar pula panas yang
ditimbulkan. Hal ini mengakibatkan
daerah pelelehan dan penyambungan
logam akan semakin melebar. Sedangkan
bila waktu yang dipergunakan terlalu
singkat maka panas yang timbul sedikit,
sehingga belum terjadi pelelehan dan
tidak terjadi penyambungan.

Untuk mendapatkan kualitas produk
sesuai persyaratan maka perlu dicari
kombinasi yang optimum dari kedua
parameter diatas.

Selanjutnya pada pelasan tahanan listrik
ini, pengujian yang dilakukan terhadap hasil
las dapat berupa uji puntir dan pengamatan
struktur
mikro
dengan
menggunakan
mikroskop optik. Uji puntir dimaksudkan untuk
mengetahui kekuatan hasil las, dan tidak
boleh melampaui sy (kekuatan bahan yang
dilas). Harga ini menjadi batasan seberapa

Faktor lain yang berpengatuh terhadap
kualitas hasil las adalah kondisi permukaan
dan komposisi kimia benda kerja. Kondisi
permukaan kontak antara elektrode dan
benda kerja maupun permukaan pemisah
antar benda kerja dapat mempengaruhi
besarnya tahanan listrik yang terjadi maupun
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jauh sifat mekanik bahan berubah akibat
pelasan. Untuk berkas elemen Cirene,
momen puntir yang diizinkan harus melebihi
0,8 kgm (7,850 Nm).(1) Semakin kecil harga
momen puntir berarti kekuatan lasan belum
cukup kuat untuk suatu penyambungan,
sedangkan semakin besar momen puntir
berarti kekuatan hasil las bertambah. Dengan
bertambahnya kekuatan hasil las tidak berarti
bahwa hasil las menjadi lebih baik (berada
dalam kriteria penerimaan). Umumnya hal ini
dikarenakan proses pelelehan logam yang
berlebihan dapat mengakibatkan semakin
melebamya daerah HAZ. Selain uji puntir,
dilakukan pengamatan dengan menggunakan
mikroskop
optik.
Pengamatan
dengan
menggunakan mikroskop optik bertujuan
untuk mengetahui struktur mikro hasil las,
prosentase sambungan las dan lebar daerah
HAZ.

sambungan las, serta lebar daerah HAZ).
Selain itu, dilakukan juga uji puntir yang
bertujuan
untuk
mengetahui
kekuatan
sambungan.
HASIL DAN BAHASAN
Berdasarkan percobaan yang dilakukan
maka didapatkan hasil sebagai berikut:
a) Pengaruh besarnya arus las terhadap
kualitas hasil las
Pengaruh besarnya arus las terhadap
kualitas hasil dapat dilihat pada gambar
4.1 dan 4.2 (terlampir).
Arus las
divariasikan mulai dari 25 % lmax sampai
48 % lmax (25 %, 30 %, 35 %, 38 %, 40 %,
42 %, 44 %, 46 %, dan 48 % lmax).
b) Pengaruh besarnya waktu pengelasan
terhadap kualitas hasil las

METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan tutup ujung, kelongsong dan
pelat ujung dari bahan zircaloy-2.

Pengaruh lamanya waktu pengelasan
terhadap kualitas hasil las dapat dilihat
pada gambar 4.4 dan 4.5 (terlampir).
Waktu pengelasan divariasikan dari 6
sampai 18 siklus (6, 8, 10, 12, 14, 16, dan
18 siklus).

Kelongsong
Zircaloy-2
dipotong
sepanjang 5 cm dan dibuat tutup ujung
kelongsong dan keduanya dilas dengan
magnetic force welding. Hasil lasan dibubut,
dibuat plat ujung {end plate) diameter 10 cm
kemudian dilas titik dengan mesin las berkas
elemen bakar (ME-25), dibiarkan dalam
lingkungan atmosfir. Sebelum diias, bahanbahan tersebut dicuci (ultrasonic washing).

Pembahasan
a. Pengaruh arus lasan terhadap kualitas
hasil las.
Dari
grafik-grafik
yang
ditampilkan
(gambar 4.1 dan 4.2) tampak bahwa pada
arus las yang divariasi (25 % sampai
dengan 48 % lmax) apabila besar arus las
diperbesar maka prosen yang tersambung,
panjang sambungan, serta kekuatan hasil
las akan semakin besar. Tetapi hal ini
disertai oleh semakin melebarnya HAZ
dan cacat-cacat yang terjadi pada hasil las
semakin banyak. . Hal ini dapat dipahami
karena makin besar arus las berarti
masukan panas pun semakin besar
sebagaimana yang digambarkan oleh
rumus : masukan panas = I2 R t. Besar
masukan panas akan menentukan jumlah
bagian yang melunak dan meleleh pada
daerah lasan. Dengan dibantu daya
dorong dari tekanan elektrode maka
bagian yang meleleh dan melunak tersebut
akan
berdifusi
sehingga
terjadi
sambungan. Untuk selang waktu yang

Parameter proses penelitian yang
divariasikan adalah arus lasan dan waktu
lasan. Arus las divariasi dari 25 sampai 48 %
arus las maksimum sedangkan waktu las
divariasi dari 6 sampai 18 siklus. Masingmasing parameter ini divariasikan sebanyak 7
titik dan pada setiap titik dilakukan
pengelasan dengan perulangan sebanyak 3
kali, sehingga jumlah percobaan yang
dilakukan adalah 42 kali.
Untuk menghindari terjadinya reaksi
antara zircaloy-2 dengan gas disekelilingnya
maka pengelasan dilakukan dalam lingkungan
gas inert (gas argon). Pengamatan yang
dilakukan terhadap hasil lasan adalah
pengamatan visual dan pengamatan dengan
menggunakan
mikroskop
optik
(untuk
mengetahui
perubahan
struktur
mikro,
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sama, apabila masukan panas semakin
besar maka bagian yang meleleh dan
tersambung semakin banyak. Panjang
sambungan
tersebut
akan
mengindikasikan kekuatannya. Dengan
demikian maka dapat dikatakan bahwa
semakin besar arus las maka panjang
sambungan hasil las serta kekuatannya
akan semakin besar. Mulai arus las 38 %
•max. prosentase yang tidak tersambung
sudan berada dibawah 10 %, berarti sudah
berada pada kriteria penerimaan. Apabila
arus las yang dialirkan diatas 50 % lmax
(tidak termasuk dalam grafik), kualitas
hasil las yang didapat sangat menurun.
Untuk arus las diatas 50 % l maxi berarti
panas yang diberikan sangat besar
sehingga bagian / lokasi yang dilas
sebagian besar terbakar dan bagian yang
tersambung sangat sedikit.
Setelah
dilakukan uji puntir ternyata sambungan
tersebut
hampir
tidak
mempunyai
kekuatan sama sekali. Dari data tersebut
dapat dikatakan bahwa bila menginginkan
hasil yang sesuai persyaratan (% yang
tidak tersambung) maka arus lasan yang
digunakan berkisar antara 38 % sampai
dengan 48 % lmax. Dengan bertambahnya
kekuatan
hasil
las
dan
semakin
panjangnya sambungan hasil las tidak
berarti kekuatan hasil semakin baik.
Apabila bagian yang menempel dan
tersambung semakin panjang berarti
panjang kelongsong setelah dilas makin
berkurang. Hal ini akan mengakibatkan
hasil rakitan tersebut ditolak karena
panjang kelongsong tidak sesuai dengan
yang dipersyaratkan.

besarnya
arus
las
(gambar
4.3).
Berdasarkan data-data tersebut diatas dan
dengan memperhatikan persyaratan yang
hams dipenuhi oleh suatu hasil lasan,
maka dapat ditentukan besar arus las
yang optimum. Ditinjau dari besar
konsumsi energi, prosen yang tidak
tersambung, kekuatan hasil las serta lebar
HAZ, maka besar arus yang optimum dari
percobaan yang dilakukan adalah 38 %
lmax. Beberapa data yang diperoleh pada
percobaan tersebut agak menyimpang
seperti pada besar arus 35 % dan 44 %
'max- Pada arus las 35 %, prosen
sambungan dan lebar HAZ-nya lebih kecil
dibanding yang terjadi pada besar arus 30
% lmax. Untuk arus las 44 % lmax, diperoleh
% sambungan, momen puntir dan panjang
sambung yang lebih kecil dibandingkan
dengan yang didapat untuk arus yang
sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena
kesalahan pada saat preparasi sampel.
Kesalahan
tersebut
antara
lain
dikarenakan end plate yang digunakan
tidak rata (melengkung) atau panjang
kelongsong tidak persis sama. Sebagai
akibatnya,
pada
saat
dilakukan
pengelasan akan terdapat jarak antara end
plate dan end cap, sehingga arus las tidak
mengalir sempurna. Selain itu, hasil yang
sempa akan diperoleh apabila posisi
elektrode tidak tepat di tengah.
b. Pengaruh waktu pengelasan terhadap
kualitas hasil las
Berdasarkan grafik gambar 4.4 untuk
waktu pengelasan yang divariasi (6, 8, 10,
12, 14, 16, dan 18) dan arus pengelasan
tetap (38 % lmax) nampak bahwa sampai
batas waktu tertentu (10 siklus) prosen
sambungan naik dengan bertambahnya
waktu pengelasan. Setelah batas tersebut
(mulai waktu pengelasan 12 siklus),
semakin lama waktu pengelasan, prosen
sambungan semakin turun. Hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut. Bahan yang
dilas (untuk pengelasan ini adalah
zircaloy-2) membutuhkan waktu tertentu
untuk meiunak dan meleleh kemudian
berdifusi saat diberi tekanan oleh elektrode
sehingga terjadi sambungan. Tetapi
tempat kontak antara elektrode dengan
bahan yang dilas tidak terjadi pelelehan
karena ujung-ujung elektrode didinginkan
dengan air. Apabila waktu tersebut

Semakin besar arus las, berarti energi
yang digunakan semakin besar. Ditinjau
dari konsumsi energi dan kualitas hasil las
maka besar arus yang paling ekonomis
adalah 38 % lmax. Disamping itu untuk
menentukan besar arus las yang optimum,
perlu juga diperhatikan pengaruh arus las
terhadap lebar HAZ. Besar arus las yang
berarti pula besar masukan panas, akan
menentukan kemampuan panas tersebut
mengubah struktur mikro logam yang
dilas. Sebagaimana ditampilkan oleh
gambar 4.1, makin besar masukan panas
(arus las) maka daerah yang berubah
karena pengaruh panas / HAZ akan makin
lebar. Pada daerah tersebut tampak
ukuran butir membesar dengan bertambah
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ditambah, maka jumlah yang meleleh akan
semakin banyak. Karena zircaloy adalah
penghantar panas yang buruk (bersifat
mengumpulkan panas), maka apabila
waktu
pengelasan
ditambah
berarti
masukan panas semakin banyak, jumlah
zircaloy-2 yang meleleh di sekitar
elektrode akan semakin banyak. Dengan
adanya perbedaan suhu antara zircaloy
yang meleleh dengan elektrode, maka
sebagian yang meleleh tersebut akan
menempel pada elektrode. Jumlah yang
menempel akan terus bertambah bila
waktu pengelasan diperpanjang. Pada
saat elektrode dilepas, bahan tersebut
tetap menempel pada elektrode. Dengan
berkurangnya jumlah yang meleleh dan
berdifusi pada saat pengelasan, maka
prosen sambungan akan turun. Hal ini juga
memberikan pengaruh yang sama pada
panjang sambungan hasil las, seperti
terlihat pada gambar 4.5. Untuk waktu
lasan 6 sampai 10 siklus panjang
sambungan bertambah. Tetapi mulai
waktu pengelasan 12 sampai 18 siklus,
panjang sambungan yang terjadi semakin
berkurang. Walaupun demikian, mulai
waktu pengelasan 8 siklus, prosentase
yang tidak tersambung sudah berada
dibawah 10 %.

pengelasan yang lama berarti kemampuan
panas yang terkumpul untuk melunakkan
dan melelehkan serta mengubah struktur
mikro bahan yang dilas menjadi lebih
besar. Pada jumlah masukan panas
tertentu, logam lasan akan melunak. Bila
jumlah panas tersebut terus ditambah,
maka bahan yang dilas bukan saja akan
lebih lunak, tetapi akan lebih mudah
mengalir bila diberi tekanan. Pada waktu
pengelasan 18 siklus, kemungkinan logam
yang dilas berada pada kondisi serupa
sehingga dengan adanya tekanan oleh
elektrode, bagian yang meleleh tersebut
mengalir ke kanan dan / atau ke kiri dan
menyebabkan daerah HAZ menyempit.
Dalam menentukan waktu pengelasan
optimum, ada beberapa kriteria yang harus
dipenuhi. Bila ditinjau dari jumlah energi
yang dikonsumsi berarti waktu pengelasan
yang dipilih harus cukup singkat. Tetapi
selang waktu tersebut harus mampu
memberikan hasil las dengan kualitas
yang berada dalam kriteria penerimaan
seperti prosen yang tidak tersambung
dibawah 10 %, daerah HAZ sesempit
mungkin, mempunyai kekuatan dan
struktur mikro hasil las sesuai persyaratan.
Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka
waktu pengelasan yang memberikan hasil
yang optimum adalah 8 siklus.

Kekuatan hasil las berdasarkan uji
puntir untuk waktu lasan yang divariasi
ditampilkan oleh grafik gambar 4.5. Pada
grafik tersebut tampak bahwa semakin
lama waktu pengelasan, harga momen
puntir semakin besar, berarti kekuatan
hasil las bertambah. Sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah
masukan panas sesuai dengan rumus :
masukan panas = I2 R t. Seperti halnya
arus lasan, lama waktu pengelasan akan
menentukan jumlah masukan panas.
Selanjutnya hal ini akan menentukan
jumlah
bagian yang
meleleh dan
tersambung.
Makin
lama
waktu
pengelasan, kekuatan hasil las cenderung
bertambah. Hal serupa juga terjadi untuk
pengaruh waktu pengelasan terhadap
lebar HAZ seperti yang ditampilkan pada
grafik gambar 4.4. Pada grafik tersebut
nampak bahwa semakin lama waktu
pengelasan maka daerah HAZ semakin
lebar, tetapi untuk waktu 18 siklus daerah
HAZ menyempit. Fenomena ini dapat
dijelaskan sebagai berikut. Untuk waktu

SIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan maka
dapat disimpulkan bahwa:
1. Perubahan besar parameter pengelasan
yaitu arus las dan waktu pengelasan
berpengaruh terhadap kualitas hasil las.
2. Sampai batas tertentu, semakin besar arus
dan waktu pengelasan, maka panjang
sambungan hasil las, prosen yang
tersambung serta kekuatan hasil las
semakin
besar.
Tetapi
hal
ini
mengakibatkankan semakin banyaknya
luka pada tutup
kelongsong
dan
melebarnya daerah HAZ. Bila batas
tersebut dilampaui akan diperoleh hasil
yang
memberikan
kualitas
yang
sebaliknya.
3. Arus las dan waktu las optimum yang
memberikan hasil dengan karakteristik
sesuai persyaratan adalah : loptimum = 38 %
\max d a n
i
= 8 siklus.
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Gambar 4.1. Grafik hubungan antara % sambungan dan lebar HAZ vs % arus maksimum untuk
waktu pengelasan tetap, t = 10 sikius.
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Gambar 4.3 . Struktur mikro hasil lasan untuka. I = 48 %, b. I = 38 %, c = 25 %, pada t = 10 siklus
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Gambar 4.6. Struktur mikro hasil lasan untuk (a. t = 8 siklus, b. t = 16 siklus) pada I = 38 %
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TANYA JAWAB

sebagai berikut : umumnya semakin
besar ukuran butir maka kekuatan bahan
cenderung turun dan bahan menjadi lebih
ulet, sedangkan semakin besar masukan
panas, maka ukuran butir makin
bertambah besar pula tetapi sambungan
las yang terjadi makin panjang yang
mengakibatkan
kenaikan
kekuatan
mekanik hasil las.

1. Yusuf Nampira
• Apakah luas rambatan panas pada
daerah
sekitar
pelasan
dilakukan
pengukuran?
•
Tujuan
penelitian
adalah
untuk
mengetahui parameter pelasan yang baik,
Mengapa
besaran
dari
parameter
tersebut tidak nampak pada kesimpulan?

3. Sudarmadi
o Dalam penelitian ini rupanya ingin dicari
keadaan yang paling baik untuk sistem
pelasan. Ada satu variabel yaitu skill
operator. Seharusnya kualifikasi operator
harus ditentukan/dipertimbangkan karena
akan mempengaruhi hasil/produk. Mohon
tanggapan.

Etty Mutiara
• Apabila yang dimaksud dengan luas
rambatan panas pada daerah sekitar
pelasan adalah HAZ, maka luas HAZ
dapat dilihat pada tabel 1.
•
Pada kesimpulan ditampilkan kondisi
pelasan yang memberikan hast! optimal
yaitu arus dan waktu pelasan. Adapun
parameter pada kondisi optimum dapat
dilihat pada tabel 1.

Etty Mutiara
•
Dalam proses pelasan ada beberapa
faktor lain yang berpengaruh atau ikut
menentukan
kualitas
hasil
selain
parameter proses. Salah satunya adalah
sk////ketrampilan operator (personal! yang
mengoperasikan alat). Penelitian ini
merupakan tahap awal dan ruang lingkup
nya dibatasi pada pengaruh paarameter
proses yaitu arus dan waktu pelasan yang
sangat berperan dalam
penentuan
kualitas hasil. Pengaruh skill operator
terhadap kualitas hasil dapat diteliti pada
tahap selanjutnya.

2. Aslina Br. Ginting
•
Pada hasil pelasan bahan zircaloy-2
dilakukan pengamatan mikrostrukturnya
yaitu besar butir. Bagaimana keterkaitan
atau hubungan besar butir hasil pelasan
terhadap sifat bahan seperti kekerasan
dan keuletannya?
Etty Mutiara
•
Hubungan besar butir hasil pelasan
dengan sifat zircaloy-2 dapat dijelaskan
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ANALISIS TERMAL PELAT ELEMEN BAKAR U3Si2-AI VARIASI TINGKAT MUAT
URANIUM DALAM MEDIA GAS INERT DAN UDARA
Aslina Br.Ginting ,S. Amini ,D. Anggraini ,H. Nasution.Suparjo
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
ANALISIS TERMAL PELAT ELEMEN BAKAR U3Si2-AI VARIASI TINGKAT MUAT
URANIUM DALAM MEDIA GAS INERT DAN UDARA. Pelat elemen bakar (PEB) jenis silisida
dengan masing-masing tingkat muat uranium (TMU) 2,9 - 3,6 - 4,2 - 4,8 dan 5,2 g/cm3 dianalisis
dengan menggunakan alat TG-DTA (Thenval Gravimetric - Differential Thermal Analysis) dari
suhu 30°C hingga 1400 °C dengan kecepatan pemanasan dan pendinginan 10°C/min. Analisis
dilakukan pada dua kondisi yaitu dalam media gas inert (argon) UHP 99,99% dan dalam media
udara (oksigen 21%). Termogram PEB dalam kondisi udara menampilkan puncak-puncak
eksotermik disamping satu puncak proses reversibel pada suhu 580 °C yang terdapat dalam
termogram kondisi gas argon. Puncak eksotermik pada kisaran suhu 400 - 440 °C, 700 900°C dan 1100 -1300 °C menunjukkan adanya proses oksidasi serta pembentukan senyawa
UO2 menjadi U3 O8 dan U(AI,Si)x sesuai dengan analisis mikro stuktur serta komposisi unsurunsur dengan SEM / EDS. Perbedaan media terhadap pengaruh termal pada PEB memberikan
informasi yang berguna bagi pabrikasi dan unjuk kerja elemen bakar didalam reaktor.

ABSTRACT
THERMAL ANALYSIS OF SILICIDES FUEL PLATES AT VARIOUS URANIUM LOADINGS
IN THE INERT AND SYNTHETIC AIR GASES CONDITIONS. The silicide fuel plates with
various U loadings from 2,9-3,6-4,2-4,8
and 5,2 g/cm3 respectively have been analyzed
using TG-DTA (Thermal Gravimetric and Differential Thermal Analysis) at a temperature
range of 30-1400°C and the same heating and cooling rate of 1(f/min. The analysis has been
carried out under an inert atmosphere i.e. using UHP Argon gas of 99.99% and synthetic air gas
(oxygen content of 21% ) . TG-DTA thermograms in the oxygen condition show exothermic
peaks the temperature of range 400 - 440 °C ,700 - 900° C and 1100 - 1300 °C beside the
reversible peak on 580° C which is indicated by that of inert gas condition. The exothermic peaks
show the possible occurrence processes of U3Si2-AI oxidation and U(AI,Si)x fonvation. Those
are in agreement with the microstructural and elemental analysis data by SEM / EDS. The
different medium condition in respect to the thermal effects on the fuel plates plays an important
role on the fuel fabrication, performance and as well in the safety reactor operation.

PENDAHULUAN

didapat unjuk kerja pelat elemen bakar yang
baik. Analisis termal pelat elemen bakar U3Si2
- Al adalah salah satu metoda yang penting
untuk
mengetahui besarnya panas yang
dibutuhkan atau dilepaskan inti elemen bakar
U3Si2 - Al ke air pendingin melalui kelongsong
AIMg2 dalam reaktor. Data analisa termal ini
juga akan menunjang keselamatan operasi
reaktor dan memberi masukan kepada
pabrikasi elemen bakar reaktor riset.

Perkembangan
teknologi
nuklir
menunjukkan adanya upaya pembuatan
bahan bakar untuk reaktor riset dengan
mengurangi pengayaan U - 235 yaitu dari
>90 % menjadi < 20 % . PEBN merencanakan
penggunaan bahan bakar uranium silisida
sebagai penganti bahan bakar U3Oe - Al
.uranium yang diperkaya
± 20% dengan
tingkat muat U (TMU) 2,9 s/d 5,2 /Cm3
merupakan tingkat muat yang paling tinggi
dibanding dengan bahan bakar tipe lainnya.
Disamping itu proses pabrikasi uranium
silisida tidak jauh berbeda dengan pabrikasi
bahan bakar tipe pelat U3Oa - Al yang ada di
IPBBRR saat ini. Dalam pembuatan dan
penggunaan pelat elemen bakar U3Si2 - Al
maka perlu pemahaman sifat termal agar

Reaksi matrik Al dengan U3Si2 dengan
media gas yang berbeda akan mempengaruhi
sifat termal dan unjuk kerja pelat elemen
bakar tsb. Reaksi matrik Al dengan U3Si2
dalam media gas inert akan memberikan
beberapa kemungkinan hasil reaksi yang
terjadi m :
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dimasukkan kembali kedalam chamber DTA
rod didalam furnace sampai timbangan stabil
sehingga akan tercatat berat cuplikan pelat
elemen bakar U3Si2 - Al = 50 mgr yang akan
dianalisis.

Siy + 2 Al ->x UAI2 (1590 C) + y Si
(1)
xSi y •3 A! -> xUAI 3 ( 1 3 S 0 C ) + y S i (2)
(3)
U x Si y +4AI - • xUAI4(730c) + y S i
UxSiy+( x- y/3)z Al ->(x-y/3)UAIz+y/3USi3 (4)
UAIX + x Si -> U(AI,Si )x
(5)

Cuplikan pelat elemen bakar U3Si2 - Al
didalam furnace divakum hingga tekanan
pirani gauge 10 ' 1 mbar, diharapkan chamber
DTA rod bebas dari kotoran yang berupa gas,
oksida dan uap air. Setelah tercapai tekanan
vakum 10 "1 mbar, chamber DTA rod dialiri
gas argon UHP 99,99% atau udara (oksigen
21%) dengan tekanan 2,5 mbar. Kondisi
pengoperasian dilakukan pada suhu 30 -1400
°C dengan kecepatan pemanas dan pendingin
10 °C/min serta kecepatan aliran air pendingin
2,5 liter/min dalam media alir gas Argon atau
dalam udara. Hasil pengukuran berupa suhu
lebur, jumlah panas reaksi (entalphy) yang
dibutuhkan atau yang dilepaskan serta
besarnya pengurangan berat akan terekam
secara otomatis.
Untuk
mengetahui
komposisi dan unsur
dilakukan analisis
dengan SEM/ EDS terhadap cuplikan hasil
pemanasan dengan DTA.

Dalam media udara pelat elemen bakar
U3Si2 - Al akan mengalami reaksi oksidasi
yang menyebabkan terjadinya macam-macam
senyawa /komponen yang akan menyebabkan
berubahnya sifat termal dan sifat metalurgi
dari pelat elemen bakar tersebut.[1'2'
Untuk itu dalam penelitian ini akan
dipelajari analisis termal pelat elemen bakar
U3Si2 - Al pada tingkat muat U 2,9 s/d 5,2
gr/cm3 dalam kondisi operasi 30 °C hingga
1400°C dengan kecepatan pemanasan dan
pendinginan 10 °C dalam media gas inert
(argon) dan aliran udara (Oksigen 21%)
TATA KERJA
Bahan
1.
2.
3.
4.
5.

Logam standard Sn, Pb , Zn , A l , Ag, Ni,
Pd
Pelat elemen bakar U3Si2 - Al dengan
tingkat muat grU/Cm3 bervariasi sbb:
2,9 , (B)3,6 ,(C) 4, ,(D) 4.8 dan (E) 5,2
Gas Argon UHP 99,99%
Gas oksigen 21 % (Udara)

HASIL DAN BAHASAN
1.

Analisis Termal Pelat Elemen Bakar
U3Si2 - Al Dalam Media Gas Argon

Pada gambar - 1
dan 2
terlihat
termogram cuplikan pelat elemen bakar U3Si2
-Al dengan variasi TMU 2,9 -3,6 - 4,2 - 4,8
dan 5,2 g/cm3 pada pemanasan 30 hingga
1400 °C dengan kecepatan pemanasan dan
pendinginan 10 °C/min dalam media aliran
gas argon. Kurva Termogravimetri Analysis
(TG) pada semua cuplikan pelat elemen bakar
dengan berbagai TMU3Si2 - Al dalam media
argon hampir semua menunjukkan gambaran
base line yang sama yaitu tidak adanya
perubahan massa. Dari kurva DTA diperoleh
perubahan base line pada suhu 580 °C yaitu
puncak endotermik yang menunjukkan reaksi
peleburan matrik Al dan kelongsong AIMg2 .
Harga sensitivitas ((iV/^W) sebagai hasil
kalibrasi, digunakan sebagai konversi satuan
kalor lebur dari pengukuran yaitu nV*s/g
menjadi J/g. Harga kalor lebur cuplikan pelat
elemen bakar U3Si2 - Al bervariasi sesuai
dengan besar kandungan matrik Al dan
kelongsong AIMg2. Semakin tinggi TM U
dalam pelat elemen bakar U3Si2 - Al maka

Alat

TG-DTA'92 Merk SETARAM
SEM/EDS
Merk PHILIPS
Cara kerja
Pelat elemen bakar U3Si2 - Al pada
tingkat muat U 2,9 s/d 5,2 g/cm3 dipotong
menjadi cuplikan dengan ukuran 3x2x1 mm
atau kira-kira 50 mg[3]. Dalam pengukuran
disiapkan dua buah krusibel alumina kosong .
Masing-masing krusibel digunakan sebagai
sampei dan pembanding (reference) .Kedua
krusibel
tersebut
dimasukkan
kedalam
chamber DTA Rod . Pada layar monitor dapat
dibaca posisi timbangan dengan mengatur
penambahan beban timbangan sampai harga
Un tared mass ± 0.001 mg , cuplikan pelat
elemen bakar U3Si2 - Al dengan masingmasing TM U 2,9 s/d 5,2 g/cm3 dimasukkan
kedalam krusibel alumina sebagai sampei dan
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kalor lebur matrik Al dan kelongsong AIMg2
semakin kecil yaitu berkisar 138,6 hingga
63,9 J/g. Hal ini sesuai dengan perkiraan
semula bahwa semakin tinggi TMU semakin
kecil
kandungan matrik Al didalam PEB
tersebut, sehingga kalor peleburan pun
berkurang (tabel-1). Pada suhu 700 hingga
900 °C terjadi perubahan base line dari aliran
panas
yang
menunjukkan
terjadinya
perubahan fasa.141 Perubahan fasa yang
terjadi kemungkinan adalah fasa p U3Si
menjadi fasa y U3Si yang masih harus
dibuktikan dengan XRD. Pada suhu 1100
hingga 1300 °C diperoleh satu puncak
endotermik
yang
menunjukkan
reaksi
dekomposisi yang kemungkinan membentuk
U(AI,Si)x dan U solid, dimana luas puncak
endotermik tersebut semakin melebar dan
cendrung berkurang dengan naiknya TMU
g/cm3, kecuali pada TMU 5,2 g/cm terjadi
penyimpangan hasil yang tidak diharapkan
yang kemungkinan disebabkan oleh cara
penyamplingan yang kurang tepat. Dalam
proses pendinginan, pada suhu 570 -580 °C
diperoleh satu puncak eksotermik yang
reversibel dengan suhu lebur matrik Al yang
menunjukkan reaksi solidifikasi dari matrik Al
dan kelongsong AIMg2. Kalor
reaksi
solidifikasi ini berkurang dengan naiknya TMU
g/cm3 hal ini disebabkan karena semakin
tinggi TMU maka kandungan
matrik Al
semakin kecil (tabel 1). Analisis dengan
menggunakan SEM / EDS dari cuplikan PEB
TM U (g/cm3) tinggi dengan pemanasan
30°C hingga 1400°C dan pendinginan sampai
suhu kamar dalam media inert diperoleh
komposisi unsur - unsur pada berbagai posisi
seperti ditunjukkan pada gambar - 5a yaitu :
(1) Adanya pembentukan UAI4 , Si dengan
perbandingan jumlah atom U : A l : Si = 1: 4 : 1.

2.

Analisa Termal PEB U3Si2 - Al Dalam
Media Aliran Udara

Pada gambar-3 dan 4 terlihat termogram
cuplikan pelat elemen bakar U3S2 - Al dengan
variasi TMU 2,9 - 3,6 - 4,2 - 4,8 dan 5,2 g/cm3,
pada proses pemanasan dari suhu 30 hingga
1400°C dengan kecepatan pemanasan dan
pendinginan 10°C dalam media aliran udara
(oksigen 21 %). Dari kurva termogram DTA
diperoleh beberapa puncak sbb : Pada suhu
400 - 440°C diperoleh puncak eksotermik
(puncak I) yang menunjukkan reaksi oksidasi
permukaan (preparasi sampel inti U3 Si 2 )
dari cuplikan pelat elemen bakar U3Si2 - Al
dengan udara yang kemungkinan membentuk
SiO2 atau UO2.[6] Besar panas yang
dilepaskan untuk melakukan reaksi oksidasi
tersebut dari TM U 2,9 sampai 5,2
g/cm3 berkisar 124,5 hingga 462,4 J/g (dapat
dilihat pada tabel 2). Besar kalor yang
diperoleh ternyata tidak beraturan dengan
kenaikan TMU. Hal ini disebabkan oleh
kemungkinan adanya perbedaan komposisi
inti/kelongsong dalam cuplikan yang dianalisis.
Pada suhu 580 °C diperoleh puncak
endotermik (puncak II) yang menunjukkan
reaksi peleburan dari matrik Al dan
kelongsong AIMg2. Besar kalor lebur matrik A!
dan kelongsong AIMg2 berkurang dengan
naiknya TMU g/cm3 yaitu berkisar 258,5
hingga 49,1 J/g. Hal ini sesuai dengan
fenomena yang terjadi pada analisis dengan
media inert. Pada suhu 700 - 900 °C diperoleh
satu puncak eksotermik (puncak III) yang
menunjukkan reaksi oksidasi UO2 menjadi
U3O8 [5] dan terjadi reaksi U3Si2 + Al yang
kemungkinan membentuk UAI4 + Si . Hasil
reaksi ini masih harus dibuktikan dengan
XRD. Besar kalor reaksi ini bertambah besar
dari 197,7 hingga 674,225 J/g.
Hal ini
disebabkan, semakin tinggi TMU semakin
tinggi kandungan U3Si2 didalam inti elemen
bakar. Pada suhu 900 - 1300°C diperoleh satu
puncak eksotermik (puncak
IV) yang
menunjukkan reaksi U3Si2 dengan matriks Al
yang kemungkinan membentuk U(AI,Si)x.[1'21
Kaior lebur reaksi ini berkurang dengan
naiknya TMU g /cm 3 yang digambarkan oleh
luas puncak reaksi eksotermik yang melebar
dan cendrung berkurang dengan naiknya
TMU g/cm3. Hal ini disebabkan karena pada
TMU g/cm3 tinggi, kandungan Al semakin
kecil. Data-data yang diperoleh pada batasan
suhu ini jelas terbukti bahwa faktor kandungan
matrik Al merupakan penentu reaksi tersebut.

Posisi (2) Kemungkinan adanya (U Al Si)
dan sisa Al dari kelongsong yang ditunjukkan
dengan komposisi atom U : Al: Si = 1 : 3 : 1 .
Pada posisi (3)
adanya
dendrite yang
merupakan pembentukan intermetallic dari
logam Al dan juga kemungkinan adanya
pembentukan UAI4 . Hal itu ditunjukkan oleh
komposisi perbandingan atom U : Al : Si =
5 : 74 : 1 . Pada posisi (4) unsurnya sama
dengan posisi (3). Posisi (5) adanya logam Al
yang tidak berinteraksi dengan unsur-unsur
lainnya.
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Pada gambar - 5b analisis komposisi dengan
EDS sangat menunjang hasil analisis dengan
DTA dimana pada posisi (1) ditunjukkan
adanya pembentukan U (AI,Si)2
dengan
perbandingan komposisi atom U : Al : Si =
1 : 2 : 2 . Pada posisi (2) hanya terdapat
logam Al saja yang tidak berinteraksi dengan
unsur - unsur lainnya. Pada posisi (3)
perbandingan komposis atom U : Al : Si
adalah 1 : 10 : 2 yang kemungkinan terdiri
dari U(AI,Si)2 serta logam Al dari kelongsong
. Logam Mg dari kelongsong tidak dapat
dideteksi. Hal ini dimungkinkan karena logam
Mg dalam jumlah sedikit dan menguap lebih
awal yaitu pada 1110 °C
Dalam proses
pendinginan pada suhu 580°C diperoleh satu
puncak endotermik
(puncak V) yang
menunjukkan reaksi solidifikasi dari matrik Al.
Luas puncak dari reaksi solidifikasi ini juga
melebar dan cendrung berkurang dengan
naiknya TMU g/cm3. Hal ini jelas disebabkan
oleh menurunnya kandungan matrik Al dan
pada TMU tinggi yaitu 5,2 g/cm3 sebagian
matrik Al telah habis bereaksi dalam proses
pemanasan
sebelumnya
(gambar-4).
Besamya kalor lebur matrik Al dan kelongsong
AIMg2 berkurang dari 53,5 s/d 4,9 J/g dengan
naiknya TMU g/cm3 . Pada proses
pendinginan
cuplikan pelat elemen bakar
U3Si2 - Al dengan TMU 5,2 gr/cm3 selain
mengalami reaksi solidifikasi dari matrik Al
yang sedikit , masih diperoleh satu puncak
eksotermik (puncak VI) yang menunjukkan
adanya proses oksidasi dari sisa senyawa
U3Si2 yang kemungkinan membentuk UO2
atau SiO2 |6] dengan kalor reaksi sebesar
431,2 J/g.
Dari kurva Termogravimetri (TG) untuk
cuplikan pelat elemen bakar U3Si2 - Al dari
masing-masing TMU gr/cm3 dalam media
udara menunjukkan adanya pertambahan
massa . Hal tersebut ini disebabkan terjadinya
reaksi oksidasi pelat elemen bakar U3Si2-AI
dengan udara. Besarnya pertambahan massa
pelat elemen bakar U3Si2 .Al berkisar 10-15mg
(30 % berat).

Gambar

Secara umum kenaikan temperatur pada
PEB dengan TMU yang tinggi ( 2,9 s/d 5,2
g/cm3 ) dalam media udara menimbulkan
kecendrungan
pembentukan
senyawa/
komposisi dengan perbedaan kuantitasnya.
Senyawa / komposisi yang terbentuk masih
harus dibuktikan dengan XRD.
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Gambar 2 : Termogram TG - DTA Pelat U3Si2 - Al TM 4,8 s/d 5,2 gr/cm3 dalam media inert.
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Gambar 3. Termogram TG-DTA Pelat Elemen Bakar U3Si2 - Al TM 2,9 - 3,6 dan 4,2 gr/cm3
dalam Media Udara
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Gambar 4. Termogram TG-DTA Pelat U3Si2- Al TM 4,8 s/d 5,2 gr/cm3 dalam Media Udara
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Selanjutnya analisis komposisi dengan
XRD sangat diperlukan untuk membuktikan
komposisi dan perubahan fasa yang terjadi
dari hasil pemanasan PEB U3Si2 -Al pada
masing-masing puncak (peak) dalam media
inert dan udara.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak
yang terlibat dalam
pelaksanaan penelitian ini serta penulisan
laporan hingga selesainya penyusunan tulisan
ini. Semoga jasa baik dan kerja samanya
dapat bermanfaat bagi kita semua.
DAFTAR PUSTAKA
[1] J.L
SNEGROVE,
R.F.DOMAGALA,
G.LHOFMAN,
T.C.WINCEK,
G.L
COPELAND,
R.W.HOBBS
and
R.LSENN, "The Use of U3Si2 Dispersed
Al in Plate Type Fuel Elements for
Research and Test Reaktor", ANL /
RERTRmVI -11,1987.
[2] R.F DOMAGALA, T.C.WINCEK, J.L.
SNELGROVE, M.I.HOMA and R.R.
HEINRICHh, "DTA Study of U3Si2 - Al and
U3Si2 - Al Reactions", IAEA - TECDOC 643(4) ,1992.
[3] SETARAM,
Applications of Diffrential
Thermal Analysis, 1992.
[4] H.H. WILLARD, L.L. MERRIT.Jr, J.A.
DEAN and F.A.SETTLE. Jr, Instrumental
Methodes
of
Analysis,
Wadsorth
Publishing Company, 7 th - Edition,
California, 1988.
[5] P. TOFT, A . JENSIN, Differential Thermal
Analysis and Metalographic Examination
of U3Si2 Powder, U3Si2/AI (38w/o)
Minipletes, IAEA- TECDOC 643(4) , p 15122,1985.

Gambar 5. Mikrostuktur PEB U3Si2 - Al
dengan TMU Tinggi
a. Pemanasan dalam Media Inert
b. Pemanasan dalam Media Udara
SIMPULAN / SARAN
Reaksi termal pada pelat elemen bakar
uranium silisida terjadi diatas suhu 400 °C
dalam media udara dan diatas suhu 570 °C
dalam media inert. Komposisi senyawa atau
perubahan fasa yang terjadi pada PEB U3Si2 Al sangat menentukan penampilan sifat
termalnya. PEB dalam media udara adanya
kenaikan temperatur dengan variasi tingkat
muat
(TM)
U
g/cm3
menunjukkan
kecenderungan
pembentukan
komposisi
senyawa dan perubahan massa (mg) yang
berbeda sehingga akan mempengaruhi sifat
dan unjuk kerja PEB tersebut.

TANYA JAWAB

1. Sunarhadijoso
• Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai
dampak dari informasi/fakta yang
diperoleh dari percobaan ini terhadap
unjuk kerja elemen bakar di dalam
reaktor, seperti dinyatakan pada kalimat
terakhir dalam abstrak.
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Aslina Br. Ginting
Sifat termal dari PEB dalam hal ini panas
lebur (AH, j/g) dari matriks Al dan
kelongsong AlMg2 serta reaksi yang
terjadi antara U3Si2 dengan matriks Al
sangat bermanfaat untuk mendapatkan
unjuk kerja PEB. Unjuk kerja yang baik
harus diketahui sifat fisis PEB tersebut
yang mencakup AH, k, Cp dll. Untuk nilai
k (konduktivitas panas), Cp akan diteliti
lebih lanjut. Sifat fisis dalam reaktor akan
digunakan sebagai nilai konversi dalam
perpindahan panas.

Pengaruh media udara dalam analisis
adalah terjadi reaksi oksidasi antara PEB
U3Si2-Al dengan oksigen 21 %.
Eric Jr.
Dalam tayangan terlihat hubungan antara
tingkat muat uranium dengan puncak
endotermik atau eksotermik hasil TGDTA. Mohon dijelaskan hubungan
tersebut karena dalam kesimpulan tidak
tampak
baik
aplikasi
maupun
keuntungannya.
Aslina Br. Ginting
Hubungan tingkat muat U dengan puncak
endotermik dan eksotermik yaitu semakin
tinggi tingkat muat U maka kandungan
matriks Al semakin sedikit.
Media inert : Pada suhu 580 °C terdapat
puncak endotermik yang menyatakan
suhu lebur matriks Al dan keiongsong
AlMg2 (kalor lebur matriks Al semakin
kecil dengan naiknya tingkat muat U).
Media udara:
- Pada suhu 400-440 °C terjadi puncak
eksotermik yang menyatakan reaksi
oksidasi U3Si2-Al membentuk UO2
dan SiO2.
- Pada suhu 580 °C terjadi puncak
endotermik yang menyatakan suhu
lebur dan matriks Al dan AlMg2.

A. Pinitoyo
Analisis menggunakan TG-DTA ada
dalam media gas inert atau udara. Media
tersebut tetap atau mengalir, bila mengalir
berapa kecepatan alirnya? Adakah
pengaruhnya dalam analisis?
Aslina Br. Ginting
Selama pengukuran media inert atau
udara terus mengalir. Kecepatan aliran
gas 60-70 mmHg/menit.
Pengaruh media inert dalam analisis PEB
tidak ada, karena media inert tersebut
tidak merubah sifat PEB sehingga dapat
diketahui sifat sebenarnya dari PEB
tersebut.

215

ID0100126
Pmsiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

STUDI SIFAT BAHAN BAKAR URANIUM SILISIDA AKIBAT IRADIASI
Supardjo
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
STUDI SIFAT BAHAN BAKAR URANIUM SILISIDA AKIBAT IRADIASl.Telah dipelajari
pengaruh iradiasi terhadap sifat bahan bakar dispersi U3Si-AI dan U3Si2-AI. Selama iradiasi,
material elemen bakar mengalami swelling karena pembentukan boehmite (AI2O3(H2O)) pada
meat dan kelongsong, interaksi bahan bakar dengan matriks Al membentuk fasa U(AI,Si)3> serta
terbentuknya gelembung gas produk fisi. Pada densitas fisi tetap, swelling bahan bakar U3Si-AI
lebih besar dibanding U3Si2-AI, dan dengan kenaikan densitas fisi swelling kedua bahan bakar
tersebut meningkat pula. Perbedaan ini disebabkan produk fisi bahan bakar U3Si membentuk
gelembung gas yang besar dan terdistribusi tidak merata diseluruh zona bahan bakar,
sedangkan gelembung gas produk fisi bahan bakar U3Si2 berukuran kecil dan terdistribusi
merata diseluruh zona bahan bakar. Kecepatan pertumbuhan gelembung gas fisi di dalam U3Si
menunjukkan difusifitas yang tinggi dan material berubah menjadi amorf, sehingga kekuatan
mekaniknya menurun.

ABSTRACT
STUDY OF IRRADIATION EFFECT ONTO URANIUM SUICIDE FUEL. The irradiation
effect onto the U3Si-AI and U3Si2-AI dispersion type of fuel element has been studied. The fuel
material performs swelling during irradiation due to boehmite (AI2O3(H2O)) formation in which
might occurs inside the meat and on the cladding surface, the interaction between the fuel and
aluminum matrix that produce U(AI,Si)3 phase, and the formation of fission gas bubble inside
the fuel. At a constant fission density, the U3Si-AI fuel swelling is higher than that of U3Si2 -Al
fuel. The Swellings of both fuels increase with the increasing of fission density. The difference of
swelling behavior was caused by formation of large bubble gases generated from fission product
of U3Si fuel and distributed non-uniformly over all of fuel zone. On the other hand, the U3Si2
fission produced small bubble gases, and those were uniformly distributed. The growth rate of
fission gas bubble in the U3Si fuel has shown high diffusivity, transformation into amorph
material and thus decrease its mechanical strength.

berbentuk tabung, pipa atau bentuk lain yang
lebih rumit. Dua jenis utama inti elemen bakar
yaitu,
(1) homogen dan,
(2) bahan bakar dispersi, yang akan dibahas
pada tulisan ini.

PENDAHULUAN
Elemen
bakar
adalah
merupakan
komponen utama beroperasinya suatu reaktor
nuklir, yang selama iradiasi mengalami reaksi
fisi dan mengeluarkan produk fisil dalam
bentuk energi termal. Energi ini dipindahkan
kependingin dan diubah kedalam bentuk
energi mekanik atau listrik.

Bahan Bakar Dispersi
Di dalam bahan bakar dispersi, fasa fisil
dikelilingi oleh serbuk logam matriks non fisil
yang mempunyai konduktivitas panas tinggi,
sehingga perbedaan suhu antara bagian
tengah dan permukaan fasa fisil menjadi
rendah. Elemen bakar tipe pelat berisi bahan
bakar paduan UAIX (6,8 g/cm3) perkayaan
tinggi (>93 % U-235) yang di dispersikan
kedalam matriks Al pertama kali digunakan
sebagai bahan bakar reaktor riset tipe Material
Testing Reactors (MTR). Unjuk kerja elemen
bakar tersebut cukup memuaskan, akan tetapi
dengan adanya himbauan dunia yang

Selama reaktor beroperasi, elemen
bakar mengalami tekanan akibat suhu tinggi,
beban statik dan dinamik, ekspansi, dan
perubahan tekanan gas didalamnya. Selain itu
fluks netron yang dihasilkan mengakibatkan
material elemen bakar kehilangan plastisitas,
kelongsong elemen bakar juga mengalami
korosi oleh air pendingin yanq pada akhirnya
menurunkan sifat mekaniknya.11
Inti elemen bakar merupakan bagian
terpenting suatu elemen bakar, dapat
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disponsori oleh USA pada tahun 1978, bahwa
penggunaan bahan bakar perkayaan tinggi
hams diubah keperkayaan rendah (<20 % U235), maka litbang bahan bakar dilakukan,
dengan tetap mempertahankan disain reaktor
berbahan bakar perkayaan tinggi. Sebagai
kompensasi penurunan reaktivitas akibat
pengurangan perkayaan U-235, maka bahan
bakar berdensitas tinggi sangat diperlukan
dalam
rangka
menaikkan
pemuatan
uraniumnya. Pada era tahun 1980-an dicoba
bahan bakar UAIX (6,8 g/cm3) dan U3O8 ( 8,3
g/cm3) yang di dispersikan kedalam matrik Al,
tetapi pemuatan U maksimum yang dapat
dicapai masing-masing hanya sebesar 2,4
dan 3,2 g/cm . Tingkat muat tersebut belum
mampu mengatasi penurunan reaktifitas
seperti penggunaan bahan bakar perkayaan
tinggi, sehingga upaya lebih lanjut dipilih
bahan bakar berdensitas tinggi berupa paduan
uranium silisida terutama U3Si ( 15,2 g/cm3 )
dan U3Si2 (12,2 g/cm3). Dengan kedua bahan
bakar tersebut pemuatan uranium dapat
ditingkatkan hingga dicapai masing-masing ±
6,2 g/cm3 dan ± 5,2 g/cm3 (2). Bahan bakar
UxSiy-AI mudah difabrikasi dengan tingkat
rejeksi lebih rendah dari pada fabrikasi bahan
bakar U3O8-AI.

dan di iradiasi pada Burn-up >70 %. Kualifikasi
elemen bakar pasca iradiasi mencakup
metalografi, sifat fisis dan sifat mekaniknya.
BAHASAN
Bahan bakar U3Si dan U3Si2 merupakan
alternatif terpilih dalam
pengembangan
elemen bakar dispersi perkayaan rendah ( <
20 % U-235 ). Kedua jenis bahan bakar
tersebut mempunyai berat jenis yang tinggi
masing-masing sebesar
15,2
dan
12,2 g/cm3, sehingga pemuatan uranium
dalam bahan bakar dapat ditingkatkan hampir
2 kali pemuatan uranium bahan bakar U3O8
(8,3 g/cm3) yang hanya mampu memuat
uranium maksimum sebesar
3,20 g/cm3.
Penggunaan bahan bakar uranium silisida
sangat menguntungkan karena fabrikasinya
mudah dengan tingkat rejeksi yang rendah,
dan stabil terhadap iradisi dalam waktu yang
lama berada di dalam reaktor(2). Kualifikasi
perubahan sifat material elemen bakar selama
fabrikasi dan iradiasi sangat diperlukan untuk
mengetahui keandalannya.
Indikator terpenting dalam penentuan
sifat elemen bakar dari bermacam jenis bahan
bakar akibat iradiasi, adalah kenaikan tebal
pelat elemen bakar yang disebabkan oleh
swelling bahan bakar. Pembentukan swelling
dapat terjadi oleh reaksi bahan bakar dengan
matriks Al, reaksi oksidasi terhadap matriks
dan kelongsong Al, dan gelembung gas
produk fisi."3'41

Iradiasi
Keuntungan utama bahan bakar dispersi
adalah memiliki stabilitas tinggi terhadap
iradiasi dalam waktu yang lama. Stabilitas
iradiasi yang tinggi terutama disebabkan oleh
produk fisi terakumulasi disekitar partikel
bahan bakar dispersi seperti
ditunjukan pada Gambar 1. Gambar tersebut
merupakan contoh perbedaan diameter
partike! butir
di mana terlihat kerusakan
matrik akibat produk fisi dengan ketebalan
yang berbeda.'11 Selain distribusi partikel,
kerusakan iradiasi sangat tergantung pada
material elemen bahan bakar dan burn-up
nya.

Pada fabrikasi elemen bakar dispersi tipe
pelat, proses perolan panas pelat elemen
bakar dilakukan pada suhu antara 400 s.d.
500°C. Selama proses tersebut kemungkinan
sudah terdapat partikel bahan bakar (U3Si
atau U3Si2 atau U) berinteraksi dengan logam
matriks Al membentuk fasa U ( Al, Si )2. Fasa
yang terbentuk terdistribusi secara heterogen
di daerah batas butir U3Si atau U3Si2, dan
bereaksi lebih lanjut membentuk fasa
U(AI,Si)3. Contoh difusi antar muka U3Si dan
Al ditunjukkan pada Gambar 2. Secara teoritis,
terbentuknya fasa U(AISi)3 yang bercampur
didalam bahan bakar akan menurunkan
kekerasan dan densitas bahan bakar secara
keseluruhan, karena berat jenis UAI3 hanya
6,8
g/cm3.|2|3A6]
Pembentukan
UAI3
memberikan kontribusi pembntukan swelling
tetapi tidak merupakan faktor dominan.

TATA KERJA
Data tampilan dalam bahasan ini
diperoleh dari pustaka yang berkait dengan
fabrikasi dan iradiasi elemen bakar dispersi
tipe pelat yang berbahan bakar UxSiy-AI.
Elemen bakar dispersi mini dengan variasi
tingkat muat uranium, variasi diameter
partikel dibungkus kelongsong paduan Al,
difabrikasi dengan teknik picture and frame
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Adanya oksigen yang terperangkap pada
proses perolan panas kemungkinan selama
iradiasi bereaksi dengan Al matriks membentuk lapisan boehmite (AI2O3 ( H2O )) di
dalam / luar zona bahan bakar. Selain itu
lapisan
(AI2O3(H2O))
juga
terbentuk
dipermukaan kelongsong bahan bakar yang
bersinggungan dengan air pendingin, yang
pada akhirnya
memeberikan
kontribusi
kenaikan tebal kelongsongnya. Tidak ada
perubahan panjang atau lebar pelat, dan tidak
terjadi perubahan berat jenis kelongsong atau
matriks Al didalam meat PA]

swelling dapat diamati dari pembentukan
gelembung gas hasil fisi selama iradiasi.
Gambar
6,
menunjukkan
morphologi
gelembung di dalam U3Si yang nampak
sangat besar dan akhirnya bergabung,
sedang gelembung gas pada L)3Si2 nampak
kecil-kecil pada perbesaran foto yang sama.
Kecepatan pertumbuhan gelembung gas fisi di
dalam U3Si terlihat jelas merupakan indikasi
difusivitas dan plastisitas tinggi senyawa ini,
sehingga menjadi amorf selama iradiasi. Sifat
plastis ini berakibat menurunkan kekuatan
mekaniknya.13'61

Swelling partikel bahan bakar terjadi
akibat reaksi antara partikel U3Si atau U3Si2
atau U dengan serbuk matriks Al membentuk
fasa U(AI)3 dengan Si terlarut, nampak
tersebar disekitar bahan bakar seperti terlihat
pada Gambar 3. Partikel uranium silisida berukuran <20 jam, seluruhnya habis bereaksi
dengan
matriks
Al
membentuk
fasa
aluminida.'4'61

Pada burn-up 93 % atom, swelling bahan
bakar U3Si tidak sampai tahap pecah dan
gelembung gas produk fisi berukuran besar
kemungkinan ditentukan oleh difusi gas fisi
yang menghalangi penggabungan gelembung.
Ini merupakan indikasi Mikrostruktur bahwa
daerah penghalang kecepatan pertubuhan
gelembung
bertambah.
Pada
daerah
pertumbuhan gelembung
tersebut sangat
jelas mengandung Al. Aluminium berdifusi dari
matriks dan kemungkinan U3Si murni berubah
membentuk kembali U3Si-AI, sama seperti
sifat gas fisi. Pada kenyataannya, hampir
semua U-235 terbakar, hal ini kemungkinan
disebabkan oleh gas fisi yang tidak cukup
mampu mendorong U3Si tahap kerusakan
swelling. Morphologi gelembung pada bahan
bakar U3Si2 terlihat sangat stabil dibanding
bahan bakar U3Si. Pengintian gelembung
gas fisi terlihat sangat uniform dibandingkan
dengan bahan bakar U3Si. Ini kemungkinan
letak pengintian tidak tidak efektif berada
dibatas butir dan atau sub batas butir di dalam
U3Si2. Kemungkinan lain pengintian gas fisi
pada batas butir atau difusi Al tinggi
sepanjang kerusakan kristal.

Produk fisi berbentuk gelembung gas
ternyata lebih dominan pada pembentukan
swelling dibanding padatannya. Gelembung
gas fisi berukurah antara
1 sampai dengan
10 urn terdispersi secara acak di dalam
partikel bahan bakar, sedang sebagian kecil
tersebar di lapisan antar muka. Iradiasi bahan
bakar pada tingkat muat uranium dan burn-up
yang sama, swelling bahan bakar U3Si-AI
lebih besar dibanding swelling bahan bakar
U3Si2-AI. Dengan kenaikan tingkat muat U
dan fraksi halus, perbedaan swelling cukup
jelas.[4lBl Swelling U3Si2-AI tidak terlihat jelas
dan tergantung pada distribusi ukuran partikel,
sedang swelling bahan bakar U3Si-AI naik
seiring kenaikan pemuatan uranium dan fraksi
halus seperti ditunjukkan pada Gambar 4.
Pada burn-up 93 % atom, swelling meat
bahan bakar U3Si2-AI berkisar antara
4,2
s.d 4,7 % volum, sedang U3Si-AI berkisar
antara 5,8 s.d 6,8 % volum. Ini menunjukkan
bahwa kenaikan volume linier dengan burnup.1*1

Mobilitas gas fisi di dalam U3Si2 mungkin
lebih rendah dan masing-masing gelembung
mempunyai batasan tangkapan gas fisi.
Selama tidak terjadi
overlaping, semua
gelembung akan tumbuh pada kecepatan
yang sama. Tidak terjadi distribusi ukuran
gelembung yang besar sehingga tidak tentu
terjadi swelling.

Dalam penggunaannya sebagai bahan
bakar tipe pelat, bahan bakar dengan berat
jenis makin tinggi temyata memiliki sifat
swelling
yang
tidak
stabil.
Dengan
membandingkan swelling dari densitas bahan
yang bervariasi (Gambar 5.), senyawa U3Si
menunjukkan kecepatan swelling yang tinggi,
sedang L)3Si2 dan USi lebih stabil. Perbedaan

Perbedaan sifat antara U3Si dan U3Si2
mungkin karena perbedaan struktur kristal,
dan bagaimana hubungan antara struktur
kristal ini dengan kelarutan gas fisi dan
mobilitas. Substitusi Si dengan Al di dalam
kisi U3Si akan menaikkan mobilitas atom gas
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fisi. Pencegahan difusi Al kedalam U3Si murni
akan memperbaiki morphologi gelembung gas
di dalam bahan bakar ini.[5)

[2] HOFMAN, G.L and SNELGROVE, J.L, "
Dispersion Fuels", 1994.
[3] HOFMAN, G.L and FANJAS, Y, "Post
Irrradiation Examination of U3Si16-AI
Dispersion
Fuel
Element
LC04",
International Meeting on RERTR, Japan,
October, 1993.
[4] SEARS, D.F, " Development And
Irradiation Testing of U3Si2-AI
Fuel at
Chall River Laboratories", International
Meeting on
RERTR, Jakarta, 4-7
November, 1991.
[5] HOFMAN, G.L,."Gneral Evaluation of The
Irradiation Behavior of Dispersion Fuel",
International Meeting on RERTR, Jakarta,
4-7 November, 1991
[6] RHEE, C.K, et.al, " Phase Transformation
and Growth at Interface between U3Si and
Aluminium", Journal of Nuclear Materials ,
184(1991)161-166.
[7] WOOD, J.C, et.al," Advance in the
Manufacturing and Irradiation of Reduced
Enrichment Fuels for Canadian Research
Reactors, RERTR, 1983
[8] UGAJIN, M., et.al., "Capsule Irradiation
Tests of U-Si and U-Me(Me=Fe, Ni, Mn)
Alloys For Use in Research Reactos",
International Meeting on RERTR, Japan,
Oktober, 1993
[9] FROST, B. R. T , "Nuclear Fuel
Elements", First edition, 1982

SIMPULAN
Selama iradiasi terjadi reaksi oksidasi
dengan
matriks maupun kelongsong Al
membentuk boehmite AI2O3{H2O), sedang
uranium bebas bereaksi dengan U3Si2
membentuk U3Si, dan dengan matriks Al
mebentuk
UAI3 dengan Si terlarut di
dalamnya. Bahan bakar U3Si2 lebih stabil
terhadap iradiasi dibandingkan dengan bahan
bakar U3Si-AI. Stabilitas ini tercapai karena
gelembung gas produk fisi bahan bakar U3Si2
berukuran kecil dan terdistribusi merata,
sedangkan gas produk fisi bahan bakar U3Si
berukuran besar dan sebagian gelembung
mengumpul membentuk gelembung yang
lebih besar. Pertumbuhan gelembung di
dalam bahan bakar U3Si selama iradiasi
menyebabkan perubahan sifat bahan menjadi
amorf dan difusifitas gas fisi di dalam paduan
amorf bertambah dan berakibat penurunan
kekuatannya.
DAFTAR PUSTAKA
[1] SAMOILOV, A.G, et al, " Dispersion Fuel
Nuclear Reactor Elements ",1968
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LAMPIRAN

Di,C
d'

diameter partikel bahan bakar
matriks Al
produk fisi

Gambar 1. Skema Struktur Bahan Bakar Dispersi

Gambar 2. Difusi Antar Muka Partikel U3Si dan Al Pada Suhu 510°C, 48 jam
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1. MatriksAI,
2. Uranium Aluminida hasil reaksi
3. Partikel uranium silisida yang mengandung gelembung gas fisi
4. Tidak ada gelembung gas fisi di dalam bahan bakar U3Si2-AI,
kemungkinan UAI3dengan Si terlarut
Gambar 3. Mikrostruktur: a) Bahan Bakar 64,0 % berat U3Si2-AI, b) Bahan Bakar 61,4 % berat
U3Si-AI, di iradiasi hingga Burn-up 80 %
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Gambar 4. Swelling Bahan Bakar dispersi Uranium Silisida
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Gambar 5. Swelling Pelat Bahan Bakar

Gambar 6. Morphologi Gelembung di dalam U3Si dan U3Si2 pada 5 x 1027 f/m3
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KARAKTERISAS! PROSES PENGOMPAKAN SERBUK UO2 DAN
PENGARUH TiO2 TERHADAP KERAPATAN DAN KEKUATAN MEKANIK
PELET UO2
M. Rachmawati, R. Langenati, T.T. Saputra, A.Mahpudin, Histori,
Dede Sutarya, Zahedi
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK
KARAKTERISASI PROSES PENGOMPAKAN PADA PELETISASI SERBUK UO2. Telah
dilakukan penentuan besarnya tekanan pengompakan yang didasarkan atas kerapatan pelet mentah
[green density) dan kekuatan mekaniknya {green strength). Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan serbuk UO2 dari Cameco. Sebelum pengompakan, dilakukan pencampuran serbuk UO2
dengan Zn-stearat. Tekanan pengompakan divariasikan dari 2 Mp sampai 6 Mp. Pengukuran
kerapatan dan pengujian kekuatan mekanik pelet UO2 dilakukan untuk masing-masing tekanan
pengompakan. Kekuatan mekanik diukur dengan diametral compression strength dengan kecepatan
loading 0,1 mm.menif1. Hasil yang diperoleh menunjukkan banwa green strength pelet UO2 yang
maksimum akan diperoleh pada 5 Mp. Sedangkan kerapatan pelet UO2 yang maksimum dicapai pada
tekanan 5,7 Mp. Kekuatan mekanik maksimum pelet LJO2(+TIO2) diperoleh pada penambahan fraksi
TiO2 0,25% dan kerapatan pelet mentah maksimum diperoleh pada penambahan fraksi TiO2 0,125%.
Penentuan tekanan pengompakan didasarkan atas besarnya tekanan pengompakan yang memberikan
kekuatan mekanik pelet mentah {green strength) yang maksimum dengan kerapatan pelet mentah yang
masih memenuhi persyaratan.

ABSTRACT
CHARACTERIZATION OF COMPACTION PROCESS ON UO2 POWDER PELLETISATION.
Determination of compaction pressure of pelletization which is based on density characterisation in
conjunction with satisfactory green strength of the UO2 pellet, is carried out in this experiment. Cameco
UO2 powder has been mixed up with Zn-stearate lubricant prior to compaction process. The
compaction pressure is varied from the range of 2 Mp up to 6 Mp. The mechanical strength is
determined using diametral compression strength with the speed of loading of 0.1 mm.min'1. The
density measurement and compression strength test are performed on each of the applied pressure.
The result shows that compaction at 5 Mp gives the maximum green strength of UO2 pellet, while the
maximum density is achieved at 5.7 Mp. The maximum green strength and green density of UO^+TiOJ
pellets is achieved at the addition of 0.25% and 0.125% TiO2 respectively. The compaction pressure
which is showing the maximum pellet green strength but still having the required density, is chosen to
be the determinant compaction pressure in condition of pelletization.

kerapatan pelet UO2 yang dihasilkan telah
dibahas
secara
luas
oleh
peneliti
sebelumnya.I1l2l3! Kerapatan saja tidak dapat
menjadi faktor penentu kualitas kompakan,
akan tetapi harus dikaitkan dengan kekuatan
mekanik (mechanical strength) dari pelet UO2
yang
dihasilkan.'4 5 6 l 7 ]
Hal
ini
untuk
menghindari kemungkinan fracture dari pelet
UO2 selama pengoperasiannya di reaktor
yang akan mengakibatkan terjadinya interaksi
mekanik antara pelet UO2 dengan kelongsong
atau
PCM!
[pellet-cladding
mechanical
interaction), pelepasan gas hasil fisi dan
penggembungan (swelling).

PENDAHULUAN
Pemenuhan persyaratan kualitas pelet
UO2 yang antara lain kerapatan dan kekuatan
mekanik, akan sangat ditentukan oleh proses
peletisasinya. Salah satu tahapan proses
peletisasi
adalah
pengompakan.
Besar
tekanan pengompakan adalah salah satu
faktor yang berpengaruh terhadap kerapatan
dan kekuatan mekanik dari pelet mentah
[green strength) UO2. Oleh karena itu
diperlukan karakterisasi proses pengompakan
untuk
penentuan
besarnya
tekanan
pengompakan dalam rangka pemenuhan
persyaratan kualitas pelet UO2.
Penentuan
besarnya
tekanan
pengompakan
yang didasarkan
atas

akan
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pengompakan
yang
didasarkan
atas
kerapatan pelet mentah UO2 dan kekuatan
mekaniknya.

banyak karakteristik intrinsik dari serbuk yang
akan dikompakkan yang akan mempengaruhi
hubungan tekanan, kerapatan, dan kekuatan
mekanik (strength) dari pelet hasil kompakan.
Karakteristik intrinsik ini meliputi sifat serbuk
seperti
kekerasan,
kecepatan
strain
hardening, friksi antar partikel dan ikatan
(bonding) antar partikel. Faktor penting
lainnya yaitu faktor ekstrinsik seperti bentuk
partikel, pelumasan dan model pengompakan.
Pada proses pengompakan, adanya friksi
antar dinding dies dengan partikel akan
memberikan gradien tekanan sepanjang
kompakan
(lihat Gambar 1 dan 2).
Kesetimbangan
gaya-gaya
tersebut
dirumuskan sebagai berikut (dilaporkan oleh
John dan Lambert)71:

Diskripsi
secara
singkat
tentang
fenomena, dasar teori dan parameter yang
berpengaruh dari proses pengompakan akan
diberikan untuk pemahaman interrelasi antara
besarnya tekanan pengompakan dengan
kerapatan dan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2.
FENOMENA DAN DASAR TEORI PROSES
PENGOMPAKAN.
1. Fenomena Pengompakan.
Fenomena dari proses pengompakan
serbuk keramik UO2 adalah sebagai berikut:

SF = 0 = A .(P-Pb) + uFn

1. Penyusunan dan penggabungan partikel
{packing).
2. Deformasi elastik (elastic deformation).
3. Cold working dan fragmentasi.
Pada tahap awal (packing), distribusi
ukuran dan bentuk partikel serta karakteristik
kimia dan mekanik dari permukaan partikel
adalah faktor yang paling berpengaruh.
Mekanisme dari proses packing ini meliputi:
1. pengisian ruang kosong 8 (void) antara
partikel yang lebih besar oleh partikel yang
lebih kecil,
2. pemutusan jembatan (break down of
bridging),
3. interelasi
partikel
dengan
cara
menggelincir maupun rotasi.

(1)

dengan:
Fn = gaya normal.
u = koefisien friksi antara serbuk dengan
dinding dies.
A = luasan yang dikenai gaya.
P = besar tekanan yang dikenakan pada
elemen bagian atas.
Pb = besar tekanan tekanan yang diteruskan
ke elemen bagian bawah.
Besarnya gaya normal dapat dinyatakan ke
dalam tekanan yang dikenakan sbb:
Fn = TtzPdH.

(2)

dengan :
tegangan arah radial
tegangan arah axial

Gaya/tekanan dari iuar pada tahap ini
sebagian besar dikonsumsi untuk mengatasi
friksi antar partikel (interparticle friction).
Selanjutnya pada tahap kedua, friksi yang
ditimbulkan oleh dinding dies dan partikel
adalah yang paling dominan. Gaya / tekanan
dari luar pada tahap ini sebagian besar
digunakan untuk mengatasi friksi tsb. Tahap
ke tiga, cold working akan menghasilkan high
residual
stress
yang
mungkin
akan
menyebabkan
kegagalan
setelah
pengompakan di satu sisi tetapi akan sangat
menguntungkan pada proses sintering.

sedangkan
sebagai:

friksi dapat dinyatakan

gaya

Ff = UTtzPDdH
tekanan
yang digunakan

A=7tD

2

(4)

/4

p

1
•

dH

I ~ - -f

2. Dasar Teori Proses Pengompakan.
tekanan
yang di terns:can

Permasalahan pokok pada proses
pengompakan yaitu adanya friksi antara
dinding die dengan serbuk yang dikompakkan
dan friksi antar partikel serbuk itu sendiri. Ada

'«•

*-^;

T

F, = u F n
dP = P - Pt

Gambar 1. Kesetimbangan gaya-gaya selama pengompakan.
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Kesetimbangan
gaya-gaya
selama
pengompakan
menunjukkan
adanya
perbedaan antara besar tekanan yang
dikenakan dengan yang diteruskan akibat
adanya gaya friksi pada dinding dies.l7]
Perbedaan tekanan antara bagian atas dan
bawah dari elemen dP dapat dinyatakan
sebagai berikut:

1. Gaya-gaya antar atom (interatomic forces)
yaitu adesi permukaan (surface adhesion),
cold welding, dan surface tension.
2. Liquid surface cements.
3. Mechanical interlocking.
Akan tetapi mechanical interlocking adalah
faktor yang berkontribusi paling besar pada
kenaikan green strength. Serbuk dengan
bentuk partikel bulat tak beraturan akan
memberikan mechanical interlocking yang
optimal.
Proses
terjadinya
mechanical
interlocking dapat dilihat pada Gambar 3.

(5)
Dari persamaan (5) dapat dilihat bahwa
besarnya tekanan akan berkurang pada
posisi x yang semakin jauh dari punch.
Kejadian tersebut dapat dilihat pada
Gambar 2.

0.2
Gambar

2.

0.4 0.6 0.8
Jarak relatif, x

Gradien tekanan
kompakan.'71

r>

1.0

Tahap 1

sepanjang

Tahap3

Gambar 3. Skema mechanical interlocking
pada proses fragmentasi.

Dari persamaan (5) dan Gambar 2 dapat
dilihat bahwa friksi dinding dies berkontribusi
terhadap turunnya tekanan. Demikian pula
dengan H/D, H/D yang semakin kecil akan
memberikan gradien tekanan yang semakin
kecil. Untuk double acting, tegangan rata-rata
dapat dinyatakan:

a = P(l-uzH / D).

Tahap2

3. Interrelasi Parameter
Pemahaman yang baik dari interrelasi
parameter yang penting pada pengompakan
adalah sangat penting.Yang pertama, adalah
interrelasi antara kerapatan
kompakan
dengan tekanan pengompakan. Yang kedua,
interrelasi antara kekuatan mekanik dengan
kerapatan pelet mentah maupun tekanan
pengompakan.

(6)

Dari persamaan (6) dapat dilihat bahwa
tegangan rata-rata akan dipengaruhi oleh
geometri dan H/D, friksi antar partikel (z) dan
friksi dinding dies (u). Tegangan yang tinggi
rata-rata yang tinggi akan akan diperoleh
pada H/D yang kecil dan dengan dinding dies
yang dilumasi.
Pada dasarnya ikatan antar partikel
(bonding) adalah faktor utama yang
berkontribusi
terhadap
strength
dari
kompakan. lkatan pada batas partikel ini
akibat deformasi luasan kontak antar partikel.
Jadi, kerapatan ketuk dari serbuk yang tinggi
akan menaikkan ikatan antar partikel. Ikatan
ini akan dipengaruhi oleh gaya elektrostatik
antar
atom.
Ikatan
tersebut
dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

a.

Kerapatan kompakan versus Tekanan
Pengompakan.

Kenaikan kerapatan kompakan dan
pengosongan pori-pori akan terjadi pada
pemakaian tekanan yang semakin besar. Hal
ini akan berhubungan dengan kompatibilitas
dari partikel dan dapat dinyatakan sebagai
berikut171:

dP
dengan
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P = besar tekanan yang digunakan
E = fraksi porositas
K = konstanta.
Integrasi dari persamaan (7):

tegangan dan akan sangat efektif sebagai
crack initiation. Permasalahan utama yang
terjadi pada proses pengompakan yaitu
kurangnya integritas struktural (structural
integrity) dari kompakan. Hal ini dapat berupa
crack, laminasi, gradien kerapatan dan
strength kompakan yang terlalu tinggi dan
penanganan green pellet yang kurang
memenuhi persyaratan. Oleh karena itu,
interrelasi antara green strength dengan
kerapatan adalah empirik dan dinyatakan
sebagai berikut'7':

(8)
dengan
Ea = porositas awal pengompakan.
Persamaan
(8)
mengabaikan
mekanisme
pengompakan.
Apabila
mekanisme
pengompakan
diperhatikan
persamaan (8) menjadi:

ln(E) = B - K,P - K 2 P

=Ca o f(p).

dengan,
a = kekuatan mekanik (strength).
C = konstanta.
a = kekuatan mekanik pada porositas nol.
(p) = fungsi kerapatan.

(9)

Kh K2 = konstanta karakteristik densifikasi.
B
= rearrangement
Pengaruh kekerasan serbuk telah
dipelajari. Kekerasan yang tinggi akan
menurunkan kerapatan kompakan. Untuk
pelet mentah keramik UO2 yang relatif keras
dan rapuh, deformasi elastik dan fragmentasi
terjadi. Fragmentasi terjadi pada tekanan
yang relatif tinggi dan deformasi elastik terjadi
pada tekanan yang relatif rendah. Oleh
karena itu, yield strength dan kekerasan
serbuk
keduanya
berkontribusi
pada
hubungan tekanan dan kerapatan sebagai K-,
dan K2. Pada serbuk keramik fragmentasi
lebih dominan dibandingkan dengan workhardening.

Beberapa
teori
yang
berusaha
menghubungkan kekuatan mekanik dengan
(p) hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.

Model korelasi green strength
dengan
kerapatan
kompakan
Model).[7]

(German

a = Caof(p).
f(p)
2.3

2.3)

2.3

(1 -Ce)(1 -me).
1 -Ce.
(1-C<=)23.

Pelumasan memberikan pengaruh pada
hubungan tekanan dan kerapatan kompakan.
Sejumlah kecil pelumas akan membantu
proses pengompakan dengan gaya-gaya
friksi antar partikel maupun dinding dies. Akan
tetapi pada tekanan yang lebih tinggi, jumlah
optimal pelumas hams dikurangi. Hal ini
karena serbuk pelumas akan mengisi pori dan
hasilnya
akan
menurunkan
kerapatan
kompakan.
b. Kekuatan mekanik (green
versus Kerapatan Kompakan

(10)

[ (P - Po) (1 - Po)l21 - Cexp.[ -mp].
Luasan kontak antar partikel dan kualitas
kontaknya keduanya akan menentukan green
strength. Pada hampir semua kasus,
hubungan green strength dengan kerapatan
fraksional dapat dituliskan sebagai berikut:

a = Ca o p m .

strength)

(11)

Green strength yang tinggi tergantung dari
derajat kontak antar partikel selama proses
pengompakan.
Dengan
bertambahnya
kekasaran permukaan akan menaikkan green
strength karena kekasaran
permukaan
partikel
akan
berkontribusi
terhadap
mechanical interlocking dari partikel. Partikel

Kekuatan mekanik adalah masalah
penting ke dua setelah kerapatan pada
proses pengompakan. Porositas mengurangi
luasan kontak antar partikel sehingga akan
mengurangi bulk strength. Disamping itu,
porositas dapat berlaku sebagai konsentrator
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lebih halus akan memberikan luasan kontak
antar partikel lebih besar sehingga akan
mempertinggi green strength. Di sisi lain,
partikel lebih halus akan memberikan friksi
lebih besar sehingga akan memerlukan
tekanan yang lebih besar untuk mendapatkan
kerapatan kompakan yang relatif tinggi.
c.

Green strength
Pengompakan.

versus

dengan : d = diameter drum, m.
No = kecepatan putaran, rpm.
Waktu pencampuran ditentukan dengan cara
hoeil
pemeriksaan visual dari serbuk hasil
pencampuran.
Penyiapan campuran serbuk UO2
dengan TiO2
Setelah dilakukan pengompakan awal
dan
granulating
and
sieving
untuk
mendapatkan distribusi ukuran partikel 150800fim, serbuk UO2 kemudian dicampur
dengan TiO2 dengan fraksi TiO2 0.1 %, 0.2 %,
0.3 %, 0.4 %, 0.5 %.

1.2.

Tekanan

Diskusi mengenai keterkaitan strength
dengan kerapatan kompakan, dan kerapatan
kompakan dengan tekanan pengompakan
akan dapat dipakai untuk mendapatkan
keterkaitan
strength
dengan
tekanan
pengompakan. Keterkaitan keduanya akan
dapat didekati dengan dua cara. Yang
pertama adalah kombinasi persamaan (9)
dengan (11) yang akan memberikan model
keterkaitan green strength dengan tekanan
pengompakan. Alternatif lain, keterkaitan
green strength dengan tekanan pengompakan
dapat didekati secara empiris sebagai
berikut m :
BG0P.

2. Pengompakan akhir
Dilakukan
variasi
tekanan
pengompakan dari serbuk awal dari 2 Mp
sampai 6Mp untuk serbuk UO2 tanpa
penambahan additives untuk mendapatkan
green strength yang maksimum (1 Mp = 0,585
ton.cm'2, untuk pelet dengan diameter 14,75
mm). Sedangkan pengompakan pada serbuk
UO2 dengan penambahan TiO2 dilakukan
dengan tekanan 4 Mp. Setelah itu dilakukan
pengukuran kerapatan kompakan pelet
mentah UO2.

(12)

TATA KERJA

3.

Penelitian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan serbuk UO2 dari Cameco.
Dilakukan karakterisasi serbuk UO2 untuk
mendapatkan kerapatan ketuk (tap density)
dan distribusi ukuran partikel.

Pengujian kekuatan mekanik
mentah UO2 (green strength).

pelet

Pengujian kekuatan mekanik pelet UO2
dilakukan
dengan
teknik
diametral
compression strength (Gambar 4) untuk
p

1. Penyiapan Serbuk.
Disiapkan dua macam serbuk yang
akan dikenakan proses pengompakan. Yang
pertama, serbuk awal UO2 dari cameco tanpa
penambahan additives untuk dikenakan
proses pengompakan langsung. Yang kedua,
serbuk awal UO2 yang dikenakan proses
pengompakan
awal
yang
kemudian
ditambahkan additive serbuk TiO2 sebelum
dikenakan pengompakan akhir.

Gambar 4. Metoda Pengujian green strength
dengan
teknik
diametral
compression strength.
masing masing tekanan pengompakan dan
UO2 dengan TiO2 dengan
campuran
1
kecepatan loading 0,1 mm.menif . Green
maksimum ditentukan sebagai
strength
berikut!8!:

1.1. Penyiapan serbuk UO2.
Serbuk awal setelah dikarakterisasi
distribusi ukuran partikel dan kerapatan
ketuknya (tap density) dicampur dengan
pelumas Zn-stearat 0,4% berat. Untuk
mendapatkan campuran yang homogen,
kecepatan putaran optimal didekati sebagai
berikut[9]:
No = 32/d 05
(13)

= (2P)/7iDL

Dengan : P = beban yang dipergunakan, N.
D = diameter pelet, m.
L = panjang pelet UO2l m.
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Penentuan tekanan pengompakan
didasarkan atas tekanan pengompakan yang
memberikan green-strength yang optimum
dengan kerapatan kompakan pelet UO2 yang
masih memenuhi persyaratan.

kerapatan dan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2(+TiO2). Kenaikan kerapatan pelet
5.75

/

v

\/t
j« /
/I

\

/

/

HASIL dan BAHASAN
Hasil Percobaan

1 5.55
i

Pengaruh
tekanan
pengompakan
terhadap kerapatan dan kekuatan mekanik
pelet mentah UO2 dan UO2(+TiO2) dapat
dilihat pada Gambar 5 dan 6. Pada Gambar 5
dapat dilihat bahwa penggunaan tekanan
yang semakin besar akan memberikan
kerapatan kompakan pelet UO2 yang semakin
besar. Kerapatan kompakan maksimum 6.4
g.cm"3 (titik A) dengan kekuatan mekanik 222
kgf tercapai pada tekanan 5.7 Mp.
Penggunaan tekanan lebih besar 5.7 Mp akan
menurunkan kerapatan kompakan pelet UO2.
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Korelasi antara besarnya tekanan pengompakan, kerapatan
dan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2,(+TiO2).

mentah UO2 akan terjadi dan mencapai
maksimum pada penambahan TiO2 0.125%
(titik C). Pada penambahan fraksi TiO2 lebih
besar 0,125% akan mengakibatkan turunnya
kerapatan kompakan dan mencapai minimum
pada penambahan fraksi TiO2 0,425%. Pada
penambahan 0,425 % < TiO < 0,5 %,
kerapatan pelet UO2 akan mengalami
kenaikan lagi. Green strength maksimum
tercapai pada penambahan fraksi TiO2 0,25%
(titik D) dengan kerapatan 5,59 g.cm"3.
Dari Gambar 5 dan 6 terlihat bahwa
harga kerapatan dan kekuatan mekanik yang
maksimum tidak diperoleh pada kondisi yang
sama. Hal ini karena kerapatan dan kekuatan
mekanik ditentukan oleh karakteristik serbuk
yang berbeda. Kerapatan akan ditentukan
oleh compressibility serbuk yang terutama
akan ditentukan oleh distribusi ukuran dan
bentuk partikel. Sedangkan kekuatan mekanik
akan ditentukan oleh compactibility serbuk
yang terutama akan ditentukan oleh koefisien
friksi antar partikel dan plastisitas dari serbuk.
Harga kerapatan pelet mentah pada green
strength yang maksimum tersebut masih
memenuhi persyaratan yaitu 50% dari
kerapatan teoritis serbuk UO2.

Tekanan pengompakan (Mp)

Gambar 5. Korelasi antara besarnya tekanan
pengompakan, kerapatan dan
kekuatan pelet mentah UO2.
Kecenderungan yang sama untuk
pengaruh tekanan pengompakan terhadap
green strength. Pada tekanan 5 Mp akan
diperoleh green strength maksimum (227 kgf)
dengan kerapatan pelet mentah UO2 sebesar
6.1 g/cc (titik B). Pada penggunaan tekanan
lebih besar dari 5 Mp akan terjadi penurunan
green strength. Pada setiap 20 pelet UO2
yang dikompakkan akan terdapat 8 pelet yang
pecan.

Bahasan

Hasil yang berbeda terlihat pada
pengompakan
serbuk
UO2
dengan
penambahan sejumlah tertentu TiO2 (Gambar
6). Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa
penambahan fraksi TiO2 akan mempengaruhi

Dari hasil percobaan dapat dilihat
bahwa
pada
penggunaan
tekanan
pengompakan yang semakin tinggi sampai
5,7Mp, akan memberikan kenaikan kerapatan
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pelet U0 2 (Gambar 5). Akan tetapi pada
tekanan pengompakan yang semakin tinggi,
mechanical interlocking antara kompakan
dengan dies akan semakin tinggi pula. Hal ini
akan
menyebabkan
gaya
pengeluaran
kompakan (ejection force) semakin tinggi.
Ejection force yang terlalu tinggi akan
menyebabkan delaminasi atau retak (crack)
pada partikel serbuk sebagai akibat adanya
perbedaan tegangan stress dan strain di
dalam pelet UO2. Hal ini akan menyebabkan
turunnya green strength pelet UO2 yang
akibatnya akan pecah. Dilaminasi lebih sering
terjadi dari pada retak (fracture) pada tekanan
5,7 Mp < P < 6 Mp. Hal ini disebabkan oieh
elastic relaxation dari pelet UO2 yang terlalu
tinggi. Biasanya elastic relaxation lebih kecil
0,3% dari dimensi dies.[7] Tegangan (stress)
maksimum selama pengeluaran (ejection)
diberikan oleh Thompson'9^:

proses pengompakan dengan mengurangi
friksi antar partikel maupun dinding dies.
Akibatnya kenaikan kerapatan pelet UO2 akan
terjadi dan mencapai maksimum pada
penambahan
TiO2
0,125%.
Pada
penambahan fraksi TiO2 lebih besar 0,125%
akan mengakibatkan turunnya kerapatan
kompakan dan mencapai minimum pada
penambahan fraksi TiO2 0,425%. Hal ini
karena sebagian serbuk TiO2 mulai mengisi
pori-pori sehingga terjadi fragmentasi yang
memberikan distribusi ukuran partikel serta
bentuk partikel baru yang mengurangi
kemampuan partikel untuk berdekatan pada
saat pengompakan. Pada penambahan
0,425% < TiO2 < 0.5%, kerapatan pelet UO2
akan mengalami kenaikan lagi. Hal ini
disebabkan oleh semakin luasnya daerah
TiO2 - TiO2 pada batas butir dan pada pori
atau dengan kata lain terjadinya segregasi
butir halus TiO2 dari butir lebih besar UO2.
Akibatnya akan terjadi fragmentasi lebih
lanjut. Hal ini menyebabkan terjadinya
pengaturan
kembali
partikel
yang
memungkinkan penempatan partikel TiO2
pada batas butir UO2 sehingga akan
mereduksi friksi antar partikel dan distribusi
ukuran/bentuk partikel yang akan membantu
proses densifikasi.

(13)
Penurunan kerapatan pada tekanan lebih
besar daripada 5,7 Mp mungkin disebabkan
oleh
terjadinya
blocking
yaitu
terperangkapnya
sejumlah
pori
pada
kompakan yang terlalu tinggi. Hal ini juga
dapat dilihat pada rendahnya green strength
pada daerah ini (Gambar 4) karena porositas
dapat berlaku sebagai konsentrator tegangan
(stress) dan crack initiation.

Di lain pihak pengisian TiO2 ke dalam
pori pada penambahan TiO2 antara 0,125 0,25% yang menurunkan green density akan
menaikkan green strength karena pengisian
pori akan mengurangi porositas yang dapat
berfungsi sebagai crack iniation. Akan halnya
green strength yang mengalami penurunan
pada kondisi ini (lihat Gambar 6) disebabkan
oleh turunnya ikatan akibat turunnya
mechanical interlocking. Hal ini disebabkan
oleh terjadinya pengikisan lebih lanjut bentuk
partikel
tak
beraturan/asperitis
akibat
terjadinya fragmentasi lebih lanjut.

Kenaikan green strength akan terjadi
pada penggunaan tekanan sampai 5 Mp.
Pada penggunaan tekanan yang lebih besar 5
Mp akan menurunkan green strength. Hal ini
disebabkan
oleh
terjadinya
proses
fragmentasi lebih lanjut yang berakibat
turunnya mechanical interlocking antar
partikel
(lihat
Gambar
3).
Turunnya
mechanical interlocking ini disebabkan oleh
berkurangnya bentuk partikel bulat yang tidak
beraturan. Dengan kata lain meskipun proses
fragmentasi akan meberikan luas kontak yang
lebih besar, akan tetapi kualitas bonding tsb
menurun akibat pengikisan bentuk partikel
yang tidak beraturan yang berakibat turunnya
mechanical interlocking.

SIMPULAN
Dari hasil percobaan dapat disimpulkan
bahwa
metoda
karakterisasi
tekanan
pengompakan yang didasarkan atas green
strength yang optimum dengan harga
kerapatan kompakan pelet UO2 yang masih
memenuhi persyaratan, adalah sangat tepat.
Karakterisasi pengompakan yang didasarkan
atas kerapatan pelet mentah saja, tidak

Pengompakan serbuk UO2 dengan
penambahan
sejumlah
TiO2
akan
memberikan hasil yang berbeda. Hal ini
disebabkan oleh serbuk TiO2 akan membantu
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menjamin
didapatkannya
pelet
hasil
kompakan dengan kekuatan mekanik pelet
mentah yang baik.

UO2 Pellets Prepared from Dry Route
Powder",
Journal
of
Materials,
Switzerland, Vol. 56-57 (1991) pp.471488.
[7]. RANDALL, et.al., "Powder Metallurgy
Science", hal.114, Princeton, New Jersey,
1989.
[8]. FAIETA-BOADA, S.M., and Mc.COLM,
I.J., "Thermal Analysis of an Ecoadorian
Clay and Its Correlation with Mechanican
Properties", Third Euro- Ceramic, V.2
(1993) pp. 979-984,
[9]. A. THOMPSON, "Mechanical of Powder
Pressing", Ceramic Bulletine, Vol. 60
(1981) pp 237-251.

Pada penambahan fraksi TiO2 sampai
0,125% akan memperbaiki kerapatan pelet
mentah UO2, sedangkan penambahan TiO2
sampai 0,25% memperbaiki sifat mekaniknya
walaupun terjadi penurunan kerapatan.
Penurunan kerapatan pada kondisi ini masih
memenuhi persyaratan fabrikasi.

SARAN
Untuk mendapatkan kondisi optimal
proses selanjutnya (proses sintering), perlu
dilakukan penelitian lanjut mengenai kelakuan
panas (thermal behaviour) pelet mentah UO2
dan
UO2(+TiO2)
terpilih
menggunakan
kombinasi TG-DTA dan dilatometer.

Tanya Jawab
1. A. Suripto
•

UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis
mengucapkan
terimakasih
kepada staf sub.Bidang Fabrikasi Bahan
Bakar Reaktor Riset (FEPI) staf uji mekanik
PPTKR yang telah membantu pengujian
compression strength untuk penelitian ini.

Apakah
saudara
punya
atau
mengharapkan
ada
korelasi
yang
menjamin bahwa perbaikan sifat green
pellet dengan TiO2 itu akan memperbaiki
pula sifat pelet tersinter?.
M. Rachmawati

•
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Perbaikan kualitas green pellet, dalam hal
ini kerapatan dan kekuatan mekanik pelet
mentah akan memperbaiki kualitas pelet
tersinter. Kedua hal tersebut akan
memperbaiki sinterability dari pelet UO2.
Pertama, kekuatan mekanik pelet mentah
yang
tinggi
akan
mengurangi
kemungkinan terjadinya pelet pecah/
cracking akibat pemanasan pada proses
sintering. Kedua, di dalam proses
sintering TiO2 akan membentuk solid
solution dengan UO2, yang di dalam
atmosfir pereduksi TiO2 akan tereduksi
menjadi TiO dan memberikan kelebihan
oksigen pada sistem uranium oksida. Hal
ini akan menyebabkan lattice distortion
yang akan menaikkan mobilitas ion
sehingga
membantu proses difusi.
Karena
itu
penambahan
akan
menurunkan suhu dan waktu sintering
dan memperbaiki sifat mekanik pelet UO2

2. Fathurrachman
•
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Penyaji tidak mempertegas
berapa
sebenarnya TiO2 yang akan ditambahkan
dari hasil kesimpulan percobaannya.
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Apakah 0,125 % atau 0,25 %. Mohon
diteliti lebih lanjut, karena keduanya
mempunyai keunggulan seperti yang
diterangkan dalam tulisan ini.

M. Rachmawati
•

•
M. Rachmawati
•

Sesuai prosedur karakterisasi yang sudah
ada, maka akan dipilih penambahan fraksi
TiO2 0,25 % yang akan memberikan pelet
UO2 dengan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2 yang maksimum dengan
kerapatan
yang
masih
memenuhi
persyaratan (>50 %). Akan tetapi pada
penambahan TiO2 0,125 % akan
memberikan kerapatan pelet mentah
yang
maksimum dengan
kekuatan
mekanik yang cukup baik. Dengan
demikian, diperlukan waktu dan suhu
sintering yang lebih pendek. Untuk itu,
perlu diiakukan analisa panas pelet
mentah pada kedua kondisi tersebut.

•

•

•

•
3. Gunanjar
Berapa % TiO2 maksimum yang
dipersyaratkan dalam pelet UO2?
Bagaimana kandungan TiO2 proses
sintering, apakah terjadi penguapan
seperti halnya Zn-stearat?
Apa keunggulan TiO2 dibandingkan Znstearat sebagai additive?
Mengapa kondisi /hasil pelet yang optimal
diambil pada penambahan TiO2 0,1 %,
bukan titik potong kurva kerapatan dan
kekuatan mekanik (strength) yaitu sekitar
0,125%?
Secara teoritis, kerapatan tertinggi (maks)
terjadi bila semua partikel tersusun
secara teratur dengan ikatan antar
partikel maksimum dan jarak antar
partikel terkecil. Kondisi ini akan
memberikan
pula
kekuatan
yang
maksimum. Jadi kurva kekuatan dan
kerapatan pelet mentah secara teoritis
akan mempunyai puncak yang sama
pada kondisi yang sama. Pergeseran
puncak yang diperoleh pada penelitian
saudara dimungkinkan karena adanya
kesalahan
pengukuran.
Bagaimana
pendapat penyaji?
Bagaimana jika additive yang digunakan
adalah kombinasi Zn-stearat + TiO2?

Dari
hasil
penelitian
terdahulu,
penambahan fraksi TiO2 maksimum yang
masih diijinkan 0,5 %.
Pada proses sintering, TiO2 akan
membentuk larutan padat dengan UO2
dan akan tertinggal dalam matrik. Tidak
terjadi penguapan seperti halnya Znstearat.
Zn-stearat adalah lubricant bukan additive
karena akan menguap pada suhu kurang
lebih 400 °C. Sedangkan TiO2 disamping
sebagai lubricant juga sebagai additive
yang akan tertinggal dan memperbaiki
sinterability dari pelet mentah.
Titik potong kurva kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet mentah UO2
bukan merupakan nilai optimal.
Penulis kurang setuju dengan pendapat
Bapak,
karena
dalam
proses
pengompakan kerapatan serta kekuatan
mekanik pelet mentah akan ditentukan
oleh karakteristik serbuk yang berbeda.
Peran campuran Zn-stearat dengan TiO2
dalam memperbaiki kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet mentah lebih
jelas. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6,
kerapatan pelet mentah dengan Znstearat saja 5,53 g.cnrf3 dengan kekuatan
mekanik 1,01kN sedangkan dengan
campuran TiO2 dengan Zn-stearat akan
terjadi kenaikan kerapatan yang sangat
jelas (titik C dan D).

4. B. Herutomo
•

Apa hubungan green strength, green
density dan pelet hasil sinter dengan
spesifikasinya?
• Mengapa setelah mencapai harga tertentu,
kemudian green density turun sedangkan
green strength naik ?
• Gambar-gambar
uji
struktur
mikro
sebaiknya juga disertakan di dalam
makalah.
M. Rachmawati
•
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Green strength yang tinggi
akan
mengurangi kemungkinan terjadi pelet
sinter yang pecah akibat pemanasan pada
proses sintering. Sedangkan green density
yang tinggi akan menurunkan waktu dan
suhu
sintering
untuk
mendapatkan

Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

kerapatan pelet sinter yang memenuhi
persyaratan (95% theoritical density).
Kenaikan green strength dan penurunan
green density pada daerah penambahan
TiO2 antara 0,125 - 0,25 % disebabkan
oleh sebagian TiO2 yang mengisi pori
sehingga jumlah porositas berkurang.
Berkurangnya porositas akan menaikkan
green strength karena porositas dapat
berperan sebagai crack initation. Akan
tetapi karena TiO2 mengisi pori, fungsinya
sebagai
pereduksi
friksi
(pelumas)
berkurang. Akibatnya green density akan
menurun.

Karena green strength adalah sifat
mekanik rata-rata secara keseluruhan,
maka informasi struktur mikro dapat
diabaikan. Kecuali apabila ingin menjawab
struktur mikro yang berkontribusi terhadap
naik/turunnya strength yaitu dengan
pengujian
sifat
mikromekaniknya
[hardness, fracture toughness). Penulis
akan melakukannya pada penelitian
selanjutnya.
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PENGARUH SUHU DAN WAKTU ANIL TERHADAP DISTRIBUSI
UKURAN PRESIPITAT PADA PELAT ZIRCALOY-4 HASIL PEROLAN
Sigit, Muchlis Badruzzaman
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK
PENGARUH SUHU DAN WAKTU ANIL TERHADAP DISTRIBUSI UKURAN PRESIPITAT
PADA PELAT ZIRCALOY-4 HASIL PEROLAN. Telah dilakukan percobaan penganilan pelat
zircaloy-4 yang diperoleh dari perolan panas ingot hasil peleburan pada berbagai suhu dan
waktu. Proses anil dilakukan di dalam tungku dengan atmosfer gas argon. Setelah itu dilakukan
pengujian metalografi untuk mengamati presipitat yang terbentuk. Hasil percobaan
menunjukkan bahwa pada suhu anil yang relatif rendah (740 °C), ukuran presipitat belum
memperiihatkan distribusi yang homogen. Pada kondisi tersebut, variasi waktu meyebabkan
perubahan ukuran presipitat yang tidak teratur dan diduga proses anil berada pada tahap
pemulihan (recovery). Jika suhu dinaikkan, ukuran presipitat mengarah ke distribusi yang
homogen. Pada suhu anil 850 °C, makin lama waktu anil ukuran presipitat makin bertambah
besar, sedangkan homogenitasnya baru tampak pada anil di atas 10 jam. Pada suhu anil 930
°C dengan waktu yang relatif singkat (> 3 jam) homogenitas ukuran presipitat sudah terbentuk
dengan frekuensi yang lebih besar. Pada makalah ini dibahas pula derajat presipitasi, W(t),
untuk kondisi percobaan yang dilakukan, di mana pada suhu anil 740 °C dan waktu 30 menit
harganya sudah mencapai 99,63 %.
ABSTRACT
THE INFLUENCES OF ANNEALING TEMPERATURE AND TIME ON PRECIPITATE SIZE
DISTRIBUTION OF ZIRCALOY-4 PLATE AS A ROLLING PRODUCT. Annealing of zircaloy4 plate obtained from hot roiling of ingot at varied temperature and time has been carried out.
The annealing process has been performed in a furnace in argon atmosphere. Metallographic
examination has been done to observe the precipitate formed. The experiments have shown
that at the relatively low temperature (740 °C); the distribution of precipitate size is not
homogeneous. It is considered that the annealing process has still been in the recovery stage.
When the temperature increases, the precipitate tends to be in homogeneous distribution. At
850 °C, the longer annealing time elapses, the coarser precipitate size will be, while the
homogeneity appears after 10 hours annealing time. At temperature of 930 °C with relatively
short of annealing time (>3 hours), the homogeneity of precipitate size is formed more
frequently. In this paper, the degree of precipitation, W(t), has reached 99.63% in the performed
condition that is at temperature of 740 °C for 30 minutes annealing time also discussed.

dipandang sangat perlu. Pada saat ini,
teknologi elemen bakar nuklir memfokuskan
penggunaan zircaloy-2 dan zircaloy-4 sebagai
bahan struktur
kelongsong bagi keperluan
elemen bakar reaktor daya.121

PENDAHULUAN
Paduan logam zirkonium khususnya
zircaloy adalah salah satu bahan
bernilai
strategis yang banyak digunakan baik di
bidang industri kimia maupun teknologi nuklir.
Hal ini karena bahan tersebut memiliki sifat
katahanan mekanik dan korosi pada suhu
tinggi yang cukup baik serta mempunyai
penampang serapan neutron rendah.11' Pada
penggunaan zircaloy sebagai bahan struktur
reaktor, ada beberapa aspek penting yang
perlu diperhatikan yaitu ketahanan korosi dan
sifat mekanik.121 Sehubungan dengan itu,
upaya untuk memahami berbagai fenomena
yang erat kaitannya
dengan ke dua hal
tersebut di atas dengan faktor keselamatan

Dalam rangka antisipasi swa sembada
pembuatan bahan struktur reaktor daya
guna menyongsong pengoperasian PLTN di
masa mendatang, telah dilakukan penelitian
dan
pengembangan
proses
teknologi
pembuatan
zircaloy
dengan
metoda
peleburan. Pada ingot hasil peleburan skrap
zircaloy-4, setelah dideformasi 60 % lalu
dianil, telah terbentuk presipitat yang diikuti
dengan
pengintian
dan
pertumbuhan
presipitat. Presipitat ini terdistribusi pada
235
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berbagai ukuran tergantung dari parameter
proses anil[3].

Bahan
Berhubung
kondisi
pertumbuhan
presipitat sangat erat kaitannya dengan
ketahanan korosi serta sifat mekanik bahan,
maka perlu adanya kajian awal tentang
pertumbuhan presipitat. Pada makalah ini
dibahas pengaruh suhu dan waktu anil
terhadap distribusi ukuran presipitat dari pelat
zircaloy-4 hasil perolan panas.

Bahan utama yang digunakan adalah
skrap zircaloy-4 yang
diperoleh
dari
RUGGLES, Perancis. Bahan tersebut dileburulang tiga kali hingga diperoleh ingot yang
homogen. Bahan lain adalah untuk keperluan
metalografi seperti amplas, resin, pasta
diamond serta bahan etsa. Selanjutnya guna
memperoleh gambar foto dipakai film.

TEOR!

Alat
Dengan memperhatikan beberapa aspek
seperti korosi, termodinamika dan kinetika,
maka fenomena lain harus dipertimbangkan
pula misalnya batas kelarutan unsur pemadu
serta pengintian dan pertumbuhan presipitat
tersebut. Kajian penting dalam teknologi
zircaloy adalah kinetika transformasi fasa,
pengintian
dan
pembesaran
presipitat
intermetalik. Menurut OSTBERG yang dikutip
MAUSSNER dkk.[2! komposisi fasa tersebut
tergantung pada suhu dan waktu. Pelarutan
fasa intermetalik dapat disebabkan oleh suatu
perlakuan panas. Pada zircaloy, presipitat
yang terbentuk biasanya adalah senyawa
intermetalik Zr(Fe,Cr)2 yang tersegregasi
pada
batas
butir
dengan
distribusi
homogenitas yang dipengaruhi oleh laju
pendinginan.[1'4'

Untuk
memotong
pelat
zircaloy-4
digunakan
pisau
potong
Accutom,
sedangkan untuk alat peleburan adalah
tungku vakum busur listrik (Vacuum Arc
Melting Furnace). Mesin rol digunakan untuk
merol ingot hasil lebur yang kemudian dianil
dengan tungku anil yang dialiri gas argon.
Untuk memperoleh gambar mikrostruktur
digunakan mikroskop optik lengkap dengan
peralatan metalografi. Kaca pembesar dan
alat ukur dimensi dipakai untuk menentukan
besarnya butir presipitat.
CARA KERJA
1.

Kinetika pertumbuhan butir presipitat dalam
zircaloy menurut Johnson-Mehl-Avrami yang
dikutip oleh MAUSSNER, dkk.[21 adalah :
W(t)=1-exp(-t/9) n
6 = k . exp (- Q / RT)

(1)
(2)

2.

dengan:
W(t) = derajat presipitasi atau bagian yang
menjadi presipitat dalam waktu t
n
= eksponen numerik yang memberikan
informasi tentang mekanisme proses
presipitasi
k
= konstanta
Q = energi aktivasi
R
= konstanta gas umum
T
= suhu absolut

3.

Dengan pendekatan harga Q = -925
kJ/mol, n = 2 dan k = 2,67 x 10' 6 j [5]
persamaan di atas dapat digunakan untuk
memperkirakan derajat presipitasi pada suhu
dan waktu tertentu.
236

Skrap zircaloy-4 dipotong kecil-kecil lalu
dilebur dengan pengulangan sebanyak 3
kali menggunakan tungku busur listrik
(arc furnace). Ingot yang diperoleh
dipanaskan pada suhu 800 °C selama
30 menit lalu dideformasi dengan cara
dirol panas sampai dicapai tingkat
reduksi 60 %.
Pelat yang diperoleh dianil dalam tungku
yang dialiri gas argon pada suhu 740
oC dan 850 °C masing-masing selama
9-12 jam dan pada suhu 930 °C selama
3-9 jam.
Terhadap
pelat pasca proses anil
dikenai
pengujian
metalografi
menggunakan mikroskop optik untuk
memperoleh
gambar
(foto)
mikrostrukturnya.
Presipitat
yang
terbentuk
diamati,
lalu
dilakukan
penentuan ukuran presipitat dengan
bantuan kaca pembesar dan alat ukur
dimensi. Juga dilakukan pengukuran
kekerasan.
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dapat diiihat pada anil selama 9 dan 11 jam di
mana kurva yang diperoleh tidak mempunyai
satu sisi simetris, sedangkan untuk 10 dan 12
jam, jika diekstrapolasi maka akan diperoleh
kurva yang simetris sisi kanan dan kirinya.
Kondisi ini diduga ada hubungannya dengan
proses anil yang baru mencapai tahap
pemulihan (tahap I).

a. Suhu anil 740 °C
Pengamatan
mikrostruktur
terhadap
sampel zircaloy-A yang dianil pada suhu
740"C selama 9-12 jam bam menunjukkan
pencapaian tahap recovery atau tahap
pemulihan butir setelah sampel mengalami
peroian sebelumnya[6]. Pada kondisi tersebut,
distribusi ukuran presipitat ditunjukkan pada
gambar 1. Pada gambar tersebut tidak tampak
adanya homogenitas ukuran presipitat. Hal ini

Tampak pula bahwa apabila waktu
diperpanjang, terjadi perubahan ukuran
presipitat (gambar 2). Jika diiihat variasi
tingkat kekerasan dan
kurva
ukuran
presipitat serta morfologi mikrostrukturnya,
maka dapat diduga bahwa proses anil pada
suhu relatif rendah memerlukan waktu yang
cukup lama (di atas 12 jam) untuk mencapai
tahap lebih lanjut[6J.
b. Suhu anil 850 °C
Pemanasan sampel zircaloy-A pada
suhu 850 °C dengan waktu 7-12 jam
menunjukkan
adanya
perubahan
mikrostruktur yang selama proses anil sampai
10 jam dapat dikatagorikan berada pada
daerah tahap I (pemulihan), sedang tahap II
yaitu rekristalisasi (recrystaltization) secara
parsial terjadi pada penganilan selama 11-12
jam[6]. Proses anil pada 850 °C telah
menghasilkan distribusi ukuran presipitat
dengan bentuk kurva distribusi yang simetris
(gambar 3). Hal ini menunjukkan bahwa
ukuran butir presipitat lebih homogen
dibandingkan dengan ukuran butir hasil
penganilan pada suhu yang lebih rendah
(740°C). Di sini tampak pula bahwa waktu
anil yang relatif singkat (9 jam) menghasilkan
distribusi ukuran presipitat tidak homogen.
Semakin panjang waktu anil homogenitas
akan lebih tampak, terutama untuk 10 dan 11
jam dengan frekuensi (ukuran presipitat yang
sama) lebih besar. Sementara itu untuk 12
jam homogenitas memang berkurang, namun
ukuran presipitat bertambah besar.

Gambar 1. Distribusi ukuran presipitat pada
proses anil 740 °C selama 9, 10,
11 dan 12 jam.

\

Pada gambar 4 tampak pengaruh waktu
terhadap ukuran presipitat di mana telah
terjadi pertumbuhan presipitat yaitu semakin
lama waktu anil ukuran presipitat bertambah
besar. Pada tahap II (rekristalisasi) ini, derajat
supersaturasi dari butiran matriks menurun
karena adanya nukleasi dan pertumbuhan
presipitat.121

0
9

Waklu, jam

Gambar 2. Pengaruh waktu terhadap ukuran
presipitat pada suhu anil 740 °C
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menggambarkan kondisi ini dapat dilihat pada
pustaka 6. Penghalusan dan homogenisasi
presipitat terjadi apabila dilakukan anil ulang
pada suhu 725 °C selama 30 menit. Apabila
proses anil diperlama (> 5 jam), maka
pembesaran presipitat berlangsung terus
tanpa hambatan mulai tahap II sampai tahap
III (gambar 5).
Selanjutnya
dari
perhitungan
menggunakan persamaan (1) diperoleh
bahwa proses presipitasi setelah 3 jam telah
cukup
sempurna
(tabel
1),
bahkan
diperkirakan sudah terjadi pembesaran ukuran
presipitat itu sendiri.
Gambar 3. Distribusi ukuran presipitat pada
proses anil 850 °C selama 9, 10,
11 dan 12 jam.

Tabel 1. Harga 0 dan W(t) pada berbagai
suhu dan waktu anil
Waktu, t
10 menit
10 menit
30 menit
> 9 jam
> 9 jam
>3jam

Suhu, T °C
640
760
740

740
850
930

0
0,7272
0,1699
0,2114
0,2114
0,0070
0,0356

W(t), %
5,12*
61,81 *
99,63
100
100
100

* Data diambil dari pustaka 2.
Pada tabel 1 tampak bahwa untuk waktu
yang relatif singkat (10 menit) dan suhu relatif
rendah (640 °C) harga W(t) kecil (5,12 %).
Namun jika sunu dinaikkan menjadi 760 °C
harga W(t) bertambah dengan cepat menjadi
61,81 %. Dari percobaan yang dilakukan
diperoleh bahwa kenaikan W(t) ini bertambah
besar untuk waktu yang lebih lama (30 menit)
yaitu 99,63 %. Untuk waktu anil > 30 menit
dan s;uhu > 740 °C harga W(t) sudah
mencapai 100 %.

Gambar 4. Pengaruh waktu terhadap ukuran
presipitat pada suhu anil 850 °C

c. Suhu anil 930 °C
Pada suhu anil 930 °C, berdasarkan
ukuran morfologi butir, diperkirakan terdapat
fenomena berikut: tahap I yaitu pemulihan
(recovery) terjadi selama penganilan 1-4 jam,
selanjutnya pada kisaran waktu 4-7 jam
terjadi proses tahap II yaitu rekristalisasi
(recrystallization) dan setelah 7 jam adalah
tahap III yaitu pembesaran butir (grain
coarsening)[6].

I3

Dibandingkan
dengan
penganilan
sebelumnya yang suhunya lebih rendah
(740°C dan 850°C), maka terhadap presipitat,
semakin tinggi suhu dan semakin panjang
waktu pemanasan ternyata memberikan
distribusi ukuran presipitat dengan frekuensi
yang makin besar. Selain itu homogenitas
ukuran presipitat akan lebih baik bila ditinjau
dari
kesimetrisan
kurva.
Kurva yang

Waktu, jnm

Gambar 5. Pengaruh waktu terhadap ukuran
presipitat pada suhu anil 930 °C
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SIMPULAN
1.

2.

Suhu
anil
berpengaruh
terhadap
distribusi ukuran presipitat. Pada suhu
relatif rendah (740 °C), distribusi ukuran
presipitat belum menunjukkan keadaan
yang homogen. Jika suhu anil dinaikkan
sampai 850 °C dan 930 °C, tingkat
homogenitas
ukuran
presipitat
bertambah. Demikian juga untuk waktu
anil,
makin
lama
proses
anil
berlangsung, pada umunya ukuran
presipitat cenderung lebih homogen.
Pada suhu anil 930 °C, di mana proses
anil berada pada tahap pemulihan,
rekristalisasi dan pertumbuhan butir,
maka pada waktu anil antara 3-5 jam
terjadi penurunan ukuran dan di atas 5
jam terjadi kenaikan ukuran presipitat.

TANYA JAWAB
1. Budi Briyatmoko
•
Dengan metoda yang digunakan, apakah
yang dilihat benar-benar presipitat?
•
Dengan menggunakan mikroskop optik
(bukan SEM/TEM) apakah yang dilihat
tidak rancu antara presipitat dan lubang
yang terjadi karena efek preparasi
sebelumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya
kepada Saudara Eric
JohnerL,
Sardjono
dan Suyoto
yang
membantu
dalam
peleburan
logam,
Widjaksana untuk pembuatan kurva statistik
serta Isfandi dan Asep Sirnagan yang telah
membantu hingga selesainya penelitian ini.

Sigit
• Metoda pengamatan presipitat dilakukan
dengan mikroskop optik berdasarkan
pada karakteristik presipitat sebagai
senyawa intermetalik pada zircaloy yang
diperoleh dari pustaka.
•
Dengan pengamatan
yang cermat,
mestinya peneliti akan berusaha untuk
membedakan antara presipitat dengan
lubang. Umumnya perbedaan cukup jelas
dan bagi yang rancu dengan lubang, hal
ini tidak termasuk data yang diamati dan
dihitung.

DAFTAR PUSTAKA
[1] SCHMUCK, J., "The Properties of
Zirconium And Its Alloys for Chemical
Engineering Applications", CEZUS, Ugine
[2] MAUSSNER,
G.,
ORTLIEB,
E.,
WEIDINGER, H.G.,"Basic Properties of
Zirconium Alloys With Respect to
Mechanical and Corrosion Behaviour",
Kaaftwerk
Union
Aktiengesellschaft,
Erlangen.
[3] Badruzzaman,M.,WIDJAKSANA,
SIGIT,
SURYANA, R.A., Johneri, E., "Proses
Teknologi Pembuatan Paduan Logam
Zirkonium (Zircaloy) Dengan Metoda
"Casting" dan Metalurgi Serbuk", Seminar
Dalam Rangka HUT X DRN, Serpong,
1994
[4] KNODLER,
D.,
RESHKE,
S.,
WEIDINGER,
H.E.,
"Technology
of
Zirconium Alloys for Cladding Tubes of
Water
Cooled
Fuel
Assemblies",
Kerntechnik, No. 4, 50(1987).
[5] MAUSSNER,
G., STEINBERG,
E.,
TENKOFF, E., 24-27 June, ASTM-7th Int.

2. Harini Sosiati
•
Pada penelitian ini untuk pengamatan
hanya
digunakan
mikroskop
optik.
Bagaimana cara menentukan morfologi
dan jenis presipitat dan ukurannya,
mengingat resolusi alat tersebut lebih kecil
dari mikrsokop elektron?
• Andaikan presipitat itu benar, mengapa
korelasi frekuensi dan ukuran presipitat
pada 850 °C lebih simetris dibandingkan
740 °C?
•
•
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Sigit
Seharusnya
pengukuran
presipitat
dilakukan dengan TEM, namun pada saat
itu TEM masih dalam perbaikan cukup
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•

lama. Tetapi menurut pustaka, presipitat
ada yang dapat dilihat dengan mikroskop
optik. Atas dasar kondisi seperti ini maka
dicoba untuk mengamati presipitat dengan
mikroskop optik. Dari pengamatan yang
telah dilakukan, setelah dibandingkan
dengan karakterisitik yang diperoleh dari
informasi kualitatif tentang morfologi
presipitat dari pustaka (seperti fenomena
segregasi pada batas butir) dan juga
ukurannya, maka dapat diduga bahwa
kemungkinan besar yang diamati secara
khusus itu adalah presipitat.
Pada ke dua suhu di atas cukup jelas
sekali perbedaan ukuran dan juga
distribusi presipitat yang diperoleh dari
pengamatan dan perhitungan langsung
dari foto mikroskop optik. Sesuai dengan
ungkapan model Ostwald ripening bahwa
presipitat mengalami perubahan ukuran
sesuai dengan perubahan suhu. Dugaan
bahwa yang diamati secara khusus
adalah presipitat semakin kuat dengan
adanya bukti seperti ini, sedangkan
perubahan simetrisitas dari kurva adalah
mungkin merupakan salah satu akibat
langsung dari perubahan diameter dam
morfologi presipitat itu sendiri.

•

•

Menurut penglihatan kami, grafik yang
ditayangkan bukan hubungan antara
frekuensi dengan ukuran presipitat tetapi
hubungan antara frekuensi dan ukuran
butir. Mohon penjelasan.
Dari nilai kekerasan yang diperoleh,
bagaimana
hubungannya
dengan
perlakuan dan aplikasinya sebagai bahan
struktur?

Sigit
•
Perolan dilakukan pada suhu 800 °C
supaya lebih mudah mendapatkan tingkat
reduksi pada perlakuan perolan.
•
Bukan. Di sini yang diukur adalah
hubungan antara frekuensi dan ukuran
presipitat karena yang akan dikaji adalah
tentang presipitat.
•
Nilai kekerasan yang diperoleh sudah
masuk dalam kisaran nilai kekerasan yang
didapat
dengan
proses
perlakuan
termomekanik. demikian juga untuk
aplikasi
sebagai
bahan
struktur,
kekerasan sudah masuk. Untuk aplikasi
secara luas, perlu ditinjau banyak faktor
seperti korosi, hubungan presipitat dengan
korosi dan sifat mekanik lain, unjuk kerja
sebagai material nuklir dsb.

3. Elma
•
Dari gambar yang ditampilkan, berapa
pembesarannya?
• Apakah dengan pembesaran yang tidak
terlalu besar yakin adanya presipitat?
Apakah hanya perbedaan polaritas daerah
yang diduga presipitat tetapi suatu
cekungan, mengingat ukurannya besar?

5. Bambang Herutomo
•
Makalah ini menyoroti tentang presipitat.
Mohon dijelaskan spesifikasi presipitat
dan kekerasan zircaloy-4 untuk dapat
digunakan sebagai bahan struktur EBN.
Sigit
•
Dari pustaka ukuran berkisar antara 50200 nm dan pada pustaka lain dapat
mencapai 1000 nm (untuk zircaloy-2).
Dalam percobaan ini diperoleh ukuran
presipitat > 1000 nm (untuk zircaloy-4).
Untuk memperoleh harga seperti dalam
pustaka, perlu penelitian lebih lanjut.
•
Mengenai kekerasan, sebelum dilebur
nilanya sekitar 249 VHN (zircaloy-4),
setelah dilebur, dirol lalu dianil pada
930 °C selama 9 jam kekerasannya
adalah 247,5 VHN.

Sigit
•
Pembesaran 200 x.
•
Butir,
batas
butir
dan
persipitat
perbedaannya cukup jelas untuk diamati
secara visual pada foto mikrostruktur yang
diperoleh, sehingga pengamatan dan
perhitungan terhadap presipitat dapat
dilakukan dengan baik.
4. Eric Jr.
•
Pada suhu berapa perolan dilakukan dan
apa dasar penentuannya?
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KAJIAN MODIFIKASI SISTIM LAS TUTUP UNTUK
ELEMEN BAKAR NUKLIR TIPE CANDU DAN PWR
Maradu Sibarani
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
KAJIAN MODIFIKASI SISTIM LAS TUTUP UNTUK ELEMEN BAKAR NUKLIR TIPE
CANDU DAN PWR. Untuk mengantisipasi industri elemen bakar nuklir (ebn) yang akan dibangun
di Indonesia, maka disamping ebn tipe Cirene, penelitian untuk ebn berbagai tipe terus
dilaksanakan dengan mengusahakan penggunaan alat yang tersedia. Rancangan/modifikasi
mencakup proses las tutup ujung dengan kelongsong ebn tipe Candu dan tipe PWR. Dengan
meninjau bahan dan dimensi (bidang kontak) kelongsong serta parameter proses las (arus, siklus)
maka alat Magnetic Force Welding dapat dikembangkan untuk penggunaan las tutup ebn tipe
Candu, dan diperlukan modifikasi pada bagian-bagian clamp (pemegang kelongsong dan tutup).
Modifikasi alat pellet drying and element filling fumance dapat dilakukan berdasarkan hasil survei
kelengkapan sistim pendukung dari alat tersebut yaitu pengisian gas helium, ruang las, suplai gas
argon, sistim vakum, pemegang kelongsong dan motor pemutar kelongsong. Modifikasi dilakukan
dengan cara menambah las TIG pada welding chamber serta mengubah ukuran beberapa
komponen (seal clamp, tube clamp), untuk pelasan tutup dengan kelongsong elemen bakar nuklir
tipe PWR.
ABSTRACT
ASISMENT OF WELDING SYSTEM MODIFICATION OF THE CANDU AND PWR FUEL
ELEMENT TYPES END PLUG. To anticipate future possibility of a nuclear fuel element industry in
Indonesia, research on other types of nuclear fuel element beside Cirene type has to be done. It
can be accomplished, one of them, by modifying the already avaible equipment. Based on the
sheath material, the sheath dimension and the welding process parameters such as welding
current and welding cycles, the available Magnetic Force Welding can be used for welding end
plug of CANDU nuclear fuel element by modifying some of its components (tube clamp, plug
clamp, etc). The available Pellet drying and element filling furnace with its supporting system with
includes helium gas filling, welding chamber, argon gas suplay, vacuum system, sheath clamp
and sheath driving system can be used for welding end plug with sheath of PWR nuclear fuel
element by adding of Tungsten Inert Gas (TIG) welding machine in the welding chamber and
modifying a few components (seal clamp, sheath clamp).

dengan kelongsong elemen bakar nuklir tipe
Candu dan tipe PWR. Dimensi elemen bakar
nuklir tipe Candu mempunyai panjang yang
tidak jauh berbeda dengan elemen elemen
bakar
tipe
Cirene,
sehingga
proses
pelasannya dapat dilaksanakan dengan mesin
Magnetic
force
welding
sebagaimana
digunakan untuk elemen bakar tipe Cirene,
yaitu dengan melakukan modifikasi pada
beberapa
komponen
pendukung.
Alat
Magnetic force welding telah dicoba untuk
pelasan elemen bakar tipe Prototype in pile
loop, dengan panjang elemen bakar sama
dengan elemen bakar tipe Cirene dan
diameter yang lebih kecil (lihat tabel 2), yaitu
dengan melakukan modifikasi terhadap
beberapa komponen. Hasil pelasan masih
dalam uji coba untuk mendapatkan parameter
optimum. Elemen bakar tipe PWR mempunyai
panjang yang sangat berbeda dengan ebn tipe
Cirene, maka alat Magnetic force welding

PENDAHULUAN
Perakitan elemen bakar nuklir (ebn)
adalah pekerjaan yang menyangkut antara
lain : pelasan tutup pertama, pengisian pelet,
pelasan tutup kedua serta uji kualitasnya.
Pelasan termasuk pekerjaan utama dalam
perakitan, yang mempengaruhi kualitas
elemen bakar nuklir sekaligus unjuk kerjanya
dalam
reaktor.
Bidang elemen bakar
eksperimental direncanakan untuk eksperimen
pembuatan elemen bakar nuklir tipe Cirene.
Sesuai dengan program Batan untuk
penguasaan teknologi perakitan pada elemen
bakar tipe Candu dan PWR maka perlu
tinjauan pada peralatan yang ada untuk
kemungkinan
dimodifikasi
agar
dapat
dilakukan eksperimen perakitan elemen bakar
untuk elemen bakar selain tipe Cirene.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
sistim las tutup pertama dan tutup kedua
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tidak dapat digunakan untuk pelasan tutup.
Oleh karena itu periu analisis peralatan lain
untuk dapat dimodifikasi dalam proses
pelasan tutup ini. Alat pellet drying and
element filling furnace yang digunakan untuk
proses pengeringan pelet dan pengisian pelet
ke dalam kelongsong, juga direncanakan
dapat digunakan untuk pelasan antara tutup
dengan kelongsong, dengan melakukan
penambahan mesin las pada sistim yang
sudah ada. Alat ini juga telah dilengkapi
dengan welding box serta komponenkomponen pendukung dalam pelaksanaan
proses
pelasan antara tutup
dengan
kelongsong elemen bakar.

pelasan ini. Alat kontrol utama pada alat
Magnetic Force Welding adalah :
- Weld transformer yaitu untuk mengukur
second voltage yang disuplai oleh
elektroda, pengesetan transformer dapat
diatur pada transformer regulation.
- Robotron weld control yaitu untuk
mengontrol waktu pelasan dalam siklus/las,
squeeze dan hold time dari elektroda.
- Diffurs 272 weld current meter yaitu untuk
mengukur arus positip atau arus negatip
dan untuk mengontrol unjuk kerja kontaktor
ignitron.
- Alat pengukur vakum, dll.
Komponen pendukung untuk sistim
pelasan adalah tube collet clamp, seal clamp,
tube back up clamp, dan tube clamp. Clamp
tersebut berfungsi sebagai pemegang tutup
dan kelongsong saat terjadi penekanan dan
pemanasan dan mendapat gaya tekan dari
silinder udara.

DASAR TEORl
Pengelasan tutup elemen bakar nuklir
tipe Candu yang berdimensi hampir sama
dengan elemen bakar tipe Cirene (tabel 2)
diharapkan dapat mengunakan alat Magnetic
force welding. Proses pelasan dilakukan
dengan metode resistance welding. Prinsip
kerja alat Magnetic Force Welding yaitu
memanfaatkan energi magnet dan energi
listrik.
Pelasan
dilakukan
dengan
memanaskan benda kerja dengan energi
listrik yang dirubah menjadi energi panas, dan
dalam waktu yang bersamaan ditekan dengan
gaya magnet agar kedua bahan yang dilas
menyatu. Besarnya panas yang timbul dapat
dihitung dengan rumus :

Untuk elemen bakar tipe PWR dengan
panjang 4058 mm dan diameter kelongsong
9,5 mm, digunakan alat Pellet drying and
element filling furnace
yaitu
dengan
menambah las TIG pada welding chamber
yang tersedia. Las TIG merupakan bagian dari
las busur gas yaitu dengan mengisi gas
pelindung ke daerah las untuk melindungi
logam yang mencair terhadap pengaruh
atmosfir. Busur listrik yang timbu! antara
wolfram dan logam induk dilindungi dengan
gas Argon. Logam pengisi dimasukkan ke
daerah arus busur sehingga mencair dan
terbawa ke logam induk. Untuk logam yang
tipis tidak menggunakan logam pengisi.

H = I2.R. T
dengan :

H = panas yang timbul (Btu)
I = Arus las (Amp)
R = tahanan kerja (Ohm)
T = Waktu pelasan (detik).

Prinsip pelasan TIG adalah: -kelongsong
dipasang
dalam
dudukannya,
-melalui
pengisian tutup,
tutup ditempatkan pada
posisinya untuk mengatur jarak celah antara
kelongsong dan tutup, -kemudian ruang las
divakumkan dan selanjutnya diisi dengan gas
peliridung (argon) saat pelasan, -pelasan
dimulai
dengan
memutar
kelongsong
perlahan-lahan sambil holder elektroda
bekerja.

Besarnya parameter arus las dan waktu
pelasan sangat mempengaruhi kualitas hasil
las. Bentuk elektroda, stabilitas kontrol,
stabilitas
catu
daya,
posisi
tonjolan
kelongsong dalam ruang las, kemiringan
bidang kontak ebn juga mempengaruhi hasil
pelasan. Alat ini menggunakan sisitim silinder
udara untuk menggerakkan langkah elektroda.
Kombinasi gaya listrik dan gaya magnet yang
direkomendasikan adalah 1/3 gaya tekan
udara silinder dan 2/3 gaya elektromagnet
yang timbul secara koaksial. Gaya tahan
clamp yaitu gaya pemegang kelongsong dan
tutup saat terjadi penekanan adalah juga
faktor yang menentukan dalam proses

Adapun keuntungan dalam penggunaaan
las TIG adalah :
- kualitas daerah las baik
- kecepatan pengumpan logam pengisi
dapat diatur terlepas dari besarnya arus
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listrik sehingga penetrasi ke logam induk
dapat di atur semaunya.
dapat digunakan untuk baja berkualitas
tinggi dan zircaloy

-

b. Dimensi Kelongsong
Panjang elemen bakar
Bila dilihat dari panjang, elemen bakar
tipe Cirene, tipe Candu Gentily-1 dan ebn
prototype in pile loop mempunyai panjang
yang sama, sedangkan untuk ebn Candu
Pickering
dan
ebn
Candu
Gentily-2
mempunyai panjang 4,7 mm lebih pendek dari
ebn tipe Cirene. Dengan perbedaan panjang
maksimum 4,7 mm (tabel 2), hal ini dapat
diatur dengan menempatkan kelongsong
dalam mesin.

KAJIAN
1. Alat Magnetic Force Welding untuk
pelasan elemen bakar tipe Candu.
Magnetic Force Welding telah diuji coba
untuk pelasan ebn tipe Cirene, ebn prototype
in pile loop dan alat dapat berfungsi dengan
baik. Sampai sekarang masih terus dilakukan
percobaan untuk memperoleh parameter
proses yang optimum agar kualitas hasil las
memenuhi spesifikasi.

Tabel 2. Dimensi masing-masing elemen
bakar

Analisis penggunaan mesin Magnetic
Force Welding tersebut dapat ditinjau dari
beberapa hal, yaitu:
a. Bahan Kelongsong
Ditinjau dari bahan kelongsong, elemen
bakar Cirene menggunakan bahan zircaloy-2,
sedangkan
elemen
bakar
Candu
menggunakan bahan zircaloy-4. Perbedaan
bahan ini terdapat
pada
prosentasi
kandungan Ni seperti pada tabel 1.

Dimensi
Elemen
Bakar

ebn
Cirene

ebn
Candu
Gentily-1
500

ebn
Candu
Pickering

ebn
Candu
Gentily-2

500

ebn
prototype
in pile
loop
500

Panjang
(mm)
Diameter luar
(mm)
Tebal
kelongsong
(mm)
Luas
Bidang
Kontak
(mm2)

493,3

495,3

20

13,25

19,74

15,19

13,08

0,51

0,4

0,49

0,38

0,38

31,21

16,14

29,60

17,65

15,12

Tabel 1. Komposisi zircaloy-2 dan zircaloy-4
Diameter Luar dan Luas Bidang Kontak
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Unsur
Sn
Fe
Cr
Ni
Fe + Cr +Ni
total
C
02
Zr +
Pengotor
Iainnya

Zircaloy-2
1,2-1,7%
0,07- 0,20 %
0,05-0,15%
0,03 - 0,08 %
0,18-0,38%

Zircaloy-4
1,2-1,7%
0,18-0,24%
0,07-0,13%
_
0,28-0,37%

80 - 300 ppm
900-1600 ppm
sisanya

80-300 ppm
900-1600 ppm
sisanya

Untuk elemen bakar tipe Candu Gentily1, diameter dan luas bidang kontak
kelongsong hampir sama dengan elemen
bakar tipe Cirene, tetapi elemen bakar Candu
Pickering dan Candu Gentily-2 terlihat adanya
perbedaan yang besar dengan ebn tipe
Cirene, tetapi untuk ebn prototype in pile loop,
diameter luar dan luas bidang kontak
kelongsongnya hampir sama.
c. Parameter Las

Dari tabel 1. terlihat bahwa, besarnya
kandungan Ni dalam zircaloy-2 adalah 0,03
s.d 0,08 wt%, sedangkan pada zircaloy-4 tidak
mengandung Ni. Bila ditinjau dari segi proses
pelasan, perbedaan kandungan Ni tidak
mempengaruhi proses pelasan, sehingga
zircaloy-4 dapat dilas dengan Magnetic force
Welding tanpa mengalami perubahan pada
sistim las.

Spesifikasi alat dan parameter las yang
sudah
dilakukan untuk pelasan ebn tipe
Cirene (dari NIRA/EBE) serta prototipe in pile
loop, dapat dilihat pada tabel 2.
Dari parameter pada tabel 3, dapat
dianalisis penggunaan alat untuk ebn tipe
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Tabei 3. Parameter pelasan ebn Cirene dan prototype in pile loop

No.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Parameter las
gaya arus
magnet (%)
waktu pelasan
(cycle)
jarak gap
magnet (mm)
Arus las (%)
Transformer
taps :
- magnet
-welding
tube exposure
beyond collet
(mm)
magnetic force
time (cyclus)

Parameter dari
NIRA untuk ebn
tipe Cirene

Parameter
percobaan untuk
ebn tipe Cirene

50

60

Parameter
percobaan untuk
ebn prototype in pile
loop
50

0-99

8

23

10

2,5-12,5

3,68

4

4

0-100
( 3 - 10)volt

30

65

40

Spesifikasi
alat
0-100

0-1,5

0-99

Tap1
taps : PAR, HI, 2
(8 volt)
0,889

8

Tap1
taps : PAR, HI, 2
(8 volt)
0,889

10 - 25

Candu berdasarkan dimensi ebn dan
parameter yang telah didapat, sebagai berikut

Tap1
taps : PAR, HI, 2
(8 volt)
0,889

10

- tube collet clamp
- seal clamp
- tube back up clamp
- tube cap clamp
- electrode tube

0 dari percobaan pelasan ebn Cirene yang
dilakukan
Bidang
elemen
bakar
eksperimental
(BEBE),
parameterparameter tersebut belum stabil, tetapi
hasil las yang diperoleh mendekati baik
(porsen sambungan las besar)
0 Percobaan pelasan ebn prototype in pile
loop, parameternya sedikit di atas
parameter NIRA untuk ebn Cirene,
terutama untuk waktu pelasan, jarak gap
magnet, arus las dan magnetic force time
(cyclus).
0 Dari ketiga parameter las ini (Nira, BEBE,
dan in pile loop), bila dibandingkan dengan
parameter las yang ada pada alat maka
ketiganya
berada
pada
daerah
kemampuan parameter alat yang masih
dapat di atur.

Spesifikasi komponen adalah :
diameter dalam komponen sesuai dengan
diameter luar kelongsong setiap tipe
elemen bakar Candu yang akan di las
(tabel 2.)
• bahan dan bentuk komponen sama seperti
yang ada pada alat, sedang ukurannya
disesuaikan dengan bahan yang akan
dilas.
• gambar komponen tersebut dapat dilihat
pada gambar 1 - 5

•

3. Alat Pellet drying and element filling
furnace untuk pelasan elemen bakar
tipe PWR
Alat ini juga dilengkapi dengan ruang las
yang dapat digunakan untuk pelaksanaan
pelasan elemen bakar. Bila pelasan dilakukan
di dalam alat pellet drying and element filling
furnace, maka diperlukan syarat-syarat:

2. Menentukan
komponen - komponen
alat Magnetic force welding yang
dimodifikasi untuk pelasan elemen
bakar tipe Candu
Berdasarkan analisa di atas maka alat
Magnetic Force Welding dapat dikembangkan
untuk pelasan ebn tipe Candu. Komponen
yang perlu dimodifikasi didasarkan pada
dimensi ebn Candu (diameter luar dan tebal
kelongsong).
Komponen-komponen
yang
mengalami modifikasi adalah :

- ruang las yang dapat dikondisikan untuk
proses pelasan
- sistim pengisian gas He dalam ebn sebagai
gas pengisi
- saluran gas Argon sebagai gas pelindung
saat pelasan
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- sistim pengkondisian (vakum) dalam ruang
las, untuk menghindari oksida di permukaan
pelasan
- sistim pengambilan, penempatan, dan
pemegang tutup ebn pada saat persiapan
dan pelasan tutup elemen bakar
- sistim pemutar kelongsong yang dapat di
atur kecepatannya.

Spesifikasi clamp yaitu :
- diameter dalam clamp sesuai dengan
diameter luar elemen bakar = 9,5 mm.
- bahan dan bentuk komponen sama seperti
yang digunakan pada alat
Kemungkinan
penempatan
alat/
komponen tambahan :
- Pemasangan interface antara holder
elektrode dan ruang las
0 holder elektrode dipasang pada bagian
atas kamar las (welding chamber)
0 holder elektrode dilengkapi dengan baut
pengatur turun naiknya elektroda
0 holder elektrode dapat dibongkar pasang
dengan mudah untuk penggantian dan
perawatan
- Panel kontrol dapat dipasang pada panel
yang ada
- Mesin las TIG ditempatkan disamping panel

Adapun fasilitas yang ada pada alat
yang dapat mendukung proses pelasan
adalah sebagai berikut:
-

saluran pengisian gas Helium
ruang las
saluran pengisian gas Argon
sistim vakum
mekanisme pemegang tutup
mekanisme pemegang kelongsong
sistim dan motor pemutar kelongsong

Dari fasilitas yang ada dan dengan
persyaratan kebutuhannya, maka alat pellet
drying and element filling furnace dapat
dikembangkan untuk penggunaan mesin las
TIG.

SIMPULAN
Dengan
melihat
bahan,
dimensi
(panjang, diameter luar, tebal) kelongsong
maka ebn Candu tidak terlalu jauh berbeda
dengan elemen bakar tipe Cirene dan dengan
kemampuan alat Magnetic Force Welding
maka dapat dikembangkan untuk pelasan
tutup dengan kelongsong elemen bakar tipe
Candu. Perlu dilakukan modifikasi pada
beberapa komponen yaitu tube collet clamp,
seal clamp, tube back up clamp, dan tube cap
clamp.

Pemilihan tipe las Tungsten inert gas
(TIG) pada pelasan elemen bakar tipe PWR
didasarkan pada kondisi alat yang kompatibel
dengan las TIG.
4. Menentukan modifikasi alat pellet drying
and element filling furnace untuk
pelasan elemen bakar tipe PWR.

Alat pellet drying and element filling
furnace berfungsi untuk pengeringan pelet dan
pengisian pelet ke dalam kelongsong juga
dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang
disambungkan dengan alat las
serta
persyaratan perlakuan pelasan antara lain :
pengisian gas He, gas argon, sistim vakum,
mekanisme pemegang tutup, pemegang
kelongsong serta motor penggerak pemutar
kelongsong.
Dengan
menambah
alat
Tungsten Inert Gas (TIG) pada welding
chamber maka dapat digunakan untuk
pelasan tutup dengan kelongsong tipe PWR
dengan perubahan ukuran pada beberapa
komponen yaitu seal clamp, tube clamp, dan
clamp pengambii tutup. Sebagai tindak lanjut
diperlukan perencanaan untuk pemasangan
antara holder elektrode dengan ruang las,
serta untuk menentukan spesifikasi las TIG
yang digunakan.

Bila alat pellet drying and element filling
furnace digunakan untuk mengelas ebn tipe
PWR maka perlu penambahan mesin las TIG
dan komponen-komponennya. Sesuai dengan
dimensi elemen bakar tipe PWR (panjang
4,058 m, diameter luar kelongsong = 9,5 mm)
maka perlu dilakukan perubahan ukuran pada
komponen berikut:
- seal clamp
- tube clamp
Seal clamp digunakan untuk menjaga
kevakuman pada daerah welding chamber.
Tube clam digunakan sebagai pemegang
tutup yang telah dimasukkan melalui sistim
pengambilan dan penempatan tutup yang
dilas.
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Gambar 1. Tube collet clamp
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Gambar 2. Tw6e back up clamp
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Gambar 4. Holder electrode
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Gambar 5. Tube cap clamp
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TANYA JAWAB

Maradu S.
• Kandungan
Nikel yang
ada
pada
kelongsong elemen bakar Cirene dan
elemen bakar Candu tidak mempengaruhi
proses dan hasil pelasan.

LGraito
Telah dirancang/disimpulkan bahwa alat
Magnetic force welding akan dapat digunakan
untuk melas elemen bakar nuklir tipe Candu.
Jika nantinya digunakan, pengujian lasan apa
sajakah yang akan dilaksanakan ?

3. Widjaksana
• Ini bukan rancangan, tapi baru tahap
analisis persyaratan
• Batas 50 cm tidak tepat karena ini bukan
persyaratan baik buruknya hasil las.

Maradu S.
• Yang
dilakukan
adalah
pengujian
parameter proses pelasan untuk elemen
bakar tipe Candu yaitu : arus las, gaya
magnet dan jarak gap untuk mendapatkan
hasil yang baik.

Maradu S.
• Judul
telah
diganti
dengan
"Pra
rancangan/modifikasi sistim las tutup untuk
elemen baka nuklir tipe Candu dan PWR".
• Batas 50 cm memang bukan persyaratan
baik buruknya hasil las, tetapi kaiau
elemen bakar nuklir tipe PWR dengan
panjang sekitar 4 m, maka alat Magnetic
force welding tidak dapat digunakan,
karena sistim yang digunakan adalah
dengan penekanan.

2. Syafruddin
• Dengan adanya perbedaan kandungan
Nikel pada bahan kelongsong, apakah ada
perbedaan hasil pelasan ?
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PENENETUAN ORIENTASI FASA KEDUA Mg2Si PADA PADUAN AlWigSil
DENGAN METODA DIFRAKSI ELEKTRON
Masrukan
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
PENENTUAN ORIENTASI FASA KEDUA Mg2Si PADA PADUAN AIMgSil DENGAN
METODA DIFRAKSi ELEKTRON. Telah dilakukan penentuan orientasi fasa kedua Mg2Si
pada paduan AIMgSil dengan
metoda difraksi elektron. Mula-muia paduan AIMgSil
dipanaskan pada suhu 400° C selama 3 jam dan didinginkan secara pelan-pelan,
selanjutnya dibuat dalam bentuk thin foil Percobaan dilakukan menggunakan Transmission
Electron Microscope (TEM) dengan mengambil difraksi pada satu posisi pada sudut 11° dan
16°serta pada posisi yang lain pada sudut sembarang. Hasil pola difraksi yang tampak
menunjukkan
bahwa pada pengambilan difraksi pada sudut 11° fasa kedua Mg2Si
mempunyai struktur hexagonal closed packed (hep) dengan arah [01T1] dan matriks Al(a)
mempunyai struktur face center cubic (fee) dengan arah [001]. Sementara itu, pada
pengambilan difraksi pada sudut 16° fasa kedua Mg2Si mempunyai struktur hexagonal
closed packed (hep) dengan arah [1213"] dan matriks Al(a) mempunyai struktur face center
cubic (fee) dengan arah [013]. Pada pengambilan difraksi dengan posisi yang lain pada sudut
sembarang diperoleh hasil bahwa fasa kedua Mg2Si mempunyai struktur hexagonal closed
packed (hep) dengan arah [2"42'3] dan matriks Al(a) mempunyai struktur face center cubic
(fee) dengan arah [013]. Dari pengamatan pada ketiga proyeksi standar yang telah saling
ditempelkan antara fasa
kedua
Mg2Si dengan matriks Al(a) tersebut ternyata tidak
terdapat bidang-bidang yang berimpit. Oleh karena itu antara fasa kedua Mg2Si dengan
matriks Al(a) bersifat non koheren.

ABSTRACT
DETERMINATION OF Mg2Si SECOND PHASE ORIENTATION IN AIMgSH ALLOY
USING ELECTRON DIFFRACTION METHOD. Orientation of Mg2Si second phase in
the AIMgSH alloy has been determined using electron diffraction method. The AIMgSH
sample preparation was prepared by introducing the heating process on the temperature of 400°
within 3 hours. This was then gradually cooled and formed to be thin foil. The instrument used
was Transmission Electron Microscope (TEM) using a certain electron diffraction at the position
of 11° and 76° angles also at another position of free angle. The diffraction patterns at 11° show
that Mg2Si second phase structure is hexagonal closed packed (hep) with [O1T1J direction and
the structure ofAI(a) matrix is face center cubic (fee) with [001] direction, in the other hand the
diffraction at 1(? indicates that structure of Mg2Si second phase is hexagonal closed packed
(hep) with [1213] direction and that ofAI(a) matrix is face center cubic (fee) with [013] direction.
The pattern of free angle diffraction at another position show the structure of Mg2Si second
phase is hexagonal closed packed (hep) with [2423] direction and that of Al(a) matrix is face
center cubic (fee) with [013] direction. The result of three superimposed diffraction's standard
projection of both Mg2Si second phase and Al(a) matrix revealed that was not any coincided
planes. Hence the property of phase in between Mg2Si second phase and Al( a) matrix is non
coherent.

PENDAHULUAN
Pada kelompok non heat treatable,
pengerasan paduan dilakukan dengan cara
memberikan deformasi yang cukup, dan
karena adanya atom-atom yang terlarut
(solute solution). Dengan adanya deformasi
yang cukup tersebut maka dislokasi akan
meningkat dan sulit bergerak, sedangkan
adanya atom terlarut akan menimbulkan

Berdasarkan
cara
pengerasannya,
paduan
aluminium
dapat
digolongkan
menjadi
dua kelompok yaitu
paduan
aluminium yang tidak dapat dikeraskan
dengan perlakuan panas {non heat treatable) dan paduan yang dapat dikeraskan
dengan perlakuan panas (heat treatable).m

251

Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

medan tegangan di mana pada keadaan
medan tegangan yang tinggi maka gerakan
dislokasi makin sulit. Sementara itu kelompok
paduan yang heat treatable, paduan akan
menjadi keras karena adanya fasa kedua
atau presipitat yang menghalangi gerakan
dislokasi. Semakin sulit gerakan dislokasi
maka semakin keras paduan. Pada kelompok
paduan yang
heat treatable pengerasan
paduan yang disebabkan adanya presipitat
atau fasa kedua mempunyai hubungan
orientasi bidan-bidang yang ada terhadap
logam induknya (matriks).

cincin, sedangkan untuk bahan berkristal
tunggal akan membentuk pola difraksi
berupa titik atau garis.131
Untuk menentukan hubungan orientasi dari
pola difraksi yang muncul dapat dilakukan
dengan dua metoda. Metoda pertama,
dilakukan dengan cara menghitung sudut
zone axis antara fasa kedua atau presipitat
Mg2Si dengan matriks Al(a) pada
satu
posisi dengan dua sudut pengambilan
(tilting). Apabila sudut antara kedua zone
axis pada dua sudut pengambilan tersebut
sama atau hanya berbeda 5°, maka .antara
fasa kedua atau presipitat Mg2Si dengan
matriks mempunyai
hubungan orientasi
tertentu (koheren). Sebaliknya apabila sudut
yang terjadi mempunyai perbedaan lebih
besar dari 5 °, maka antara fasa kedua atau
presipitat Mg2Si tersebut tidak mempunyai
hubungan orientasi tertentu (non koheren).
Metoda ini mempunyai kelemahan apabila
antara fasa kedua atau presipitat Mg2Si
mempunyai struktur yang berbeda dengan
matriksnya. Pada
metoda yang kedua
hubungan orientasi dicari
dari proyeksi
standar antara fasa kedua atau presipitat
Mg2Si dengan matriks Al(a) yang saling
ditempelkan
(superimposed)
yang

Pada penelitian ini dilakukan penentuan
orientasi fasa kedua Mg2Si terhadap matriks
dengan metoda difraksi elektron.
TEORI
Paduan AIMgSil termasuk dalam
keiompok heat treatable yang pada proses
aging akan membentuk presipitat atau fasa
kedua Mg2Si. Presipitat Mg2Si terbentuk pada
proses aging alami (natural aging) atau
aging buatan (artificial aging), sedangkan
fasa kedua Mg2Si terbentuk pada kondisi
over aging atau pada proses annealing.
Presipitat Mg2Si maupun fasa kedua
Mg2Si
mempunyai
struktur kristal dan
hubungan orientasi yang tertentu dengan
logamm induknya (matriks). Dalam bentuk
endapan, Mg2Si mempunyai struktur
dan
orientasi yang sama dengan matriksnya
(koheren) sedangkan dalam bentuk
fasa
kedua Mg2Si mempunyai struktur kristal dan
orientasi yang berbeda (non koheren).

didasarkan
atas zone
axis
yang
terbentuk. Apabila terdapat bidang-bidang
yang berimpit maka terdapat hubungan
orientasi tertentu, demikian pula sebaliknya.
Pada keadaan koheren atom-atom fasa
kedua
atau presipitat Mg2Si menempati
posisi yang sesuai (match) diantara atomatom matriks sedangkan keadaan non
koheren fasa kedua atau presipitat Mg2Si
telah keluar dari posisi pada matriks Al(oc).
Keadaan tersebut dapat dilihat pada Gambar
1a dan b. Keadaan koheren terjadi pada
proses aging pada suhu rendah dan waktu
tertentu dimana
atom Mg dan
Si
merupakan awal terbentuknya presipitat dan
pada pemanasan selanjutnya akan tumbuh
menjadi presipitat Mg2Si. Presipitat Mg2Si
yang terjadi biasanya berbentuk halus dan
menempati posisi yang sesuai diantara
kisi-kisi pada matriks (koheren). Bila waktu
pemanasan
diperlama
atau
suhu
pemanasan dinaikkan maka presipitat Mg2Si
akan tumbuh membesar dan akhirnya keluar
dari posisi diantara matriks dan menjadi
tidak koheren (non koheren). Kondisi non
koheren dijumpai dalam bentuk fasa kedua
Mg2Si. Keadaan koheren atau tidak koheren

Bermacam-macam
metoda
untuk
menentukan orientasi antara fasa
kedua
presipitat Mg2Si, antara lain dapat dilakukan
misalnya dengan metoda difraksi elektron,
difraksi sinar-x, difraksi Laue, dan difraksi
neutron.
Pada penelitian ini, metoda yang
digunakan yaitu difraksi elektron, di mana
elektron yang dihasilkan oleh electron gun
pada alat TEM akan melewati Selected
Area Difraction (SAD) Aperture,
sehingga
dihasilkan pola difraksi. Pola difraksi yang
terjadi dapat berupa cincin (ring), titik (spot)
atau garis (line), tergantung dari bahan yang
diamati. Bila bahan yang diamati berupa
poli kristal maka akan terbentuk pola difraksi
252

Presiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

dari paduan akan menentukan kekerasan
suatu
paduan.
Pada
kondisi
koheren, tegangan dalam (internal stress)
pada interface antara presipitat Mg2Si dengan
matriks tinggi sehingga dislokasi sulit
bergerak, dan berakibat paduan
menjadi
keras .Keadaan sebaliknya terjadi pada
kondisi non koheren di mana
tegangan
dalam
pada
interface
rendah dan
memungkinkan dislokasi mudah bergerak
sehingga paduan menjadi lunak.

TATA KERJA
Bahan
1. Ampelas dengan tingkat kekasaran 200
sampai 1200
2. Paduan
AIMgSil
berbentuk
pelat
berukuran 20 x 30 x 5 mm

3.

CKjCOOH

4. CH3OH
5. HCLO4

Alat
1. Seperangkat alat Jet Thinning
2. Mikroskop Elektron Transmisi (TEM).
3. Mesin gerinda

Cara kerja
1. Penyiapan spesimen
Mula-mula
material
dipanaskan
didalam tungku berpendingin udara pada
suhu 400°C selama 3 jam (annealing)
kemudian didinginkan secara perlahan-lahan
dengan cara membiarkan tetap berada
didalam tungku. Selanjutnya material dipotong
dan ditipiskan
menggunakan ampelas
dengan kekasaran 200 sampai 1200
sehingga mencapai ketebalan lebih kurang
200
|im, kemudian
dilubangi
untuk
memperoleh spesimen berbentuk bulat
berdiameter 3 mm. Langkah selanjutnya
menipiskan spesimen menggunakan alat Jet
Thinning berisi elektrolit terdiri dari campuran
larutan CH3COOH, CH3OH, HCLO4 dan H2O
dalam perbandingan
4:3:2:1. Setelah
spesimen tampak
berlubang penipisan
dihentikan.

1-asn At fa
Pnsa bet.-i

(a)

2. Pemeriksaan
Spesimen
yang
telah
berlubang
dimasukkan kedalam
pemegang sampel.
Alat TEM divakumkan sampai mencapai
10"4 torr. Setelah kevakuman tercapai,
kemudian pemegang sampel
dimasukkan
untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan
yang meliputi pengambilan gambar dan
pengambilan pola difraksi terhadap fasa
kedua Mg2Si beserta matriks. Pengambilan
pola difraksi dilakukan pada dua posisi yaitu
satu posisi dengan sudut 11° dan 16° (tilting),
dan posisi lainnya dengan sudut sembarang.

Pis» flfa
rasa beta

b)
Gambar 1. Hubungan antara fasa kedua/
presipitat dengan matriks pada
kondisi: koheren (a)
non koheren (b).

Skema lintasan berkas elektron untuk
membentuk
bayangan
dan difraksi
ditampiikan pada Gambar 2.
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kedua Mg2Si dan matriks Al(cc), dapat
ditunjukkan bahwa antara fasa kedua Mg2Si
dengan matriks Al( a)
tidak terdapat
bidang-bidang
yang
berimpit.
Pada
pengambilan pola difraksi pada sudut 16°
diperoleh hasil fasa kedua Mg2Si yang
mempunyai struktur hexagonal
closed
packed (hep) dengan zone axis [12"13~]
sedangkan matriks mempunyai struktur face
centre cubic (fee) dengan zone axis [013].
Dari proyeksi standar pada Gambar 6 dapat
dilihat bahwa antara fasa kedua Mg2Si
dengan matriks Al(a) tidak terdapat bidangbidang
yang
sejajar
atau
berimpit.
Sementara itu pada pengambilan poia
difraksi pada posisi yang lain dengan sudut
sembarang diperoleh bahwa fasa kedua
Mg2Si mempunyai struktur hexagonal dosed
packed (hep) dengan zone axis [2"42"3] dan
matriks mempunyai struktur face center cubic
(fee) dengan zone axis [013]. Dari proyeksi
standar pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa
tidak terdapat bidang-bidang yang berimpit
antara fasa kedua Mg2Si dengan matriks
Al(oc). Oleh karena tidak terdapat bidangbidang yang berimpit pada ketiga proyeksi
standar yang saling menempel tersebut,
maka antara fasa kedua Mg2Si dengan
matriks Al(a) tidak mempunyai hubungan
orientasi tertentu atau non koheren.

elftktrwn

Gambar 2. Skema lintasan berkas elektron
untuk membentuk bayangan
dandifraksi. l21

Untuk meperoleh kondisi yang koheren
pada paduan AlMgSil
dapat dilakukan
dengan aging pada 180°C selama 16 jam.
Pada proses aging tersebut atom-atom Mg
dan Si yang tidak stabil yang merupakan hasi!
quenching akan keiuar membentuk presipitat
Mg2Si. Kondisi yang tidak koheren dapat
diperoleh dengan cara memanaskan pada
suhu tinggi misalnya pada suhu 400° C
selama 3 jam atau pada suhu yang lebih
rendah tetapi waktu pemanasan lebih lama.
Dengan cara tersebut presipitat yang
terbentuk akan membesar dan keiuar dari
posisi diantara atom-atom pada matriks.

HASIL DAN BAHASAN
Hasii percobaan dalam bentuk gambar
fasa kedua Mg2Si ditampilkan pada Gambar
3, sedangkan gambar pola difraksi pada
Gambar 4. Data hasil pengukuran jari-jari
pola difraksi (r), perhitungan jarak antar
bidang (d), sudut antar bidang (9), dan zone
axis [B] disajikan pada Tabel 1.
Dari hasil perhitungan yang tertera
pada Tabel 1 terlihat
bahwa untuk
pengambilan pola difraksi pada sudut 11°
fasa kedua Mg2Si mempunyai struktur
hexagonal closed packed (hep) dengan zone
axis [01T1] dan matriks Al(a) mempunyai
struktur face center cubic (fee), dengan zone
axis [001]. Hubungan antara fasa kedua
Mg2Si dengan matriks dapat dilihat pada
proyeksi standar antara fasa kedua Mg2Si
dengan matriks Al(a) yang saling ditempelkan (superimposed). Pada Gambar 5
yang merupakan proyeksi standar fasa

Kondisi koheren atau tidak koheren akan
menentukan kekerasan dari paduan. Dari
ketiga pengamatan yang ada menunjukkan
bahwa paduan berada pada kondisi yang
tidak koheren. Karena itu kekerasan dari
paduan akan rendah.
Dari sisi pemakaian sebagai bahan
struktur misalnya untuk cladding atau end
fitting elemen bakar, kondisi yang tidak
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koheren
akan
lebih
baik
meskipun
kekerasannya lebih rendah karena tegangan
dalam antara fasa kedua Mg2Si dengan
matriks rendah. Pada tegangan dalam yang
rendah maka ketahanan terhadap korosi
akan lebih baik.

(a)

(b)

Gambar 3. Fasa Kedua Mg2Si
(A dan B) Hasil TEM.

Keterangan gambar 3 dan 4a,b,c.
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b

untuk
= pola
difraksi
matriks
pengambilan pada sudut 11°
= pola difraksi fasa kedua Mg2Si
untuk pengambilan pada sudut 16°
= pola
difraksi
matriks
untuk
pengambilan pada sudut 11°
= pola difraksi fasa kedua Mg2Si
untuk pengambilan pada sudut 16°'
= pola difraksi
matriks untuk
pengambilan pada sudut sembarang
= pola difraksi fasa kedua M.g2Si
untuk pengambilan pada sudut
sembarang

(c)
Gambar 4. Pola difraksi
a) sudut 11°,
b) sudut 16°,
c) sudut sembarang.
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Gambar5. Proyeksi standar fasa kedua Mg2Si [011 1] dan Al(a) [001]

SIIS

: X = TCC
• • HCP

Gambar 6. Proyeksi standar fasa kedua Mg2Si [dan Al(a) [013]
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Gambar 7. Proyeksi standarfasa kedua Mg2Si [ 24 23"]] dan matriks [013]

Tabel 1. Jari-Jari Pola Difraksi, Hasil Perhitungan Jarak Antar, Sudut Antar Bidang,
dan Zone Axis
No
la

ri(cm)
0,65

r2(cm)
0,9

r3(cm)
0,65

d1(A)
2,1

d2(A)
1,52

.b

0,4

0,5

0,4

3,4

2,74

3,4

2.a

0,65

1,08

1,08

2,1

1,26

1,26

.b

0,45

0,25

0,25

3,14

5,44

5,44

3.a

0,65

1,08

1,08

2,1

1,26

1,26

.b

0,45

0,5

0,5

3,14

2,74

2,74

d3(A) |
2,1

(0,)
45
48
45
45
72
75
63"
66
72
77
70
72

(e2)
45
48
45
45
35
35
42"
40
35
34
39
37*

B
[001]
[011-1]
[013]
[12-13-]
[013]
[24'23"]

* = hasil perhitungan
* * = hasil pengukuran

SIMPULAN
1.

dengan matriks Al(a) pada proyeksi
standar.
2. Metoda
difraksi
elektron
untuk
menentukan hubungan orientasi fasa
kedua Mg2Si dengan matriks Al(a)
memberikan hasil yang cukup baik.

Fasa kedua Mg2Si yang terbentuk pada
proses annealing paduan AIMgSH
bersifat non koheren yang ditunjukkan
oleh tidak adanya bidang-bidang yang
berimpit antara
fasa
kedua Mg2Si
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untuk N = 3
DAFTAR PUSTAKA
N=4
N=8

[1] EDINGTON J E, Difraction in The Electron
Microscope, Volume 2, 1975.
[2] SMALLMAN, Practical in Electron
[3] Microscope, London, 1980.
[4] HATHCH h J,E , Aluminum Properties and
Physical Metallurgy, Ohio, 1984.
[5] ALTENPOHL, D Aluminum View from
[6] Within, Dusseldroo, 1982.

a= d x N
= 2,63 A
a = 3,04 A
a = 4,29 A

Jadi bidang-bidang yang ada (200),(220),
(200),...
b. Sudut antar bidang (9)
Besar 8 dihitung menggunakan rumus : [1 ' 2 '
h ^ 2 + k,k2 +1^2
Cos 8 =
(3)

LAMP1RAN
Untuk h,^!, = 200 dan h2k2l2 = 220
diperoleh 0, = 45°, sedangkan untuk h2k2l2
= 220 dan h3k3l3 = 220 diperoleh 82 = 45°
Sudut antar bidang dari pengukuran didapat:
9 , =48°
6 2 =48°.

A. Perhitungan untuk menentukan indeks
Miller, sudut antar bidang, dan Zone
axis.
1. Gambar4.a
•
Matriks (3 bintik putih jelas yang paling
dekat dengan titik transmisi)
a. Menetukan indeks Miller.
Dari Tabel 3.1, r, = r3 = 0,65 cm
r2 = 0,9 cm
Jarak antar bidang (d) dapat dihitung dengan
rumus :[1lZ|
XL = d r
(1)
Untuk r, = r3 = 0,65 cm dan
L = 37 cm, X = 0,037 A
0,037 x 37
maka d 1 = d 3 =
0,65
= 2,1 A
Untuk r2 = 0,9 cm.
d 2 = 1,52 A.
Indeks Miller (hkl) dihitung dengan
menggunakan hukum Braag :I1>2)
a
d=
(2)
N
a=dxN

c. Zone Axis., B.
Zone axis ( B = [uvwj) yang terjadi dihitung
mengggunakan rumus:' | 2 !
u = k.,l2 - k2li
v = h-,k2 - h2k,
(4)
w = MI2-h2H
untuk h1kH1= 200 dan h2k2l2= 220 didapat
B = [uvw] = [001].
•

a. Menetukan indeks Miller
Dari Tabel 1, r, = r3 = 0,4 cm
r2 = 0,5 cm
Jarak antar bidang (d) dapat dihitung dengan
rumus :' 1 ' 2 '
XL = d r
(1)
Untuk r, =r3 = 0,4 cm
L = 37 cm

di mana:
a = panjang kisi, A.
N = V (h2 + k2 + I2)
= ^3,4,8,11,12,... untuk fee (biasanya
harga N dinyatakan tanpa akar)
Harga a untuk Al (a) dengan struktur kristal
fee adalah 4,04 A.[1)
Padad, = d 3 = 2,1 A.
untuk N = 3, maka a = d x N
= 3,6 A
N = 4,
Pada d, = 1,52 A

Fasa kedua Mg2Si (3 bintik putih lemah
yang paling dekat dengan titik pusat
transmisi

0,037 x 37
maka, di = d 3 =
0,4
d 1 = d 3 = 3,43 A
Untuk r2= 0,5 cm.
d2 = 2,74 A
Fasa kedua Mg2Si mempunyai struktur hep
dengan a = 7,05 A dan c = 5,05 A, sehingga
indeks Miller (hkl) dihitung menggunakan
hukum Braag : [ | 2 1
4 (h2 + k2 + hk)
2
1/d =
-+ l/c2
(5)
2
3a

a = 4,2 A

258

Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

Untuk d, = d 3 = 3,43 A
Trial: misal hkl yang memenuhi (1101)
masukkan kedalam rumus (5), maka didapat
d, = 3,2 A.
Untuk d 2 = 2,74 A.
Trial: Misalkan yang memenuhi (011"2)
Masukkan kedalam rumus (5), maka didapat

TANYA JAWAB

1. Widjaksana
•
•

Mengapa judui dan kesimpulan tidak
sesuai?
Mengapa bahasan lebih banyak pada
proses bukan pada metoda pengukuran?

d = 2,8 A.
Jadi bidang-bidang yang ada (11-01),(011"2),

Masrukan
•
Sebenarnya antara judul dan kesimpulan
sudah sesuai, karena kalimat yang
menghubungkan
dengan
kekerasan
paduan merupakan akibat dari penentuan
orientasinya.
•
Baik proses maupun metoda pengukuran
sudan dibahas cukup jelas seperti metoda
tilting
dengan
menggunakan
cara
proyeksi standar.

(1-101),...
b, Sudut antar bidang (9)
Besar sudut (0) dihitung menggunakan
[1.2]
rumus
t2 + k,k2 + 0,5 (h1k2 + h2k1) + 0,75 a/c) •

Cos (9) =
2

+ k,2 + h,k, + 0,751, (a/c)2 } 0 ' 5 x { h,2 +
k2 + 0,75l2(a/c T} 0 ' 5

2. Harini Sosiati
•
Bagaimana mekanisme adanya fasa ke
dua
Mg2Si
non
koheren
dalam
menurunkan sifat kekerasan?
• Apakah terbentuknya fasa koheren
mempunyai
efek
kekerasan
yang
sebaliknya?

= 200 dan h2k2l2 = 220
Untuk h-,
diperoleh
= 45° sedangkan untuk h2k2l2 =
220 dan h3k3l3 = 220 diperoleh G2= 45 °
Sudut antar bidang dari pengukuran idapat:

e1 = 48°
e2 = 48°
c. Zone Axis., B.
Zone axis ( B= [uvw] ) yang terjadi
dihitung mengggunakan rumus:11''
u = l2 (2k, + h,) - 1 , (2k, + h2)
v = i, (2h2 + kO - 1 2 (211, + kO
(6)
w = 3 (h1k2 - h 2 ki)
t = - ( h+k)

Masrukan
•

Untuk h ^ M ^ (11.01) dan h2k2i2l2= (011.2)
didapat B = [uvtw] = [011.1]

•

2. Gambar 4b dan Gambar 4c.
Dengan cara yang sama dengan perhitungan
pada no 1 didapat:
Gb. no

hkl

hkil

82

0

(°)

—

45

45

101"0,
12'13*

—

B

3. Bambang Herutomo
•
Pengukuran kekerasan dilakukan dengan
micro atau macro-hardness?

4.b
Matriks
-Fasa
kedua
4.c
Matriks
-Fasa
kedua

200,
131,
—

45

200,
131
101"0,
011"2"

Fasa ke dua Mg2Si yang non koheren
mempunyai kaitan dengan kekerasan
paduan. Hal ini disebabkan pada keadaan
non koheren tegangan dalam antara fasa
ke dua Mg2Si dengan matriks Al ( a)
rendah. Tegangan dalam yang rendah
memungkinkan dislokasi mudah bergerak
sehingga kekerasan paduan akan rendah.
Pada keadaan sebaliknya bila fasa ke
dua Mg2Si koheren, tegangan dalam
antara fasa ke dua Mg2Si dengan matriks
tinggi yang menyebabkan dislokasi sulit
bergerak sehingga paduan mempunyai
kekerasan tinggi.

[013]
[12-31-]

45

Masrukan
•
Pengukuran kekerasan dilakukan dengan
macro-hardness menggunakan metoda
Brinell.

[013]
[2423]
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ANALISIS TERMOHIDROLIKA DISAIN
KELONGSONG ELEMEN BAKAR RSG-GAS
Endiah Puji Hastuti.*, M. Darwis Isnaini*, Supardjo**
*Pusar Reaktor Serba Guna
"Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK
ANALISIS TERMOHIDROLIKA DISAIN KELONGSONG ELEMEN BAKAR RSG-GAS.
Analisis ini dilakukan untuk mempelajari kemungkinan pemanfaatan kelongsong AIMg2 yang
dimiliki oleh PEBN BATAN, dengan tebal minimum 0,20 mm. Ketebalan ini berada dibawah
rentang tebal standart yang digunakan oleh pelat elemen bakar RSG-GAS yaitu antara
0,25 mm s/d 0,46 mm atau tebal nominal 0,38 mm. Analisis termohidrolika dilakukan dengan
paket program COOLOD-N pada daya 34 MW (114 %) dengan kondisi terburuk. Kelongsong
divariasi dengan ketebalan masing-masing 0,38, 0,30, 0,25 dan 0,20 mm. Suhii kelongsong
maksimum, suhu meat maksimum, harga ketidakstabilan aliran dan perbandingan kecepatan
pendingin terhadap kecepatan kritis di dalam safety analysis report RSG-GAS digunakan
sebagai kondisi batas. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa suhu kelongsong dan
perbandingan kecepatan pendingin pada elemen bakar dengan kelongsong yang memiliki
ketebalan 5 0,25 mm tidak memenuhi kriteria keselamatan yang ditetapkan.

ABSTRACT
THERMOHIDRAULIC ANALYSIS DESIGN OF THE RSG-GAS FUEL ELEMENT
CLADDING. The aim of this analysis for utility possibility study of the AIMg2 minimum thickness
that owned by PEBN - BATAN. The cladding thickness is out of standard range that use by
RSG-GAS fuel element cladding, i.e. 0.25 mm till 0.46 mm or nominal thickness 0.38 mm. The
thermalhydraulics analysis was done by using a computer code, COOLOD-N and the calculation
was conducted on 34 MW Reactor power at the worst case condition. The cladding thickness are
variated by 0.38, 0.30, 0.25, and 0.20 mm respectively. The maximum cladding temperature,
maximum meat temperature, onset of flow instability and coolant velocity ratio to critical velocity
in RSG Safety Analysis Report are using as boundary condition. From this analysis get the
result that cladding temperature and coolant velocity ratio on S0.25 mm cladding thickness have
passing over from the safety criteria.

Elemen bakar dikatakan memenuhi
syarat
untuk digunakan apabila data uji
elemen bakar pasca iradiasi dapat memenuhi
rentang parameter disain seperti tebal
kelongsong, pengayaan uranium, densitas
uranium, kerapatan produk fisi dan suhu
operasi reaktor.
Kriteria yang ketat ini
menuntut pekerjaan disain dan fabrikasi
elemen bakar dilakukan dengan teliti agar
diperoleh produk yang memenuhi persyaratan
kualitas maupun keselamatan.

PENDAHULUAN
Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy
(RSG-GAS) didisain sesuai program Reduced
Enrichment Research and Test Reactor
(RERTR), dengan menggunakan elemen
bakar dispersi berisi bahan bakar U3O8-AI
berpengayaan rendah yaitu ± 19,75% U235.
Elemen bakar tipe pelat dengan tingkat muat
uranium
2,96 g/cm3 yang dibungkus
kelongsong berupa pelat AIMg2 dengan tebal
nominal 0,38 mm, dan tebal minimal yang
dipersyaratkan sebesar 0,25 mm. Untuk
menjamin keselamatan selama elemen bakar
tersebut digunakan di dalam reaktor, maka
disain dan fabrikasi elemen bakar harus
memenuhi kriteria tertentu antara lain disain
mekanik, kimia, metalurgik dan termal, selain
itu data hasil uji elemen bakar pasca iradiasi
harus menunjukkan kestabilan yang tinggi.

Pada penelitian ini dicoba menganalisis
kemungkinan pemanfaatan pelat elemen
bakar yang memiliki ketebalan antara 0,20 s/d
0,38 mm, adapun tebal minimum yang
diijinkan untuk
elemen bakar RSG-GAS
adalah 0,25 mm. Penelitian dari segi neutronik
menunjukkan bahwa pada rentang ketebalan
kelongsong 0,20 s/d 0,40 mm hanya sedikit
terjadi perubahan harga kinf nya t2 l Sedangkan
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analisis yang akan dikemukakan lebih jauh di
sini adalah analisis keselamatan dari segi
termohidrolikanya, yakni yang dikerjakan
dengan
menggunakan
paket
program
COOLOD-N. Analisis keselamatan dilakukan
dengan dengan cara simulasi iradiasi
terhadap seperangkat elemen bakar yang
terdiri dari pelat elemen bakar yang memiliki
tebal kelongsong masing-masing adalah 0,38;
0,30; 0,25 dan 0,20 mm.
Dengan
menganggap seperangkat elemen berisi 21
pelat, maka perubahan tebal kelongsong ini
akan mengubah lebar kanal pendingin,
sehingga sebelum dilakukan analisis lebih
lanjut perlu diketahui kriteria pemilihan tebal
kelongsong minimumnya.

Pada analisis ini dilakukan perhitungan
perpindahan panas di dalam kanal pendingin
dan pelat elemen bakar dengan simulasi tebal
kelongsong. Kelongsong yang lebih tipis dari
ukuran nominal yang berada dalam rentang
0,38 mm + 0,05 dan 0,38 mm - 0,08,
menyebabkan tebal kanal pendingin menjadi
lebih besar daripada ukuran nominalnya
2,557 mm. Demikian pula luas tampang
lintang kanal pendingin menjadi lebih besar.
Dampak perubahan-perubahan ini dianalisis
terhadap kemampuan perpindahan panasnya
dengan memperhatikan suhu pelat elemen
bakar, suhu meat, bilangan Reynold (Re),
harga koefisien perpindahan panas dan
batasan
keselamatannya.
Parameterparameter tersebut dihitung dengan asumsi
pembangkitan panas di dalam meat, konstan
sepanjang
arah
radial.
Perhitungan
perpindahan
panas
didasarkan
pada
pemecahan persamaan konduksi panas satu
dimensi ke arah radial, dengan jumlah
maksimum titik (nodes) ke arah aksial
sebanyak 21 titik dan jumlah titik di meat ke
arah radial sebanyak 5 titik.

Tebal Kelongsong Minimum 13]
Kelongsong diperlukan untuk melindungi
lepasnya
produk
fisi
ke
air
pendingin/lingkungan.
Untuk itu beberapa
faktor perlu diperhatikan diantaranya adalah :
tebal
kelongsong,
bahan
kelongsong,
perlakuan terhadap permukaan kelongsong
sebelum digunakan, impuritas Cu atau Cl,
suhu, keasaman dan konduktivitas air, kualitas
air, umur elemen bakar dan kondisi operasi
reaktor.

Korelasi-korelasi
yang digunakan
sebagai parameter pembatas pada analisis ini
antara
lain
adalah
suhu
permukaan
kelongsong, suhu meat, harga ketidakstabilan
aliran dan perbandingan kecepatan pendingin.

Beberapa persyaratan yang dipakai untuk
menentukan tebal kelongsong dari suatu pelat
bahan bakar antara lain :
a. Suhu kelongsong < 145°C
b. Suhu meat < 207 °C
c. Perbandingan antara kecepatan pendingin
terhadap kecepatan kritisnya : 0,63 < r <
0,85
d. Harga ketidak stabilan aliran > 2,67

a. Suhu permukaan kelongsong dinyatakan
dengan korelasi sebagai berikut1 ] :
q/h
dengan
Tb
F,
q
h

TEORI
Perhitungan
dilakukan
dengan
menggunakan paket program COOLOD-N.
Paket program yang dikembangkan oleh
Japan Atomic Energy Research institute
(JAERI) ini digunakan untuk menganalisis
termohidrolika teras reaktor riset tipe MTR
pada kondisi tunak [4].
Persamaanpersamaan di dalam program tersebut
menggunakan hasil-hasil percobaan yang
dilakukan di JAERI. COOLOD-N memiliki
paket perhitungan perpindahan panas yang
dikembangkan untuk reaktor riset elemen
bakar tipe pelat dengan tekanan dan suhu
operasi rendah.

(1)

suhu pendingin (°C)
faktor kenaikan suhu film
fluks panas (k cal/cm2)
koefisien perpindahan panas (kcal/
cm2 °C)

b. Suhu maksimum meat
dengan korelasi [4]:
Tu o = TBu + F u [(q/y u )/2k u ]y u 2

diselesaikan

(2)

dengan
TBu = suhu permukaan meat, °C
Fu = faktor kenaikan suhu meat
yu = tebal meat, m
ku = konduktivitas tebal meat, kcal/m jam °C
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c. Batas keselamatan terhadap ketidak
stabilan aliran.

d. Rasio/perbandingan kecepatan kritis.
Apabila pendingin dengan kecepatan
tinggi melewati suatu celah/kanal sempit dan
kanal dianggap lentur maka tekanan aliran
pendingin ini akan menyebabkan terjadinya
perapatan
dan
pelebaran
celah/kanal.
Proses
ini
pada
suatu
saat
dapat
menyebabkan terhentinya aliran pada suatu
posisi.
Selain itu perapatan dan pelebaran
yang terjadi terus menerus, yang diakibatkan
oleh tekanan aliran pendingin ini dapat
menyebabkan terjadinya vibrasi. Percobaan
vibrasi pada pelat sejajar yang dilakukan oleh
Miller
menghasilkan
formulasi
harga
kecepatan kritis yang merupakan interaksi
antara perubahan luas area kanal, kecepatan
pendingin dan tekanan di dalam kanal sempit
yang dibatasi oleh dua belah pelat.
Berdasarkan percobaan tersebut kecepatan
kritis pendingin diformulasikan : t ? l

Ketidakstabilan aliran menggambarkan
perubahan mendadak aliran pendingin melalui
kanal yang dipanasi. Perubahan ini terjadi
karena
adanya
transisi
karakteristik
penurunan tekanan dari aliran fase tunggal ke
aliran dua fase atau sebaliknya.
Batas
keselamatan terhadap ketidakstabilan aliran
merupakan fenomena yang berkaitan dengan
watak pembangkitan gelembung uap pada
permukaan bidang yang dipanaskan secara
pendidihan subcooled.
Selama inti-inti
gelembung masih menempel pada permukaan
pelat, maka inti gelembung ini secara praktis
tidak mempengaruhi penurunan tekanan di
sepanjang kanal. Jika intensitas pendidihan
meningkat maka inti-inti pendidihan akan
bergabung menjadi lebih besar dan akhirnya
menjadi suatu gelembung. Jika intensitas
pendidihan meningkat lagi maka gelembung
ini
akan
mempengaruhi
karakteristik
penurunan
tekanan
di
dalam
kanal.
Parameter
pelepasan
gelembung
dikorelasikan dengan persamaan'6':

Vout = [15x105E(tp3V)tw/p W4(1-u2)]

. . .

(4)

dengan:
E
= modulus elastisitas young, bar
tp = tebal pelat elemen bakar, cm
tm = tebal meat elemen bakar, cm
tw = tebal kanal pendingin, cm
p
= densitas air, kg/m
w = lebar kanal pendingin, cm
u
= perbandingan poissons

[Ts(z)-Tc(z)]xV(z)
„ —

1/2

c^}

q" (z)
dengan
Ts = suhu jenuh (saturasi) pendingin, °C
Tc = suhu pendingin campuran {bulk), °C
V
= kecepatan pendingin, cm/det
q" = fluks panas, w/cm
z
= jarak dari sisi kanal pendingin, cm

Kecepatan pendingin di dalam kanal dibatasi
agar tidak melebihi 2/3 atau sebesar 0,63 s.d.
0,85 dari kecepatan kritis pendingin.

Parameter tersebut mengontrol apakah
gelembung masih menempel atau telah
terlepas dari dinding kanal. Laju alir di dalam
kanal akan stabil jika parameter tersebut pada
setiap titik di sepanjang kanal pendingin
melampaui harga r|c Harga r|c diperoleh dari
data statistik berdasarkan eksperimen yang
dilakukan oleh Bowring'51 pada kanal persegi.
Harga r\c untuk kanal pendingin elemen bakar
RSG-GAS dengan kecepatan pendingin
antara 2,7 m/detik sampai 3,6 m/detik adalah
22,1 cm3 °K/W detik. Harga ketidakstabilan
aliran (S) merupakan perbandingan t|,/r|c.,
harga (S) ini pada daya 34 MW (114 % )
adalah sebesar 2,67.l6]

Asumsi yang digunakan pada analisis ini
adalah kondisi terburuk (worst case condition)
yang mungkin terjadi.
Perhitungan aliran
dilakukan pada daya 34 MW (114 %)
menggunakan asumsi kanal terpanas. Laju alir
ke teras dianggap tetap yaitu sebesar 800
kg/det. Sedangkan laju alir di dalam elemen
bakar menggunakan data hasil eksperimen
pengukuran laju alir di teras 11 sebesar 46,54
m3/jam.
Distribusi suhu sepanjang elemen
bakar dihitung dengan cara membagi pelat
elemen bakar menjadi 21 titik pengamatan
pada arah aksial.
Untuk menghitung
kecepatan pendingin, perubahan diameter
hidrolika, bilangan Re dan luas tampang kanal
aliran perlu diperhitungkan dengan adanya
simulasi tebal kelongsong ini.
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Analisis

HASIL DAN BAHASAN

Untuk menganalisa digunakan digunakan
program COOLOD-N dengan data masukan
sebagai berikut:
•
Daya reaktor (114 %) = 34,2 MW (0,748
MW/elemen bakar)
•
Suhu masukan kanal pendingin
= 44,5 °C W/cm2
• Tekanan masuk kanal = 1,997 kg/cm2
•
Laju pendingin masuk kanal = 46,54 m3/j

Hasil perhitungan perpindahan panas
menggunakan program COOLOD-N terhadap
simulasi berbagai variasi tebal kelongsong
elemen bakar, dengan data masukan seperti
yang telah diuraikan di atas, disarikan dalam
Tabel 2.
Dalam perhitungan perpindahan panas
dari meat ke permukaan kelongsong dan
selanjutnya ke air pendingin, tebal dan
kandungan meat dianggap tetap, dengan
demikian pembangkitan fluks panasnya pun
tetap. Fluks panas dan kecepatan aliran
pendingin
yang
dipertahankan
tetap
menyebabkan suhu permukaan kelongsong
meningkat
dengan
semakin
tipisnya
kelongsong. Peningkatan suhu kelongsong
berdampak sama seperti pada peningkatan
suhu meat (Gambar 1), kelongsong dengan
tebal
0,025
cm
telah
menyebabkan
terlampauinya batasan suhu operasi yang
ditetapkan

Faktor-faktor kanal terpanas yang digunakan :
Faktor puncak daya radial (FR) = 2,600
Faktor teknis kenaikan suhu pendingin
sepanjang kanal (FA) = 1,167
Faktor teknis kenaikan suhu film = 1,260
Faktor teknis ketidakrataan fluks panas

(Fq") = 1,200
Distribusi daya aksial menggunakan hasil
pengukuran fluks neutron di teras II.
Tabel 1. Dimensi kelongsong dan kanal
pendingin
Tebal
kelongsong
(cm)
0,038
0,030
0,025
0,020

Dimensi kanal
Pendingin
Panjang x Lebar
(cm)
6,710x0,256
6,710x0,272
6,710x0,282
6,710x0,291

Luas tampang
lintang
Kanal pendingin
(cm2)
34,315
36,462
37,804
39,052

Tabel 2 Data masukan dan luaran berbagai variasi tebal kelongsong elemen bakar.
Tebal kelongsong (cm)
DATA MASUKAN
Dimensi:
Tebal meat (cm)
Tebal pelat (cm)
Kanal pendingin
Tebal x lebar (cm)
luas kanal pendingin (cm2)
DATA LUARAN
Suhu pendingin keluar, °C
Suhu kelongsong, °C
Suhu meat, °C
AT ONB, °C
Kecepatan pendingin, m/det
Kecepatan kritis m/det
perbandingan antara kec. Pendingin dan
kec. Kritis
Bilangan Reynold, x105
Koefisien perpindahan panas maks., W/cm2
detik.

0,038

0,030

0,025

0,020

0,054
0,130

0,054
0,114

0,054
0,104

0,054
0,094

0,256x6,71
34,315

0,272x6,71
36,462

0,282x6,71
37,804

0,291x6,71
39,052

58,3
143,8
166,1
-10,5

58,3
144,9
167,3
-12,2

58,3
145,5
167,8
-13,1

58,3
145,9
168,3
-14,0

3,844
5,594

3,618
4,655

3,489
4,051

3,378
3,433

0,687
3,3227

0,777
3,778

0,861
4,1368

0,984
4,2886

2,9368

2,8592

2,8175

2,8016

88,5
4,00

84,2
3,81

81,7
3,70

79,5
3,60

Kriteria keselamatan
Harga ketidakstabilan aliran, S
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Tabel 3 Kriteria batasan keselamatan reaktor terhadap hasil perhitungan berbagai tebal
kelongsong '6l.
0,038

0,030

0,025

0,020

Suhu kelongsong s 145 °C

V

V

X

X

Suhu meat < 175 °C

V

V

V

V

V

X

X

Tebal kelongsong (cm)

Perbandingan
antara
kecepatan
pendingin terhadap kecepatan kritis
>0,63 - <0,85
Harga ketidakstabilan aliran untuk daya
34 MW > 2,67
Suhu (oC)
180

auhu hiflM i 75

A I
36

170 :

3 1
26

160

2.1
1.6

:

150

••ii:t:i'-r: .;:»;ii(iii

1.1
1 40
0.02

0.03

0025

0 6

0.038

Tebal kelongsong (cm)
""" Suhu kelongsong (oC) ~^~ Suhu meat (oC) * Harga S

Gambar 1. Pengaruh variasi tebal kelongsong terhadap suhu kelongsong dan meat elemen bakar
Porbnndinn.-'.n kncepnlnn

Keccpnlnn (m/doi)

3 '—
0 0?

O.fl
0 038
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Gambar 2. Pengaruh variasi tebal kelongsong terhadap perbandingan kecepatan pendingin dan
harga ketidak- stabilan aliran.
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Bila kelongsong yang digunakan semakin
tipis, maka tebal pelat elemen bakar menjadi
lebih tipis daripada tebal nominalnya. Jumlah
pelat dalam satu perangkat elemen bakar
dipertahankan tetap sebanyak 21 buah,
dengan demikian maka celah antara dua pelat
yang disebut kanal pendingin menjadi lebih
lebar, sehingga luas tampang lintang kanal
pendingin menjadi lebih besar pula. Laju alir
pendingin ke teras
reaktor dipertahankan
tetap, maka kecepatan pendingin yang
melewati kanal untuk mendinginkan pelat
elemen bakar akan menurun, hal ini dapat
dilihat dari indikasi penurunan bilangan Re
(Tabel 2). Seperti yang telah dijelaskan dalam
kondisi batas, kecepatan alir dalam kanal
pendingin tidak boleh melampaui 2/3 atau
berada dalam rentang antara 0,63 sampai
dengan 0.85 kali kecepatan kritis.
Pada
kondisi tersebut ternyata elemen bakar
dengan tebal kelongsong < 0,25 mm telah
melampaui persyaratan yang dimaksud dan
hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.

dengan tebal kelongsong < 0,25 mm telah
melampaui batasan operasi suhu kelongsong
dan perbandingan kecepatan pendingin
terhadap kecepatan kritisnya.
Dengan
demikian penggunaan kelongsong untuk
ketebalan tersebut adalah tidak dianjurkan
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Kecepatan
aliran
pendingin
yang
semakin rendah
sebagai fungsi tebal
kelongsong
menyebabkan
koefisien
perpindahan panas menurun (Tabel 2),
akibatnya suhu kelongsong
meningkat.
Ternyata peningkatan suhu kelongsong ini
telah menyebabkan semakin terlampauinya
suhu awal terjadinya pendidihan inti (AT ONB
= Onset of Nucleate Boiling) seperti terlihat
pada Tabel 2. Meskipun demikian 'harga
kestabilan aliran (S) yang merupakan
perbandingan
parameter
pelepasan
gelembung untuk daya reaktor 114 % sebesar
2,67 belum terlampaui.

TANYA JAWAB

SIMPULAN

1. Amil Mardha
•
Dari
kesimpulan
yang
diberikan
dinyatakan
bahwa
dengan
tebal
kelongsong
<
0,25
mm
tidak
dianjurkan/tidak sesuai dengan kriteria
keselamatan ayng ditetapkan. Apakah
ketebalan juga dihitung, berapa minimum
yang diijinkan?
•
Bila tebal kelongsong diperkecil, dimensi
elemen bakar akan kecil sehingga terjadi
kelonggaran (lubang) pada grid teras. Hal
ini apakah akan mengakibatkan terjadinya
vibrasi/getaran pada teras sehingga akan
melanggar kriteria keselamatan?

Dari hasil analisis simulasi perhitungan
variasi tebal kelongsong yang dilakukan,
diperoleh simpulan bahwa RSG-GAS yang
dioperasikan pada daya 34 MW dengan
perangkat elemen bakar berisi 21 buah pelat

M. Darwis Isnaini
•
Lebih tepatnya yang dibuat adalah
rentang ketebalan kelongsong yang dapat
dipakai.
Namun
sebenarnya
tebal
kelongsong minimum dapat diperoleh

Dari
keempat
kriteria
batasan
keselamatan
yang
diberikan
ternyata
kelongsong dengan tebal 0,38 sampai dengan
0,20 mm tidak melampaui batasan suhu meat
dan harga ketidakstabilan aliran. Akan tetapi
batasan operasi suhu kelongsong dan
perbandingan kecepatan pendingin telah
dilampaui oleh kelongsong dengan tebal 0,25
dan 0,20 mm.
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•

dengan menarik kurva pada gambar 1
atau dari tabel 2 yaitu kira-kira 0,27 mm.
Benar, bila tebal kelongsong diperkecil
maka tebal kanal pendingin menjadi
semakin besar (luas kanal pendingin
semakin besar), kecepatan pendingin
dan kecepatan kritisnya semakin kecil,
tetapi perbandingan kedua kecepatan
tersebut menjadi semakin besar, artinya
getaran yang ditimbulkan akan semakin
besar, dan ini artinya kriteria keselamat
tidak terpenuhi.

•

pelat makin sempit). Dari tabel 2 serta
gambar 1 dan 2 terlihat berapa batasan
tebal kelongsong maksimum (tebal gap
minimum) yang diijinkan.
Analisis dengan mempertinggi tekanan
dan kecepatan alir pendingin mungkin
pernah dilakukan oleh peneliti lain,
khususnya untuk menganalisis batasanbatasan kondisi operasi RSG-GAS.

3. Sembiring
•
Kesimpulan di sini sudah dilaporkan
dalam SAR dengan safety limit antara
0,25-0,46 mm. Apa tujuan analisis dalam
hal ini?

2. Hasbullah Nasution
•
Batasan-batasan yang diberikan adalah
yang berlaku sesuai SAR, sehingga
hasilnya tentu akan mengikuti SAR itu
sendiri. Apakah pernah dicoba dianalisis
misalnya
dengan
mempersempit
celah/gap antar pelat atau dengan
mempertinggi tekanan dan kecepatan
alir pendingin sehingga akan diperoleh
rasio kecepatan pendingin dengan
kecepatan
kritis
yang
memenuhi
persyaratan SAR?

M. Darwis Isnaini
• Tujuan analisis ada 2 yaitu :
- Mempertegas apa yang ada di SAR
- Menjawab pertanyaan PEBN, bahwa
pelat dengan tebal kelongsong < 0,25
mm tidak dapat digunakan.
Perlu diketahui bahwa PEBN saat ini
lebih mudah merol pelat dengan
ketebalan kelongsong
< 0,25 mm
(kesulitan untuk merol pelat dengan
tebal kelongsong nominal 0,38 mm),
sehingga
PEBN
mengusulkan
penggantian tebal kelongsong dari pelat
elemen bakar RSG. Dengan demikian
pertanyaan PEBN sudah terjawab.

M. Darwis Isnaini
• Yang ditulis dalam makalah adalah
membuat variasi tebal kelongsong.
Dengan ukuran (dimensi) elemen bakar
tetap, tebal meat tetap, maka merubah
tebal kelongsong sama artinya dengan
merubah celah/gap antar pelat (Bila
kelongsong makin tebal maka gap antar
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PENINGKATAN SIFAT MAMPU ALIR U0 2
SECARA PROSES SOL-GEL
Deni Juanda A.S.,Guntur Dam Sambodo
Pusat Penelitian Teknik Nuklir

ABSTRAK
PENINGKATAN SIFAT MAMPU ALIR URANIUM DIOKSIDA SECARA PROSES SOLGEL. Telah dilakukan perbaikan sifat mampu alir serbuk uranium dioksida secara proses sol-gel.
Dalam mengantisipasi produksi pelet uranium secara masai (skala produksi), dengan dimensi
pelet yang seragam, maka partikel uranium dioksida sebagai bahan baku harus dibentuk bulat.
Sejumlah serbuk uranium dioksida dilarutkan dalam asam, kemudian dibentuk koloid sol. Untuk
mendapatkan partikel bulat uranium dioksida dilakukan dengan cara penetesan koloid sol
uranium kedalam parafin panas (suhu 90 °C) sehingga membentuk koloid gel. Gel yang
diperoleh kemudian dikeringkan pada suhu 800 °C, dan disinter pada suhu 1700 °C. Partikel
uranium dioksida yang diperoleh diuji sifat mampu alirnya dengan menggunakan peralatan
Flowmeter Hall (ASTM. B. 213-46T). Hasil pengukuran menunjukkan serbuk uranium setelah
diproses mempunyai waktu alir sekitar dua kali lebih besar dari pada sebelum diproses.
ABSTRACT
URANIUM DIOXIDE POWDER FLOWABILITY IMPROVEMENT USING SOL-GEL
PROCESS. The improvement of flowability characteristics of uranium dioxide powder has been
done using sol-gel process. To anticipate a pellet mass production with uniform pellet dimension,
the uranium dioxide powder must be have a spherical form. Uranium dioxide spherical powder
has been diluted in acid transformed into sol colloidal solution. To obtain uranium dioxide
spherical form, the uranium sol-colloidal solution has been dropped in a hot paraffin ( at the
temperature of 90 °C) to form gelatinous colloid and then dried at 800 "C, and sinterred at the
temperature of 1700 °C. The flowability of spherical uranium dioxide powder has been examined
by using Flowmeter Hall (ASTM. B. 213-46T). The measurement result reveals that the sperical
uranium dioxide powder has a flowability twice than that of unprocessed uranium dioxide powder.

Permasalahan yang timbul dalam
produksi ini adalah hal-hal yang berhubungan
dengan karakteristik fisik serbuk sehingga
hambatan proses dan ukuran pelet hasil
produksi tidak terjadi. Salah satu syarat fisik
serbuk yaitu harus bebas alir sehingga hanya
dengan mengatur waktu secara otomatis,
jumlah serbuk yang masuk kedalam cetakan
sama, baik berat maupun volume.

PENDAHULUAN
Elemen bakar reaktor daya seperti
PWR, BWR, dan PHWR menggunakan
uranium dioksida sebagai bahan dapat belah.
Salah satu tahap dalam pembuatan elemen
bakar nuklir ialah pengompakan serbuk
uranium dioksida menjadi suatu kompakan
berbentuk silinder yang dikenal sebagai pelet
mentah.

Dalam proses produksi masal yang
bergantung pada kecepatan pengisian matrik,
waktu alir sangat penting. Oleh karena itu
syarat utama pengisian matrik yang dilakukan
secara volumetrik, harus seragam dan cepat
dengan tanpa adanya celah atau rongga
dalam lubang matrik atau alat pengisi. Maka
dari itu dipandang perlu untuk mengadakan
perbaikan sifat mampu alir serbuk, baik
dengan cara fisik maupun dengan cara kimia.

Metoda pengompakan yang sudah
handal ternyata dapat dilakukan dengan cara
pengompakan dingin (cold pressing method)
yang selanjutnya diikuti dengan penyinteran.
Pengompakan ini dilakukan dengan
menggunakaan mesin pres yang sudah
dilengkapi dengan cetakan yang sesuai,
tersusun dari beberapa cetakan sehingga
hasil produksi menjadi lebih banyak apabila
dilakukan dalam skala produksi masal.
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Perbaikan sifat mampu alir secara fisik
telah banyak dilakukan melalui proses
goyang-kocok (shaking), sehingga partikelpartikel lain saling bertumbukan dan akhirnya
bentuk partikel serbuk menjadi bulat seperti
gambar 1.

Kemampuan
suatu
serbuk
untuk
mengalir pada kondisi atmosfir melalui lubang
corong atau alat pengumpul kedalam lubang
matrik
dalam
selang
waktu
tertentu
dinyatakan sebagai waktu alir. Hambatan
terhadap aliran bergantung pada koefisien
gesekan partikel, berkelompoknya partikel
satu dengan yang lainnya, bentuk partikel,
dan jumlah uap air yang terkandung (3 l

Perbaikan sifat mampu alir secara kimia
akan dilakukan melalui proses sol gel
sehingga partikel-partikel serbuk uranium
dioksida dapat berbentuk bulat.

Dalam pengujian biasanya ditentukan
waktu yang diperlukan oleh sejumlah berat
(volume) serbuk untuk mengalir melalui suatu
corong baku. Dalam industri telah ditetapkan
alat baku yang disebut Fiowmeter Hall
(ASTM.B.213-46T). Corong alat ini memiliki
sudut 60°, dibuat dari alumunium yang
dilicinkan atau gelas, untuk mengurangi
gesekan antara butir dengan permukaan
matrik [3'4).

Pengerjaan
dilakukan
berdasarkan
metoda proses basah (kimia) yang dapat
dipandang memiliki keunggulan dari segi hasil
dibanding metode pengerjaan proses kering
(fisika). Pemikiran ini didasarkan pada bentuk
partikel yang lebih ideal dan dapat mengolah
kembali pelet gagalan menjadi bahan dasar
yang lebih baik.
Pengerjaan
dilakukan
terhadap
beberapa jenis serbuk uranium dioksida asal
Jogja dan CEA Perancis sebagai bahan uji
untuk membuktikan secara nyata, dilakukan
pengukuran waktu alir hasil pengubahan dan
bentuk fisiknya difoto dengan Measurescope
(yang difoto salah satu).

Bentuk
partikel
serbuk
yang
diperdagangkan tidak berbentuk bola seperti
yang diharapkan, tetapi diperoleh dalam
bentuk dan ukuran yang berbeda. Oleh sebab
itu perlu dilakukan perlakuan terhadap serbuk
uranium dioksida dengan cara mengubah
partikel serbuk uranium dioksida menjadi
partikel berbentuk bulat, dimana partikel
bentuk ini ideal sebagai bahan dasar untuk
mendapatkan hasil pelet yang seragam, dan
lebih jauh lagi memberikan konstruksi pelet
(terutama dalam mikrostrukturnya) yang lebih
bajk

[3,4,5,6]

Perlakuan pengubahan bentuk pertikel
menjadi bentuk bulat dapat dilakukan dengan
cara proses kering (fisika) dan proses basah
(kimia). Kedua metode ini telah banyak
dikembangkan.

Gambar 1 : Bentuk partikel bulat uranium
dioksidaI5)

Dalam mengembangkan jenis bahan
bakar ORNL, HTGR dll. " l telah ditemukan
jenis bahan bakar sphere-pac fuel rods dan
bahan bakar berbentuk bola yang dilapisi
karbon pirolisis. Pembuatan bahan bakar
kedua jenis ini diawali dengan pembuatan
polimer uranium agar membentuk koloid sol,
kemudian koloid sol ini diubah menjadi suatu
gel yang berbentuk bulat dan padat dengan
cara diteteskan ke dalam parafin panas
dengan suhu 90cC t?l.

TEORI
Dalam metalurgi serbuk yang dimaksud
dengan waktu aliran ialah kecepatan serbuk
untuk bergerak diatas permukaan miring.
Aliran dalam serbuk disebabkan adanya gaya
berat dan gaya geser pada serbuk. Apabila
serbuk bergerak yang disebabkan oleh gaya
berat dalam satuan partikel dan tegangan
geser,
maka gerakan tersebut akan
sebanding dengan berat yang dimiliki oleh
setiap satuan partikel dengan batasan luas
penampangnya tetap l1|2l3].

Dalam memanfaatkan teknologi tersebut
serbuk UO2 partikel bulat dapat juga dijadikan
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sebagai bahan dasar pembuatan pelet. Hal ini
didasarkan pada sifat fisik yang dimiliki oleh
serbuk UO2 partikel bulat terutama sifat
mampu alirnya yang baik, dan selain itu
apabila dibentuk pelet, menghasilkan bentuk
pelet yang berdimensi seragam, serta
mikrostrukturnya yang lebih baik [^6l?l.

Polimer ini bermuatan positif sehingga
apabila berada pada fasa air, maka akan
membentuk suatu koloid hidrofil pada suhu
dibawah 10°C dan bersifat metastabil. Sistim
koloid ini memiliki sifat fisik yang khas yaitu
pada pH 5 - 5,5, serapan optik maksimum
400 - 500 nm, dan dinamakan sebagai sistim
larutan sol [6] .

Prinsip dasar pengubahan bentuk
partikel serbuk uranium dioksida menjadi
bentuk bulat secara proses sol-gel (metoda
basah), yaitu pembentukan uranium dioksida
menjadi senyawa yang bersifat koloid sol dan
dapat diubah menjadi koloid gel dengan
perlakuan tertentu I6 ''.

Sistim larutan sol, apabila direduksi
kandungan airnya sebagai fasa pendisper,
maka akan terbentuk suatu padatan- kenyal
yang menyerupai agar, dan dikenal sebagai
gel.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mendapatkan gel yang berbentuk bulat
dengan cara menyemprotkan sistim larutan
sol kedalam parafin panas 90°C sehingga
tetesan-tetesan sistim larutan sol berbentuk
bulat, dan selanjutnya membentuk gel
berbentuk bulat.

Uranium dioksida yang merupakan zat
anorganik dapat dibentuk menjadi polimer
besar (makromolekul) melalui penambahan
heksametilen tetramin. Pembentukan ini
diduga terjadi pada tingkat oksidasi keempat,
dan membentuk sruktur polimer bermuatan
yang tersusun dari tiga atom uranium yang
dijembatani oleh hidroksida I6|7 l

Gel berbentuk bulat yang merupakan
"zat antara" partikel bulat uranium dioksida,
setelah
sampai
pada
penampungan,
merupakan gel yang stabil (tidak berubah
bentuk), sehingga dengan direndam amonia,
kemudian dicuci alkohol, dan disintering
(dalam kondisi dengan H2 pada suhu
1700°C), partikel bulat uranium dioksida
diperoleh.

H,O
H,O.

.H,0
UO,'

H2O "
H,0

TATA KERJA
Bahan
Uranium dioksida serbuk (sebagai
bahan baku), Asam Nitrat 3 M (sebagai
pelarut), Urea padatan, Heksa Metilen
tetramin padatan, parafin cair, air panas.

-H+ +OH

H,0

OH

H,0
UO',

'. UQ 2
OH

H,0

H,0

Peralatan
Gelas kimia, Spatula sendok SS, botol
semprot,
magnetik
stirer,
pH
meter,
spektrofotometri,
Flowmeter
Hall
(ASTM.B.213-46T), water bath, recirculating
cooled, gelas desain khusus, pompa
kompresor.

H2O

H,O

"H,0

Cara Kerja

H,O

Pembuatan sol uranium
Uranium dioksida serbuk, dilarutkan
dalam asam nitrat 3 M, sambil dipanaskan
pada suhu 40°C. Setelah semua larut menjadi
warna hijau kuning, didinginkan sampai

Gambar 2 Struktur polimer uranium
bermuatan l6]
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temperatur kamar. Kemudian ditambah urea
sebanyak ± 24 gram, dan selanjutnya
ditambahkan HMTA sedikit demi sedikit
sampai mencapai pH 5 - 5,5, dan serapan
optik maksimum 400 - 500 nm.

Berdasarkan pendapat para peneliti
terdahulu [1i2i3], bahwa apabila serbuk
bergerak disebabkan oleh gaya berat dan

. SibtlumdltoKufcan

Pembuatan gel uranium.
Sol yang telah terbentuk dilewatkan
melalui nozzle dengan tekanan dan diameter
tertentu, kedalam parafin panas bersuhu
90°C. Gel berbentuk bulat yang diperoleh
direndam
dalam
alkohol,
selanjutnya
direndam dalam amonia 17 % selama 17 jam.
Gel yang telah direndam dicuci dengan air,
dan dikeringkan pada suhu 100°C.
Pembuatan partikel bulat serbuk UO2
Gel berbentuk bulat yang telah kering,
dipanggang pada suhu 800°C, sehingga
zat volatil organiknya hilang dan gel
uranium membentuk senyawa U3O8
sebagai
partikel
bulat.
Untuk
mendapatkan partikel bulat UO2, partikel
bulat U3O8, dipresinter dan selanjutnya
disinter dengan kondisi sama seperti
pada sintering pelet UO2.
Pengukuran waktu alir dengan ffowmefer
Hall, diameter dan bentuk partikel bulat
UOZ, dengan Measurescope.

Gambar 3. Grafik hubungan diameter butir
dengan waktu aiir, untuk jenis
serbuk sebelum dan setelah
dilakukan pengubahan bentuk
jenis serbuk asal CEA Perancis.

atabh dialoikl
njubih.»

Gambar 4. Grafik hubungan diameter butir
dengan waktu alir, untuk jenis
serbuk sebelum dan setelah
dilakukan pengubahan bentuk
jenis serbuk asal Yogyakarta.

HASIL DAN BAHASAN
Pada gambar 3 dan 4 dapat dilihat
bahwa waktu alir sebelum pengubahan
(tampak pada gambar bar yang tidak diarsir),
sangat berbeda jauh dengan waktu alir hasil
pengubahan. Hal ini diduga ada beberapa
faktor penyebab yang menjadikan sifat
mampu alir sebelum pengubahan kurang
baik, yaitu kadar air, bentuk partikel serbuk,
dan bergerombolnya partikel-partikel kecil
yang mengelilingi partikel besar131.
Akan
tetapi sebaliknya serbuk hasil pengubahan
menjadi bentuk bulat memberikan waktu alir
hampir dua kali lebih kecil, hal ini diduga
bahwa
bentuk
partikel
bulat
dapat
memberikan sifat mampu alir yang lebih baik
disebabkan oleh kemampuan mengeliminasi
beberapa faktor yang menjadi pengaruh
kurang baiknya sifat mampu alir tersebut.
Selain itu bentuk partike! bulat yang diperoieh
lebih sempurna, sehingga gaya gesek yang
akan ditimbulkan oleh matrik dengan partikel
tidak terjadi.

gaya geser, maka gerakan tersebut akan
sebanding dengan berat yang dimiliki oleh
setiap satuan partikel dengan syarat luas
penampangnya
tetap.
Pendapat
ini
memberikan kenyataan yang sesuai terhadap
hasil penelitian, sehingga dari gambar 4
memberikan informasi, bahwa semakin besar
ukuran butir, waktu alir semakin kecil.
Fenomena ini diduga, partikel dengan ukuran
penampang lebih besar memberikan berat
yang lebih besar.
Berdasarkan
pada
penelitian
sebelumnya l8 \ apabila serbuk UO2 partikel
bulat ini digunakan sebagai bahan baku jenis
bahan bakar berbentuk pelet dengan
distribusi ukuran butir tertentu, maka cukup
dengan mengatur waktu pengaliran serbuk ke
dalam cetakan akan diperoleh hasil pelet
yang lebih seragam dibanding dengan bahan
baku serbuk sebelum hasil pengubahan.
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Untuk mengetahui lebih jelas, partikel
uranium dioksida asal Jogja (sebagai contoh)
difoto dengan alat Measurescope baik
sebelum
maupun
setelah
dilakukan
pengubahan
(Gambar 6.a. dan 6.b.).
Sedangkan jenis CEA perancis memberikan
gambaran yang hampir sama dengan serbuk
asal Jogja.

Pelet sebelum hasil pengubahan bentuk

Dari gambar 6 a. dapat dilihat, bahwa
bentuk partikel UO2 asal Jogja sebelum
dilakukan pengubahan, bentuknya kurang
bulat, bahkan ada beberapa bagian yang
benar-benar tidak bulat, namun secara
keseluruhan gambar tersebut menampakkan
partikel berbentuk hampir bulat. Hal ini
sebenarnya gambar 6.a. ini merupakan
gambar
partikel
sebelum
dilakukan
pengubahan yang telah diayak pada range
ayakan 200 - 250 (im, sehingga bentuk yang
tampak pada gambar seolah-olah bentuk
partikel yang telah dilakukan pengubahan
berdasarkan proses fisika yaitu metode
shaking.

Pelet hasil pengubahan bentuk dengan cara sol-gel

Gambar 5 :

Pelet mentah yang ditekan pada
tekanan 80 kg/cm2 dari bahan
serbuk asal jogja sebelum dilakukan
pengubahan dan setelah dilakukan
pengubahan

a)

Lain halnya dengan gambar 6.b.yang
merupakan gambar partikel setelah dilakukan
pengubahan bentuk berdasarkan proses solgel, sehingga tampak pada gambar tersebut,
partikel berbentuk sempurna bulat. Dengan
demikian, walaupun bentuk partikel tersebut
dilakukan pengubahan dengan cara selain
proses sol-gel, tetapi bentuk butir tidak akan
memberikan bentuk bulat sempurna.

1 cm= 75 urn

SIMPULAN
1.

Partikel uranium dioksida yang diolah
dengan proses sol-gel mempunyai waktu
alir yang lebih baik dibanding proses
sebelum dilakukan pengubahan.
2. Bentuk partikel hasil proses sol-gel
ternyata memberikan bentuk partikel yang
lebih bulat dibandingkan terhadap hasil
proses secara fisika (shaking)

b)
Gambar 6 :
a) Bentuk partikel UO2 asal
dilakukan pengubahan, di
perbesaran 30 X (250 urn)
b). Bentuk partikel U02 asal
dilakukan pengubahan, di
perbesaran 30 X (250 urn)

1 cm= 75
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2. Anwar Muchsin
• Apakah proses sol-gel dapat dipadukan
dalam proses pembentukan serbuk UO2
sehingga dapat mempercepat proses
produksi?
• Dengan adanya penambahan proses ini
apakah sudah diperhatikan sifat-sifat
kimia maupun fisisnya?
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3. Sudarmadi
• Pada
abstrak
dijelaskan
bahwa
pengubahan bentuk partikel menjadi
bentuk bulat secara proses basah lebih
unggul dibandingkan dengan proses
kering. Mohon dijelaskan keunggulan
proses basah tersebut.

TANYA JAWAB
1. Sunarhadijoso
•
Masalah yang dimunculkan
dalam
penelitian ini adalah ketidakseragaman
dimensi dan sulitnya
pemanfaatan
kembali pelet gagalan. Apa hubungan ke
dua hal tersebut dengan sifat mampu alir,
dan bagaimana efek hasil percobaan ini
terhadap dua masalah di atas.

•

DeniJuanda
Pada prinsipnya bisa, apabila pada
proses pembentukan UO2 yang telah
dilakukan ada tahap
pembentukan
UO2(NO3)2.
Proses ini merupakan alternatif baru,
penelitian yang
mendukung
sudah
dilakukan dengan memperhatikan sifatsifat tersebut.

•

Deni Juanda
Pada pembuatan pelet secara masal
sangat bergantung pada kecepatan
pengisian matriks. Oleh karena itu apabila
bentuk butir tidak ditingkatkan sifat
mampu alirnya, maka akan dihasilkan
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Deni Juanda
Kalau dikatakan lebih unggul, tentu saja
dalam batasan beberapa hal, sedangkan
yang lainnya belum tentu. Oleh sebab itu
proses peningkatan bentuk serbuk secara
proses sol-gel lebih baik daripada proses
kering dalam hal:
- sifat mampu alirnya
- bentuk butir bulat sempurna
- dapat mengeliminasi sifat fisik serbuk
yang kurang baik secara umum.

KELOMPOK C :
TEKNOLOGI KELOLA LIMBAH, KESELAMATAN DAN
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REVITALISASI DAN MODIFIKASI
INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL
Widjaksana, Abdul Latief, Ratih Langenati, Meniek Rachmawati,
Muchlis Badruzzaman
Pusat Elernen Bakar Nuklir

ABSTRAK
REVITALISASI DAN MODIFIKASI INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL.
Berdasarkan kajian ekonomi dan tehnlk terhadap Instalasi Elemen Bakar Eksperimental,
diketahui ada suatu prospek yang baik di masa yang akan datang untuk mengembangkan
Instalasi ke arah yang lebih menguntungkan (baik secara ekonomi maupun secara teknis). Pada
saat ini fasilitas tersebut kurang berfungsi optimal karena kekurangsempurnaan dalam
rancangan awal dan dalam kontruksi pendirian fasilitas tersebut. Oleh karena itu diusulkan untuk
merevitalisasi dan memodifikasi fasilitas itu untuk mencapai kondisi yang lebih berdayaguna.
Usulan tersebut menyebutkan perlunya kegiatan dari tahap rekayasa dan rancang bangun
termasuk di dalamnya reevaluasi dari segi ekonomi, sampai ke tahap kegiatan kualifikasi
produknya. Sampai saat ini, beberapa kegiatan rekayasa telah dikerjakan. Hasilnya
menunjukkan bahwa fasilitas dapat direvitalisasi dan dimodifikasi untuk membuat batang elemen
bakar PWR dengan lima alternatif. Dari kelima alternatif itu direkomendasikan alternatif kelima
untuk dilaksanakan secara bertahap (modular). Apabila modifikasi tersebut dilaksanakan, maka
kriteria BEP sebesar 39,1 % dari kapasitas penuh, IRR sebesar 31,4 % per tahun akan dapat
dicapai. Harga jual yang digunakan dalam studi adalah sebesar US $ 190/kgU (lebih rendah
daripada harga pasar), dan tambahan investasi untuk maksud revitalisasi itu kurang lebih
sebesar US $ 9.070.700,ABSTRACT
REVITALIZATION AND MODIFICATION OF EXPERIMENTAL FUEL ELEMENT
INSTALLATION. Based on the economic and technical study, there is a good prospect in the
future to develop Eexperimental Fuel Element Installation into a more beneficial facility. At
present the facility is not in good condition due to inappropriate design and construction of the
facility. It is therefore proposed to revitalize and modify the facility tobecome more productive.
Such a proposal includes several steps of activity starting from the engineering and design
activities including economical evaluation, up to product qualification. Up to now, some
engineering activities have been done. The result shows that the facility could be revitalized and
modified to manufacture PWR fuel pin with five alternatives. It is recommended to retavilized and
modified following the fifth alternative step by step. Such modification would result in
achievement of BEP at 39,1 % capacity and IRR of31,4 %/year. The selling price of the product
(fuel pin) used in the analysis is US $ 190,-/kg U which is lower the prevailing price in the market,
and the additional investment to do the activity is about US $ 9.070.700,- (based on the contant
US dollar of 1996).

PENDAHULUAN
Instalasi Elemen Bakar Ekspe-rimental
adalah salah satu fasilitas yang dibangun
BATAN dalam kurun waktu 1982 sampai
dengan 1989. Fasilitas ini dibangun dalam
rangka penguasaan dan pengembangan
teknologi elemen bakar nuklir untuk reaktor
daya dalam skala yang lebih besar daripada
skala laboratorium. Secara garis besar
fasilitas ini terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Fasilitas
untuk
penguasaan
dan
pengembangan
teknologi
pemurnian
uranium alam sekaligus untuk pembuatan
serbuk UO2 tingkat nuklir. Bahan utama
yang diproses adalah konsentrat uranium.
Teknologi proses yang digunakan adalah
teknologi pemurnian melalui ekstraksi dan
teknologi
pembuatan
serbuk
melalui
pengendapan ADU dilanjutkan dengan
kalsinasi dan reduksi. Fasilitas ini dicirikan
dengan kode TPK.
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2. Fasilitas
untuk
penguasaan
dan
pengembangan
teknoiogi
fabrikasi
elemen bakar nuklir untuk reaktor daya
tipe air berat dengan spesifikasi elemen
bakar tipe CIRENE yang mirip dengan
tipe CANDU generasi pertama. Bahan
utama yang diproses adalah serbuk UO2
menjadi pelet yang selanjutnya dirakit
dengan zircaloy
untuk membentuk
berturut turut batang elemen bakar dan
berkas elemen bakar. Fasilitas ini
dicirikan dengan kode TF.
Kedua fasilitas itu dilengkapi pula
secara terpadu dengan fasilitas lainnya yaitu
fasilitas kendali mutu, fasilitas keselamatan
radiasi, sistem VAC dan fasilitas pemasok
media dan energi.
Setelah pembangunan dilakukan, sejak
tahun 1990 dilakukan uji fungsi, uji operasi
dan kualifikasi baik terhadap sistem maupun
terhadap masing masing alat. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa,
1. Fasilitas TPK dapat dikatakan hampir
semuanya beium dapat dioperasikan.
2. Fasilitas TF dapat dikatakan hampir
semuanya dapat dioperasikan kecuali
sistem
pelapisan
berilium
yang
mengalami kegagalan.
3. Fasilitas uji mutu dapat dikatakan baru
60 % dapat dioperasikan dan sisanya
mengalami kegagalan.
4. Fasilitas
keselamatan
radiasi baru
sebagian dapat dioperasikan.
5. Fasilitas pemasok media dan energi baru
sebagian dapat dioperasikan.
6. Sistem VAC telah dapat dioperasikan
Fakta-fakta hasil pengujian menunjukkan bahwa, kegagalan yang ditemui terjadi
karena kerusakan sistem elektrik dan
elektroniknya. Upaya perbaikan dilakukan
terhadap kerusakan itu akan tetapi upaya itu
menghadapi beberapa hambatan sehingga
laju perbaikan tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Hambatan tersebut pada
umumnya timbul karena:
1. Ketidak-beradaan komponen/suku cadang di pasaran yang terjadi karena
barang tersebut sudah kadaluarsa
sehingga tidak diproduksi lagi dan atau
barang tersebut merupakan barang yang
khusus,
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2. Kekurangan informasi baik dari dokumen
awal maupun dari pemasok tentang
spesifikasi barang tersebut,
3. Kekurang-mampuan pelaksana per-baikan
karena pengalaman yang kurang.
Sejalan dengan upaya perbaikan itu,
dilakukan pula kajian teknoiogi dan ekonomi
terhadap fasilitas itu baik secara keseluruhan
maupun parsial. Hasil kajian ini menunjukkan
bahwa, fasilitas TF memberikan prospek yang
lebih baik dibandingkan dengan fasilitas TPK
baik dalam menghadapi
perkembangan
teknologinya
maupun
dari
kelayakan
ekonominya. Hal itu tidak memberikan arti
bahwa, TPK tidak dapat dikembangkan atau
dimodifikasi, akan tetapi mencirikan tingkat
kesulitan dan dana yang diperlukan untuk
pengembangan dan modifikasi akan jauh lebih
besar untuk fasilitas TPK dibandingkan dengan
untuk fasilitas TF. Di samping itu produk yang
dihasilkan dari fasilitas TF akan memberikan
nilai tambah yang lebih besar dibandingkan
dengan yang dihasilkan dari fasilitas TPK.
Atas dasar fakta kondisi fasilitas dan
masalahnya serta hasil kajian teknoiogi dan
ekonomi itu, fasilitas TF memberikan prospek
yang baik bila dikembangkan. Hal ini pun
memberikan dampak pada strategi perbaikan
dan pengembangan fasilitas itu. Tahap awal
yang dilakukan untuk itu adalah dengan
melaksanakan
program
revitalisasi
dan
modifikasi terhadap fasilitas TF. Sudah tentu
untuk maksud itu bagaimanapun perlu
dilakukan kajian dan analisisnya yang didasari
atas kondisi fasilitas saat ini, kesamaan
teknoiogi dan peralatan dengan sistem
fabrikasi lainnya dan dampak yang mungkin
timbul. Inilah yang akan menjadi lingkup
bahasan dalam kertas kerja ini.
KONDISI FASILITAS TF SAAT INI
Kajian dan analisis seperti yang
dimaksudkan sudah tentu harus didasarkan
atas fakta mengenai kondisi fasilitas TF saat
ini.
Pada dasarnya fasilitas ini mencakup
empat bagian besar yaitu:
1. Bagian peletisasi,
2. Bagian pembuatan komponen elemen
bakar dan bengkel,
3. Bagian
perakitan
komponen
atau
pembuatan batang elemen bakar,
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4. Bagian perakitan batang elemen bakar
atau pembuatan berkas elemen bakar.
Bagian peletisasi merupakan bagian
yang berfungsi untuk memproduksi pelet
UO2 yang siap dimasukkan ke dalam
kelongsong. Ha! ini berarti bahwa pelet yang
dihasilkan
harus
sudah
memenuhi
persyaratan kualitas yang telah ditetapkan
sesuai dengan tipe reaktornya. Dalam hal ini,
fasilitas yang tersedia hanya mampu
digunakan untuk memproduksi pelet untuk
elemen bakar tipe CiRENE yang mempunyai
persyaratan dan spesifikasi yang berbeda
dengan pelet untuk elemen bakar tipe lain.
Sesuai dengan tahapan proses yang
dilakukan,
bagian ini akan mencakup
peralatan untuk pengaturan karakteristik fisis
serbuk, pengompakan, penyinteran dan
penyempurnaan dimensi pelet. Bagian ini
mampu digunakan untuk memproduksi pelet
dengan kapasitas setara dengan tiga rakitan
eiemen bakar tipe CIRENE per hari dalam
tiga gilir kerja. (1 gilir kerja = 8 jam) atau
kurang lebih 80 kg UO2. Kondisi peralatan di
bagian ini pada umumnya telah mampu
dioperasikan bahkan telah pula dilakukan
kualifikasi untuk pelet elemen bakar tipe
CIRENE. Saat ini beberapa komponen telah
ditambahi sehingga mampu untuk membuat
pelet jenis lainnya. Akan tetapi yang menjadi
hambatan dalam proses adalah proses
penyinteran yang masih dilakukan secara
catu dengan sistem kendali yang telah
kadaluarsa dan kapasitas yang rendah.
Bagian
pembuatan
komponen
merupakan bagian yang berfungsi untuk
memproduksi komponen komponen elemen
bakar yaitu, tutup ujung, pelat ujung,
bantalan dan penjarak, dan kelongsong,
serta berfungsi pula sebagai bengkel kecil
untuk perbaikan/perawatan mekanik. Bagian
ini terdiri dari mesin mesin mekanik seperti
mesin potong, mesin bubut, mesin milling,
bor dan sebagainya, yang mampu digunakan
untuk pengerjaan permesinan logam yang
cukup tepat dengan kapasitas yang cukup.
Kondisi peralatan di bagian ini pada
umumnya cukup baik dan telah mampu
digunakan untuk memproduksi komponen
elemen bakar kecuali untuk proses
pelapisan beriiium. Alat untuk pelapisan
berilium mengalami hambatan pada sistem
vakum dan pengendaliannya. Kegagalan ini
terutama
karena
kondisi
komponen
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elektronik yang mudah rusak karena kondisi
ruangan. Upaya perbaikan telah dilakukan,
namun yang menjadi kendala adalah bahwa,
komponen tersebut sulit diperoleh di pasaran
atau komponen tersebut harus diadakan dalam
satuan PCB yang telah tidak diproduksi lagi.
Bagian perakitan komponen elemen
bakar merupakan bagian yang berfungsi untuk
membuat batang elemen bakar melalui pelasan
tutup ujung pada kelongsong, pengisian
kelongsong dengan peiet dan pengaturan
bentuk ujung batang elemen bakar. Bagian ini
terdiri dari dua alat las khusus dari jenis
kombinasi las tahanan dan gaya magnet,
sistem pengisian pelet, mesin bubut dua muka
dan sebagainya. Kondisi peralatan di bagian ini
dapat dikatakan telah dapat dioperasikan dan
sedang mengalami tahap kualifikasi, kecuali
untuk satu alat las mengalami kegagalan pada
bagian pembangkit arus. Komponen bagian ini
sulit diperoleh di pasaran, dan hanya ada di
satu pemasok yang sulit dihubungi. Bagian ini
telah pula digunakan untuk
penelitian
mahasiswa program S1 dan S2 dan telah
diupayakan agar mampu digunakan untuk
perakitan batang elemen bakar tipe CANDU.
Bagian perakitan berkas elemen bakar
merupakan bagian yang berfungsi untuk
membuat berkas elemen bakar melalui
penggabungan beberapa batang elemen bakar
dengan melaskan ujung ujung batang itu
dengan pelat ujung. Peralatan utama bagian ini
adalah alat las dari jenis las tahanan dan alat
tambahan yang digunakan tidak untuk semua
berkas yaitu autoclave. Kondisi peralatan di
bagian ini pada umumnya telah mampu
dioperasikan dan saat ini masih dalam tahap
kualifikasi.
KAJIAN REVITAL1SASI DAN MODIFIKASI
Dua hal yang menjadi perhatian dalam
hal ini, yaitu revitalisasi dan modifikasi.
Revitalisasi yang dimaksudkan dalam hal ini
adalah upaya untuk menjadikan fasilitas vital
kembali atau kembali berfungsi seperti semula
sedangkan modifikasi adalah upaya mengubah
fasilitas agar berfungsi pula untuk tujuan lain.
Untuk itu maka dalam hal pertama perlu
ditinjau kembali peralatan yang tidak atau
kurang berfungsi, sedangkan untuk hal kedua
perlu diperhatikan tujuannya.
Berdasarkan fakta yang ada terlihat
bahwa, secara umum fasilitas ini telah
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berfungsi kecuali untuk sistem pelapisan
beriiium dan satu alat las untuk pelasan
tutup ujung, namun di samping itu sistem
pengendalian dari peralatan yang ada pada
umumnya telah kadaluarsa sehingga di
pasaran sulit untuk diperoleh dan beberapa
komponen telah banyak yang aus karena
pemakaian. Oleh karena itu, sesuai dengan
yang dimaksudkan, revitalisasi dilakukan
terhadap kondisi ini. Sudan tentu untuk itu
perlu pemahaman fungsi dari setiap
komponen atau subsistem pengendalian.
Atas dasar pemahaman itu seyogyanya
dapat disusun sistem pengendalian yang
sama dengan subsistem / komponen baru
yang telah banyak di pasaran. Sedangkan
untuk
komponen
yang
telah
aus,
pelaksanaan lebih mudah lagi karena pada
umumnya komponen tersebut merupakan
komponen mekanik yang dapat dibuat di
dalam negeri. Meskipun demikian diperlukan
tingkat pengawasan yang tinggi dalam
pembuatannya
karena
membutuhkan
ketelitian dan ketepatan yang tinggi.
Atas dasar itu maka peralatan yang
perlu di-revitalisasi akan meliputi sistem
kendali tungku penyinteran, sistem kendali
dan generator arus mesin las tutup ujung,
sistem kendali tungku pelapis grafit dan
sistem kendali alat pelapis beriiium.
Sedangkan komponen yang perlu dibuat
adalah punch dan dies untuk pengompakan,
pelat penyangga pelet untuk penggerindaan
dan mata pisau untuk pembubutan. Sudan
tentu upaya revitalisasi ini hams didahului
dengan upaya rekayasa dan rancang
bangun
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
Adapun mengenai upaya modifikasi,
perlu ditetapkan terlebih dulu tujuan
modifikasi itu. Bila ditinjau dari tujuan
program dan harapan di masa yang akan
datang
nampak
bahwa, fasilitas
ini
seyogyanya:
• Siap menghadapi era PLTN/lndustri
Nuklir baik sebagai pemasok maupun
sebagai sumber teknologi
• Mampu memberikan keuntungan secara
ekonomis
• Mampu digunakan untuk pengembangan
teknologi fabrikasi EB untuk reaktor daya
yang banyak ditawarkan di pasaran,
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•

Mampu digunakan untuk meningkatkan
keterampilan / keahlian di bidang teknologi
fabrikasi dalam skala industri.

Hal itu memberikan arti bahwa, fasilitas
harus dimodifikasi secara luwes untuk
memenuhi kebutuhan itu. Dengan kata lain
tujuan modifikasi itu adalah fasilitas yang
mampu digunakan untuk memproduksi eiemen
bakar reaktor daya yang terpilih secara
ekonomis sekaligus mampu digunakan untuk
pengembangan teknologi dan pembinaan
sumber daya manusia.
Ada tiga jenis reaktor yang mempunyai
prospek untuk dipilih, yaitu reaktor jenis air
berat (CANDU), reaktor air bertekanan (PWR)
dan reaktor air mendidih (BWR). Oleh karena
itu
kemungkinan
eiemen
bakar
yang
diproduksinya pun harus disesuaikan dengan
ketiga jenis reaktor itu. Bila ditinjau dari
teknologi fabrikasi, secara umum ketiga jenis
eiemen bakar membutuhkan teknologi yang
sama dengan teknologi fabrikasi eiemen bakar
untuk
tipe
CIRENE,
yaitu
peletisasi,
pembuatan komponen, perakitan komponen
eiemen bakar dan perakitan batang eiemen
bakar. Akan tetapi dari segi rancangan,
rekayasa dan persyaratan eiemen bakar,
semua jenis eiemen berbeda, sehingga
spesifikasi dan atau jenis alat yang digunakan
mungkin berbeda pula.
Dari ketiga jenis eiemen bakar itu, jenis
eiemen
bakar
untuk
reaktor
CANDU
mempunyai banyak kemiripan. Hal itu dapat
difahami karena eiemen bakar jenis CIRENE
itu merupakan generasi pertama dari jenis
CANDU, padahal perkembangan CANDU lebih
banyak terletak pada rekayasa dan rancang
bangunnya, sedang pada teknologi fabrikasi
tidak banyak berbeda. Oleh karena itu
modifikasi sarana ke arah itu akan jauh lebih
mudah.
Dari tahapan teknologi yang diperlukan
nampak bahwa, teknologi peletisasi untuk
semua jenis eiemen bakar itu dapat dikatakan
sama, sedangkan untuk tahapan lainnya
berbeda. Hal ini memberikan indikasi bahwa,
sistem peletisasi dapat digunakan dengan
luwes baik untuk jenis CANDU maupun untuk
PWR dan BWR. Pembuatan komponen pada
dasarnya dilakukan dengan
pengerjaan
mekanik biasa. Untuk beberapa komponen
kecil seperti tutup ujung eiemen bakar, sarana
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yang ada dapat digunakan, sedangkan untuk
komponen yang lebih besar seperti grid,
bottom nozzle dan top nozzle yang ada
sebagai komponen elemen bakar jenis PWR
dan BWR belum dapat digunakan. Hal ini
memberikan indikasi untuk peningkatan
kemampuan ke arah itu. Perakitan batang
elemen bakar pada dasarnya dilakukan
dengan teknologi yang sama yaitu teknologi
pelasan, akan tetapi jenis alat las yang
digunakan untuk elemen bakar CANDU dan
yang lainnya berbeda. Untuk elemen bakar
CANDU dan atau CIRENE digunakan mesin
las dari jenis kombinasi antara las tahanan
dan gaya maknet, sedangkan untuk PWR
dan BWR digunakan mesin las dari jenis TIG
yang mempunyai prinsip dan cara kerja yang
berbeda. Hal ini memberikan indikasi bahwa,
agar mampu membuat batang elemen bakar
tipe PWR dan atau BWR dibutuhkan mesin
las TIG. Mesin las TIG itu selain dapat
digunakan untuk pelasan tutup ujung elemen
bakar PWR atau BWR seyogyanya dapat
pula digunakan untuk pelasan yang sama
untuk jenis CANDU. Selanjutnya perakitan
berkas elemen bakar hanya untuk berkas
elemen bakar CANDU dan CIRENE yang
membutuhkan alat las, sedangkan untuk
yang lainnya alat itu tidak diperlukan. Dari
bahasan itu nampak bahwa, sarana yang
ada akan dapat dimodifikasi secara luwes
untuk ketiga jenis elemen bakar, terutama
modifikasi untuk sistem peletisasi dan
perakitan komponen elemen bakar.
Selanjutnya bila ditinjau dari ruang
yang tersedia, modifikasi ke arah pembuatan
elemen bakar jenis CANDU tidak akan
mengubah ruang yang tersedia sehingga
dapat digunakan langsung. Akan tetapi
modifikasi ke arah pembuatan elemen bakar
PWR
atau
BWR
nampaknya
akan
mengubah ruangan terutama untuk batang
elemen bakar karena spesifikasinya, kecuali
bila yang diinginkan hanya prototipnya,
sedangkan untuk peletisasi tidak mengalami
perubahan dan untuk perakitan komponen
elemen bakar akan mengubah sedikit
ruangan. Oleh karena itu, fasilitas peletisasi
yang
ada tidak
banyak
mengalami
perubahan bila sistem dimodifikasi secara
luwes untuk pembuatan semua jenis elemen
bakar. Dari bahasan di atas nampak pula
bahwa, modifikasi yang mungkin dilakukan
adalah modifikasi tahap peletisasi dan

modifikasi tahap perakitan batang elemen
bakar.
Modifikasi seperti itu nampaknya masih
berkisar pada tujuan pengembangan teknologi
dan penguasaan teknologinya, tetapi belum
dapat memenuhi tujuan agar fasilitas dapat
menguntungkan dan memberikan pengalaman
dalam produksi secara industri. Untuk itu perlu
ditinjau/ dikaji ulang dari sisi ekonomi sekaligus
kapasitasnya.
Suatu
fasilitas
produksi
dikatakan menguntungkan bila parameter
ekonomis dari fasilitas itu memenuhi kriteria
atau tolok ukur yang menguntungkan seperti
parameter BEP sama dengan atau lebih kecil
dari 50 %, laju pengembalian modal harus lebih
besar
dari
bunga
bank
dan
waktu
pengembalian modal yang jauh lebih rendah
daripada umur ekonomis alat. Hal itu dapat
dicapai bila kapasitas yang tersedia dapat
ditingkatkan sesuai dengan kapasitas industri
yang menguntungkan. Beberapa pustaka
menunjukkan
bahwa,
kapasitas
yang
menguntungkan untuk fabrikasi ini kurang lebih
250 ton U per tahun. Oleh karena itu modifikasi
ini seyogyanya dilakukan tidak hanya agar
fasilitas mampu membuat elemen bakar jenis
lain secara luwes, akan tetapi juga agar
fasilitas mampu pula digunakan untuk produksi
yang ekonomis. Hal ini memberikan indikasi
bahwa modifikasi juga diarahkan pada
peningkatan kapasitas dan efisiensi operasi.
Modifikasi
sistem
peletisasi
untuk
meningkatkan efisiensi operasi dilakukan
melalui pengubahan subsistem pemindahan
dan
pengumpanan
serbuk
di
daerah
pengompakan dari manual ke semi otomatis,
pengubahan subsistem "punch" dan "dies" dari
tunggal ke multi, pengubahan subsistem
penyinteran
dari catu
ke
sinambung,
pengubahan subsistem penggerindaan dari
metoda basah ke metoda kering, dan
penambahan subsistem penyimpanan pelet
yang siap dimasukkan kedalam kelongsong.
Adapun modifikasi sistem peletisasi untuk
meningkatkan kapasitas dilakukan melalui
penambahan alat yang sama hingga tercapai
kapasitas yang diinginkan. Dalam hal ini
diperoleh secara konseptual tiga "production
line" sistem peletisasi. Sudah tentu perubahan
perubahan itu akan mengubah pula tata letak
peralatan dan sistem lainnya terutama sistem
VAC.
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Modifikasi sistem perakitan komponen
elemen bakar baik untuk peningkatan
efisiensi operasi maupun untuk kapasitas
dil'akukan melalui pengubahan subsistem
pengisian pelet yang harus dirancang secara
luwes untuk ketiga jenis elemen bakar,
pengubahan subsistem pengelasan dari
jenis yang tersedia ke jenis TIG, dan
pengubahan sistem uji kualitas lokal.
Perubahan ini akan pula mengubah tata
letak
peralatan
sekaligus
ruangan,
sedangkan sistem VAC dan media tidak
banyak mengalami perubahan.
Kedua perubahan itu memberikan tata
letak alat dan ruang baru seperti ditunjukkan
pada gambar.
Upaya modifikasi itu sudah tentu akan
memberikan dampak pada pendanaan yang
cukup besar untuk tambahan investasinya
dan biaya operasi. Dari kajian ekonomi,
modifikasi ini akan membutuhkan investasi
tambahan sebesar US$ 9.070.700,- dalam
nilai tahun ini untuk pengadaan alat baru
termasuk suku cadang, alat uji kualitas dan
pemasangan, di luar modifikasi ruang dan
sistem VAC. Bila harga jual batang elemen
bakar yang dihasilkan sebesar US$ 190 / kg
U ( sedikit di bawah harga pasaran ), maka
akan diperoleh besaran BEP sebesar 40 %
dengan laju pengembalian modal sebesar
31,4 % per tahun. Besaran itu mencirikan
bahwa, modifikasi ini cukup layak secara
ekonomi.
Bila
pelaksanaan
modifikasi
ini
memerlukan waktu 3 sampai 4 tahun
termasuk kualifikasi proses dan dimuiai pada
tahun
1997/1998
maka pada tahun
2000/2001 fasilitas sudah dapat digunakan
untuk produksi. Sudah tentu hal ini harus
menjadi peluang untuk pemasaran keluar
yang harus diupayakan serta mencirikan
pula
kemampuan
dalam
menambah
kemampuan lokal untuk pembangunan
PLTN. Di sisi lain pelaksanaan modifikasi itu
akan
mampu
pula
meningkatkan
kemampuan personal baik kemampuan
rekayasa dan rancang bangun maupun
kemampuan dalam penguasaan teknologi
fabrikasi skala industri. Hal ini akan menjadi
sarana yang lebih nyata dalam rangka
pembinaan personal.
Bila upaya modifikasi ini dikaitkan
dengan program pembangunan PLTN, maka
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selama kurun waktu itu masih ada waktu untuk
membenahi
diri
terutama
dalam
penyempurnaan keterampilan dalam produksi,
peningkatan dalam pengembangan teknologi
serta optimasi sistem produksi. Sudah tentu
keberhasilan upaya ini akan mampu pula
memberikan dukungan pada percepatan
realisasi program PLTN serta akan tumbuh
tantangan-tantangan baru baik dalam kerja
sama pengembangan teknologi maupun dalam
kerja sama pemasaran produk, sehingga pada
saatnya produk ini tidak hanya dikonsumsi di
dalam negeri tapi mampu pula dipasarkan ke
pasaran dunia.
Dari bahasan di atas tampak bahwa,
pendanaan bila dilaksanakan sekaligus dapat
menjadi kendala. Oleh karena itu upaya
modifikasi ini seyogyanya dilakukan secara
bertahap, akan tetapi tujuan yang diharapkan
tetap tercapai. Dalam hal ini pelaksanaan
modifikasi dapat dilakukan dengan pentahapan
sebagai berikut:
1. Modifikasi sistem peletisasi untuk satu line
production,
2. Modifikasi sistem perakitan komponen
elemen bakar,
3. Penambahan dua line production sistem
peletisasi,
4. Penyempurnaan
sistem
perakitan
komponen untuk efisiensi.
Bila tahap pertama, kedua dan ketiga
dapat dilakukan sampai dengan kualifikasi
proses selama tiga tahun dan tahap keempat
dapat dilakukan selama dua tahun, dan tahap
kedua dimuiai setelah satu tahun pengerjaan
tahap pertama, tahap ketiga dimuiai setelah
tahap pertama selesai dan tahap keempat
dilakukan setelah tahap kedua selesai, maka
akan dibutuhkan waktu keseluruhan modifikasi
selama enam tahun dengan penyebaran dana
untuk tahap pertama sebesar US$ 2.385.500,untuk tahap kedua sebesar US$ 537.900,untuk tahap ketiga sebesar US$ 2.821.800 dan
tahap keempat sebesar US$ 2.672.100,-.
Sudah tentu dana tersebut akan tersebar pula
penyediaannya
dalam
setiap
perioda
pelaksanaan tahapan itu. Dalam hal ini
diharapkan pada tahun keempat telah mampu
memproduksi pelet, tahun kelima mampu
memproduksi batang elemen bakar dan tahun
ketujuh mampu memproduksi batang dengan
kapasitas yang cukup. Dengan pentahapan
tersebut selain masalah pendanaan dapat
diatasi, diperoleh pula keuntungan lain seperti
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pengalaman baik rekayasa dan rancang
bangun maupun pengalaman kualifikasi dan
produksi yang lebih nyata, demikian pula
tampilan kemampuan teknologi sebagai
pendorong untuk peningkatan potensi lokal
dalam pembangunan PLTN.
SIMPULAN DAN SARAN
Dari pembahasan
disimpulkan bahwa,

di

atas,

dapat

1. Untuk meningkatkan potensi Instalasi
elemen bakar eksperimentai upaya
revitalisai dan modifikasi perlu dan
segera dilakukan.
2. Upaya tersebut diprioritaskan pada
sistem teknologi fabrikasi elemen bakar
yang mempunyai peluang yang lebih
besar dibandingkan dengan teknologi
pemurnian dan konversi.
3. Upaya
tersebut
diarahkan
pada
peningkatan kapasitas dan efisiensi
operasi sehingga tujuan produksi yang
ekonomis,
pengembangan
teknologi
produksi dan kesejajaran kemampuan
dengan pemasok elemen bakar lain,
serta kesiapan dalam menghadapi era
PLTN dapat dicapai.
4. Dampak upaya ini pada sistem yang lain
hanya akan mengubah sebagian kecil
sistem VAC dan pasokan energi dan
media di daerah peletisasi dan tata ruang
di daerah perakitan. Sedangkan dampak
lain nya dengan upaya ini memberikan
peluang
bagi
personal
dalam
mengembangkan diri baik karier maupun
keahlian
dan
pengetahuan
serta
pengalaman.

Dalam
kesempatan
ini
penulis
menyarankan agar:
1. Upaya modifikasi ini diprogram dengan
nyata dengan tolok ukur keberhasilan yang
benar-benar dapat diukur. Program ini
hams menjadi garis kerja yang nyata atau
jalan bagi pencapaian keberhasilan.
2. Bagaimanapun baiknya suatu program
tanpa direalisasikan dengan sungguh
sungguh program itu tidak ada artinya. Oleh
karena
itu
kesungguhan
dalam
pelaksanaan program harus dilakukan.
3. Upaya yang sungguh sungguh itu tidak
akan berarti banyak bila tidak dikendalikan
dengan
benar.
Oleh
karena
itu
pengendalian dan evaluasi mulai dari
penyusunan program
sampai dengan
berakhir pelaksanaannya perlu dilakukan.
4. Pelaksana seyogyanya dipilih dengan
kriteria seperti kreatif, mampu kerja sama,
jujur baik bagi orang lain maupun dirinya
dan mau kerja keras walaupun tanpa
imbalan.
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5. Bila pelaksanaan modifikasi ini dilakukan
sekaligus,
maka
pendanaan
akan
nampak
sangat
besar,
sehingga
pelaksanaan akan lebih baik dilakukan
secara bertahap.
6. Berdasarkan kajian ekonomi, upaya
modifikasi ini mampu memenuhi kriteria
kelayakan.
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PENGARUH PANJANG SIKLUS OPERASI TERHADAP ONGKOS
BAHAN BAKAR SUATU PLTN
Bambang Herutomo
Pusat E l e m e n Bakar Nuklir

•*
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ABSTRAK
PENGARUH PANJANG SIKLUS OPERASI TERHADAP ONGKOS BAHAN BAKAR
SUATU PLTN. Studi tentang pengaruh panjang siklus operasi terhadap ongkos bahan bakar
reaktor daya air ringan jenis PWR kelas 600 MWe telah dilakukan. Studi meliputi perhitungan
jumlah bahan ujung depan yang diperlukan seperti isi ulang uranium, tingkat perkayaan, SWU
dan uranium alam, serta ongkos bahan bakar terlevelisasi sebagai fungsi panjang siklus dan
derajat bakar. Hasil-hasil studi menunjukkan bahwa untuk kisaran derajat bakar yang ditinjau,
yaitu dari 30 s/d 60 MWhari/kg U, perpanjangan siklus operasi dari 12 ke 18 bulan menaikkan
ongkos bahan bakar dalam kisaran 5 - 8% dan perpanjangan siklus operasi dari 12 ke 24 bulan
menaikkan ongkos bahan bakar dalam kisaran 10 - 16%. Kenaikan ongkos tersebut terutama
diakibatkan oleh turunnya kegunaan SWU dalam kisaran 8 - 1 4 % untuk perpanjangan siklus dari
12 ke 18 bulan dan 15 - 25% untuk perpanjangan siklus dari 12 ke 24 bulan, serta turunnya
kegunaan uranium alam dalam kisaran 6 - 10% untuk perpanjangan siklus dari 12 ke 18 bulan
dan 11 - 18% untuk perpanjangan siklus dari 12 ke 24 bulan. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan
biaya yang diperlukan untuk penggantian daya pada saat annual outage, perpanjangan siklus
dari 12 ke 18 atau 24 bulan tersebut memberikan keuntungan rerata 8% dari ongkos total bahan
bakar siklus 12 bulan.

ABSTRACT
THE EFFECT OF OPERATION CYCLE LENGTH ON FUEL COST OF A NPP. The study
of the effect of operation cycle length on fuel cost of a light water reactor - PWR type 600 MWe
class has been perfonved. The study includes calculation of the front end material required, i.e.
uranium reloading, enriched uranium, SWU and natural uranium, and levelized fuel cost as a
function of cycle length and fuel bumup. The results of study show that, for the range of bumup
considered, i.e. from 30 to 60 MWD/kg U, the extension of cycle length from 12 to 18 months
increases fuel cost in the range of 5-8% and the extension of cycle length from 12 to 24 months
increases fuel cost in the range of 10-16 %. The increase of these fuel cost is mainly due to the
decreae in SWU utilization in the range of 8 -14% for the extension of cycle length from 12 to 18
months and 15 -25% for the extension of cycle length from 12 to 24 months, and to the decrease
in the natural uranium utilization in the range of 6- 10% for the extension of cycle length from 12
to 18 months and 11 -18% for the extension of cycle length from 12 to 24 months. However, if it
is correlated with required cost for power replacement during annual outage, the extension of
cycle length from 12 to 18 or 24 months will give an advantage in the average of 8% from the
total fuel cost of 12 months cycle.

PENDAHULUAN

bakar yang akan dimasukkan ke dalam teras
pada saat isi ulang121. Dengan cara ini jumlah
material ujung depan yang diperlukan dan
jumlah elemen bakar bekas yang ditarik dari
teras reaktor akan berkurang. Sebagai
hasilnya ongkos bahan bakar akan menurun
sesuai dengan kenaikan derajat bakarnya.

Dewasa ini rerata derajat bakar bahan
bakar reaktor daya air ringan telah berhasil
dinaikkan dari sekitar 28 MWhari/kgU menjadi
35 - 45 MWhari/kgU untuk BWR dan dari
sekitar 33 MWhari/kgU menjadi 40 - 50
MWhari/kgU untuk PWR111. Sampai saat ini,
usaha meningkatkan derajat bakar masih
terus dilakukan mengingat keuntungan yang
diperoleh. Untuk operasi daya dan panjang
siklus yang sama, peningkatan derajat bakar
dapat dicapai dengan cara memperkecil fraksi
bahan bakar atau jumlah perangkat bahan

Ditinjau dari segi operasi reaktor,
peningkatan derajat bakar tersebut berarti
memperbanyak pilihan skema pengisian
ulang bahan bakar ke dalam teras. Selain
memperkecil fraksi isi ulang bahan bakar,
peningkatan derajat bakar untuk fraksi isi
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ulang bahan bakar yang sama dapat
dilakukan melalui perpanjangan siklus operasi
dari normal 12 bulan menjadi 18 atau 24
bulan. Perpanjangan siklus operasi ini sangat
diminati oleh banyak utiliti khususnya di
Amerika Serikat. Sedangkan utiliti di luar
Amerika, seperti Perancis dan Jepang lebih
menyukai siklus pendek, yaitu 12 bulan.
Beberapa alasan penting dari utiliti di Amerika
untuk memilih siklus panjang adalah dengan
siklus panjang akan' 4 ':

FB= S D

(1)

E = a + bB (1 + F)

(2)

Dalam hal ini, F adalah fraksi bahan
bakar di dalam teras yang akan diganti pada
saat isi ulang, B adalah rerata derajat bakar
dari catu bahan bakar yang ditarik dari teras
(MWhari/tonU), S adalah daya spesifik teras
(MWt/tonU), D adalah operasi daya penuh
per-siklus (hari), E adalah tingkat perkayaan
U-235 (%), dan a dan b adalah koeffisien
regresi ( untuk PWR, harga a= 0,766 dan
b=0,0000525. Konstanta ini ditetapkan
berdasarkan data manajemen teras bahan
bakar seluruh PWR yang berada di USA).

•

mengurangi jumlah perijinan yang dikirim
kerena berkurangnya jumlah pengisian
ulang bahan bakar {refueling),
• meningkatkan
ketersediaan
reaktor
sehingga faktor kapasitas meningkat,
• mengurangi pengeluaran untuk mengganti
daya yang hilang akibat padamnya reaktor
pada saat isi ulang bahan bakar, dan
• mengurangi paparan radiasi terhadap
personel.

Sedangkan untuk menghitung ongkos
bahan bakar (dalam satuan mills/kWjam)
diguna-kan metode levelized cost - constant
money, yaitu jumlah pengeluaran terdiskon
dibagi dengan jumlah terdiskon energi listrik
yang dibangkitkan11'3'41. Pengeluaran yang
dimaksud meliputi ongkos ujung depan daur
seperti pembelian U-alam, ongkos konversi,
ongkos perkayaan dan ongkos fabrikasi, serta
ongkos ujung belakang daur seperti ongkos
transportasi elemen bakar bekas, ongkos
penyimpanan sementara, ongkos olah ulang
dan ongkos disposal limbah.

Dari keempat alasan tersebut di atas,
alasan ke tiga memegang peranan paling
penting dalam usaha penghematan biaya,
khususnya untuk utiliti-utiliti yang harus
membeli daya dari utiliti lain karena ketidakcukupan cadangan kapasitas sistem jaringan
listriknya'41.
Makalah ini menyajikan hasil studi
tentang
pengaruh
perpanjangan
siklus
operasi, yaitu dari 12 bulan ke 18 dan 24
bulan dengan berbagai variasi derajat bakar,
yaitu dari 30 s/d 60 MWhari/kgU terhadap
kebutuhan material ujung depan daur dan
ongkos bahan bakar. Dalam studi, daur bahan
bakar yang ditinjau adalah daur terbuka dan
sebagai reaktor referensi adalah PWR kelas
600 Mwe.

Disebabkan selama hidup reaktor siklus
operasi didominasi oleh siklus seimbang
maka dalam studi ini perhitungan ongkos
bahan bakar hanya dilakukan untuk siklus
seimbang saja. Dalam siklus seimbang, setiap
catu bahan bakar yang dimasukkan ke dalam
teras adalah sama, baik jumlah maupun
tingkat perkayaannya, sehingga jumlah energi
yang dibangkitkan akan sama pula131. Oleh
karena sifatnya yang berulang tersebut,
tinjauan satu catu bahan bakar di-anggap
cukup representatif untuk menghitung ongkos
bahan bakar dalam siklus seimbang. Dengan
demikian, ongkos bahan bakar terlevelisasi
secara sederhana dapat dihitung, yaitu131:

METODA
Dalam studi ini, model perhitungan
generik yang dikembangkan oleh the
International
Nuclear
Model
(USA)
digunakan untuk menentukan jumlah material
ujung depan yang diperlukan seperti jumlah
bahan bakar yang akan dimasukkan ke dalam
teras pada saat isi ulang dan tingkat
perkayaan U-235 nya sebagai fungsi derajat
bakar dan lama operasi daya penuh persiklus. Menurut model, untuk siklus seimbang
yang ideal berlaku korelasi sbb.'51:

• swi+d)-*™»,']
Lc=

[Ed-e

)/ln(1+d)Tr)J

-)n(1+d)Tr,

(3)

Dalam hal ini, Lc adalah ongkos bahan
bakar terlevelisasi (mills/kWjam), X, adalah
ongkos komponen ke-i ujung depan daur, Yj
adalah ongkos komponen ke-j ujung belakang
daur, Tr adalah waktu tinggal efektif catu
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bahan bakar di dalam teras, Td, adalah lead
time komponen ke-i ujung depan daur, Tgj
adalah lag time komponen ke-j ujung
belakang daur, d adalah laju diskon, dan E
adalah energi listrik yang dibangkitkan.

ekonomi yang digunakan dalam studi dapat
dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
HASIL DAN BAHASAN
Berdasarkan pada persamaan (1) dan
persamaan (2), untuk reaktor dengan daya
keluaran dan daya spesifik serta panjang
siklus yang sama, peningkatan derajat bakar
dilakukan dengan cara memperkecil fraksi
bahan bakar yang dimasukkan/dikeluarkan
pada saat isi ulang. Selain itu, peningkatan
derajat bakar juga memerlukan penambahan
tingkat perkayaan U-235 yang lebih tinggi.
Meskipun demikian, karena jumlah bahan
bakar yang diisikan ulang berkurang maka
jumlah SWU yang diperlukan relatif konstan
dan jumlah U-alam yang diperlukan akan
berkurang sesuai dengan kenaikan derajat
bakar. Akibatnya, ongkos bahan bakar akan
turun apabila derajat bakar dinaikkan.

Untuk maksud studi ini, sebagai reaktor
referensi dipilih jenis PWR kelas 600 MWe.
Pemilihan ini didasari oleh kenyataan bahwa
PWR merupakan salah satu jenis reaktor
pem-bangkit daya yang paling banyak
dioperasikan sampai saat ini, dan kelas 600
MWe adalah kelas PLTN yang sesuai untuk
diintroduksikan di Indonesia mengingat
keterbatasan kapasitas sistem jaringan listrik
yang ada pada saat ini. Sedangkan parameter
ekonomi seperti laju diskon, harga U-alam,
ongkos konversi, ongkos perkayaan, ongkos
fabrikasi, ongkos ujung belakang daur, lead
and lag time, dll. digunakan data dari !AEA[2).
Data reaktor referensi dan parameter

Tabel 1 : Data Reaktor Referensi dan Parameter Ekonomi
Referensi
Data Reaktor:
1. Jenis Reaktor
2. Daya Thermal Keluaran (MWt)
3. Daya Listrik Keluaran Netto (MWe)
4. Total Uranium dalam Teras (ton)
5. Lama Annual Outage (hari)
6. Operasi Daya Penuh per Siklus (hari)
Parameter Ekonomi :(1)
1. Laju Diskon (% per tahun)
2. Harga U-alam ($/kgU)
3. Ongkos Konversi ($/kgU)
4. Ongkos Perkayaan ($/SWU)
5. Ongkos Fabrikasi ($/kgU)
6. Ongkos Ujung Belakang ($/kgU)
7. Lead time (tahun)
•
Pembelian U-alam
•
Konversi
•
Perkayaan
•
Fabrikasi
8. Material Hilang (%)
•
Konversi
•
Fabrikasi

Sensitivitas 1

PWR
1993
631
66.9
55
305 (siklus 12 bin.)
485 (siklus 18 bin.)
665 (siklus 24 bin.)
5
65
8
110
220+1.1(BU-40)
400 (3)

(2)

Sensitivitas 2
_

-

-

0
32,5
70
200
800 <3)

-

10
130
150
350
1600 (3)

1,5
1
0,75
0,5

-

-

0,5
1,5

-

-

(1) Harga dollar AS pada Januari 1989.
(2) 220 $/kgU untuk BU < 40 MWhari/kgU.
(3) Ongkos ujung belakang daur diambil harga nettonya yang berlaku pada saat bahan bakar
bekas diangkat dari teras reaktor.

285

Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

Untuk daya keluaran dan daya spesifik
yang sama, perpanjangan siklus operasi
untuk derajat bakar tertentu dapat dilakukan
dengan cara memperbesar fraksi bahan
bakar yang dimasukkan ke dalam teras pada
saat isi ulang. Selain itu juga diperlukan
tingkat perkayaan U-235 yang lebih tinggi di
dalam bahan bakarnya. Hasil perhitungan
untuk reaktor referensi yang digunakan
menunjukkan bahwa diperlukan tambahan
bahan bakar isi ulang sekitar 60 % untuk
memperpanjang siklus dari 12 ke 18 bulan
dan sekitar 120 % untuk memperpanjang
siklus dari 12 ke 24 bulan. Pada Gambar 1
dapat dilihat pengaruh panjang siklus
terhadap jumlah bahan bakar isi ulang
sebagai fungsi derajat bakar,. sedangkan
pada Tabel 2 dapat dilihat jumlah material
ujung depan yang diperlukan.

tingkat perkayaan bahan bakar isi ulang
tersebut mengakibatkan naiknya jumlah SWU
(Separative Work Unit) dan U-alam yang
diperlukan.

Seperti disebutkan di atas bahwa untuk
memperpanjang siklus juga diperlukan tingkat
perkayaan yang lebih tinggi. Hasil perhitungan
menunjukkan bahwa diperlukan tambahan
tingkat perka yaan sebesar 0,28 % U-235
untuk perpanjangan siklus dari 12 ke 18 bulan
dan 0,56% U-235 untuk perpanjangan siklus
dari 12 ke 24 bulan. Meningkatnya jumlah dan

Gambar 2 memperlihatkan hubungan
antara kegunaan SWU yang di-nyatakan
dalam MWhari/SWU dan kegunaan U-alam
yang dinyatakan dalam MWhari/tonU untuk
berbagai panjang siklus dan derajat bakar.
Dari gambar tersebut, perpanjangan siklus
dari 12 ke 18 bulan menyebabkan turunnya
kegunaan
SWU
dan
U-alam
dalam

Derajm Bakar IMAteri / kg Ul

Gambar 1

Jumlah bahan bakar isi ulang
yang diperlukan sebagai fungsi
siklus dan derajat bakar.

Tabel 2 : Jumlah material ujung depan dauryang diperlukan.
Derajat
Bakar
MWhari/kgU
30

35

40

45

50

55

60

EFPD
hari
305
485
665
305
485
665
305
485
665
305
485
665
305
485
665
305
485
665
305
485
665

Fraksi
Teras
0,303
0,482
0,660
0,260
0,413
0,556
0,227
0,361
0,495
0,202
0,321
0,440
0,182
0,289
0,396
0,165
0,263
0,360
0,151
0,241
6,330

Jumlah Material Ujung Depan Daur
U-235
U Isi Ulang
SWU
U-alam
ton
ribuan
%
ton
20,262
32,220
44,178
17,368
27,617
37,867
15,197
24,165
33,134
13,508
21,480
29,452
12,157
19,332
26,507
11,052
17,575
24,097
10,131
16,110
22,089
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2,818
3,100
3,381
3,081
3,362
3,644
3,343
3,625
3,906
3,606
3,887
4,169
3,868
4,150
4,431
4,131
4,412
4,694
4,393
4,675
4,956

71,0482
131,0878
204,9649
69,9952
127,0581
196,1044
69,3251
124,1964
189,6475
68,8946
122,0940
184,7719
66,6208
120,5093
180,9879
68,4528
119,2905
177,9860
68,3581
118,3382
175,5618

115,137
203,158
306,078
108,777
190,177
284,347
104,007
180,441
268,049
100,297
172,869
255,373
97,328
166,811
245,232
94,900
161,854
236,935
92,876
157,724
230,021
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yang sama. Dari tabel juga terlihat bahwa di
antara berbagai komponen, hanya ongkos
fabrikasi yang mengalami penurunan untuk
derajat bakar yang sama apabila siklus
diperpanjang,
akan
tetapi
penurunan
tersebut sangat kecil dibanding dengan
kenaikan ongkos komponen lainnya.

KegxBaiSWJi NWwi / 9AU

Gambar 2 : Kegunaan SWU dan U-alam sebagai
fungsi panjang siklus dan derajat bakar
kisaran 8 - 14% dan 6 - 10%. Sedangkan
perpanjangan siklus dari 12 ke 24 bulan
menyebabkan turunnya kegunaan SWU dan
U-alam dalam kisaran 15 - 25% dan 11 18%.
Gambar 3 : Ongkos bahan bakar sebagai fungsi
panjang siklus dan derajat bakar.

Untuk derajat bakar yang sama,
bertambahnya material ujung depan yang
diperlukan dan juga material ujung belakang
daur pada siklus panjang dengan sendirinya
akan berakibat naiknya ongkos bahan bakar.
Gambar 3 memperlihatkan hubungan antara
ongkos bahan bakar dari berbagai panjang
siklus sebagai fungsi kenaikan derajat bakar.
Dari gambar tersebut terlihat bahwa
perpanjangan siklus untuk kisaran derajat
bakar yang ditinjau (30 - 60 MWhari/kgU)
akan menaikkan ongkos bahan bakar dalam
kisaran 5 - 8% untuk perpanjangan siklus
dari 12 ke 18 bulan dan 10 - 16% untuk
perpanjangan siklus dari 12 ke 24 bulan.
Struktur ongkos bahan bakar untuk masingmasing komponen dalam daur bahan bakar
sebagai fungsi panjang siklus dan derajat
bakar dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan
pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 berturutturut
dapat dilihat hasil perhitungan
sensitivitas ongkos bahan bakar untuk siklus
12, 18 dan 24 bulan.

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan
biaya yang dikeluarkan untuk penggantian
daya
pada
saat
annual
outage,
perpanjangan siklus dari 12 ke 18 dan 24
bulan akan memberikan keuntungan rerata
sekitar 8% dari ongkos total bahan bakar
siklus 12 bulan seperti ditujukkan dalam
Tabel 7. Dari tabel tersebut juga terlihat
bahwa
besarnya
keuntungan
sangat
bervariasi tergantung pada derajat bakar
bahan bakar dan panjang siklus. Semakin
tinggi derajat bakar dan semakin panjang
siklus operasi maka semakin besar
keuntungan yang diperoleh. Dalam hal ini,
asumsi dasar yang digunakan dalam
perhitungan adalah lama annual outage
untuk 12, 18 dan 24 bulan dianggap sama,
yaitu 55 hari, dan harga untuk penggantian
daya adalah sebesar 20 mills/kWjam121.
Harga penggantian daya tersebut diambil
dari harga listrik dari Pusat Listrik Tenaga
Batubara yang biasa digunakan dalam
analisis oleh utiliti di Amerika Serikat.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa kenaikan
ongkos U-alam dan perkayaan sangat
dominan dalam menaikan ongkos bahan
bakar siklus panjang untuk derajat bakar

287

Prosidina Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

Tabel 3 : Struktur ongkos bahan bakar sebagai fungsi panjang siklus dan derajat
bakar.
Derajat

Panjang

Bakar
MWhari/kgU

SiW«4
{buian}
12
18
24
12
18
24
12
18
24
12
18
24
12
18
24
12
18
24
12
18
24

30

35

40

45

50
65

• 60

O N G K O S
U-alam
1,889
2,085
2,286
1,806
1,975
2,147
1,748
1,901
2,054
1,712
1,842
1,978
1,689
1,798
1,921
1,660
1,765
1,879
1,646
1,743
1,847

Konversi
0,227
0,250
0,275
0,217
0,237
0,258
0,210
0,228
0,247
0,206
0,221
0,238
0,203
0,216
0,231
0,199
0,212
0,226
0,198
0,209
0,222

Perkayaan
1,902
2,195
2,497
1,896
2,152
2,415
1,901
2,136
2,371
1,919
2,123
2,335
1,946
2,119
27314
1,953
2,122
2,362
1,976
2,135
2,300

(mills/kWjam}
UiUrvdf
Fabrikasi
Belakang
TOTAL
1,087
1,617
6,722
1,082
1,625
7,238
1,080
1,628
7,765
0,944
1,367
6,230
0,939
1,375
6,677
0,937
1,378
7,136
0,837
1,180
5,875
0,832
1,187
6,285
0,831
1,189
6,691
0,772
1,034
5,643
0,767
1,042
5,996
0,765
1,045
6,361
0,721
0,918
5,477
0,716
0,925
5,774
0,713 1 6,928 1 6,108
0,680
0,823
5,314
0,674
0,830
5,603
0,672
0,833
5,912
0,646
0,743
5,209
0,640
0,751
5,479
0,638
0,754
5,760

Tabel 4 : Hasil perhitungan sensitivitas ongkos bahan bakar untuk siklus 12 bulan.

illllililiillIliilliiil
s:!S:i;
liilliili lillitli lilillii mi •IIII Hi!!! Illllllliiiii
Ufu PisRon (%)

Harga U-Alam
<«>
Ongkos
Ferkayaan^$||
Oftgkos
Fabrtkasi{$)
Ongkos Ujung
Belakang ($>

0
5
10
32,5
65
130
70
110

6,249
6,722
7,247
5,778
6,722
8,611
6,030
6,722

5,729
6,230
6,792
5,327
6,230
8,036
5,540
6,230

3S¥S¥S¥S?:¥>:¥S:¥

5,342
5,875
6,479
5,001
5,875
7,624
5,184
5,875

5,070
5,643
6,296
4,787
5,643
7,354
4,945
5,643

4,862
5,477
6,183
4,632
5,477
7,165
4,769
5,477

4,661
5,314
6,071
4,484
5,314
6,974
4,604
5,314

4,512
5,209
6,022
4,386
5,209
6,854
4,490
5,209

150
200
220+1.1
(BU-40)
350
800
400
1600

7,414
6,623
6,722

6,919
6,144
6,230

6,566
5,799
5,875

6,341
5,555
5,643

6,184
5,380
5,477

6,024
5,209
5,314

5,927
5,097
5,209

7,364
8,339
6,722
11,574

6,787
7,597
6,230
10,332

6,370
7,055
5,875
9,414

6,069
6,677
5,643
8,745

5,840
6,395
5,477
8,231

5,641
6,137
5,314
7,782

5,497
5,952
5,209
7,438
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Catatan : Huruf cetak tebal adalah problema referensi
Tabel 5 : Hasil perhitungan sensitivitas ongkos bahan bakar untuk siklus 18 bulan.

•••••
••••ii

liliiiliiii
IBiiilliilil
Kmmmmmmmmm
Laju Disfcan {%)

Harga U-Alarn
($>
Ongkos
Parkayaan ($)
Ongkos

Ongkos Ujuntj
Belakang {$}

mmWmw
mmmmm x'#&&x'£x'&S£££:-

1111111II1HI1I mi
mmmmm ••ill mil
5,711
6,285
6,297
5,334
6,285
8,186
5,508
6,285

5,389
5,996
6,681
5,074
5,996
7,838
5,223
5,996

5,133
5,774
6,505
4,875
5,774
7,573
5,004
5,774

4,925
5,603
6,380
4,720
5,603
7,367
4,831
5,603

4,761
5,479
6,308
4,607
5,479
7,222
4,703
5,479

7,460
6,592
6,677

7,061
6,209
6,285

6,768
5,909
5,996

6,545
5,678
5,774

6,374
5,498
5,603

6,255
5,368
5,479

7,232
8,052
6,677
10,801

6,776
7,472
6,285
9,846

6,419
7,037
5,996
9,120

6,143
6,700
5,774
8,550

5,926
6,433
5,603
8,093

5,765
6,230
5,479
7,731

0
5
10
32,5
65
130
70
110

6,717
7,238
7,811
6,195
7,238
9,323
6,440
7,238

6,143
6,677
7,281
5,690
6,677
8,652
5,895
6,677

150
200
220+1.1
(BU-40)
350
800
400
1600

8,036
7,140
7,238
7,877
8,863
7,238
12,113

Catatan : Huruf cetak tebal adalah problema referensi

Tabel 6 : Hasil perhitungan sensitivitas ongkos bahan bakar untuk siklus 24 bulan.

liliiPiiilliill liiHJliill

iiiiilliili
Iliiiiiiiilil
ilsiliiiiiiiiiiiiii iiiiililiill iiiiiiHill
Laju Diskon (%)

Harga U-Alam
($)
Ongkos
Perkayaan($)
Ongkos
Fabrikasi($)
Ongkos Ujung
Belakang ($)

0
5
10
32,5
65
130
70
110

mmmmm
7,190
7,765
8,395
6,622
7,765
10,051
6,857
7,765

6,542
7,136
7,792
6,062
7,136
9,283
6,257
7,136

150
200
220+1.1(BU
-40)
350
800
400
1600

8,673
7,667
7,765
8,403
9,393
7,765
12,650

••III iftllllliP i§|!|§111111iiioiii
6,065
6,691
7,389
5,664
6,691
8,745
5,829
6,691

5,710
6,361
7,091
5,372
6,361
8,339
5,511
6,361

5,424
6,108
6,881
5,147
6,108
8,029
5,266
6,108

5,193
5,912
6,731
4,973
5,912
7,791
5,075
5,912

5,005
5,760
6,628
4,837
5,760
7,607
4,924
5,760

8,014
7,050
7,136

7,337
6,615
6,691

7,210
6,274
6,361

6,949
6,012
6,108

6,749
5,808
5,912

6,597
5,650
5,760

7,689
8,514
7,136
11,270

7,182
7,879
6,691
10,257 [_

6,783
7,405
6,361
9,495

67475
7,036
6,108
8,893

6,234
6,745
5,912
5,412

6,045
6,514
5,760
8,022

Catatan : Huruf cetak tebal adalah problema referensi
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Tabel 7 : Keuntungan yang diperoleh dari penggantian daya untuk siklus panjang
Perajat
Sakar
{MWhari/

pgngeiuarsn Total /Ta&uti
fjuta$)

Total :
Rerata :

12 bin.
31,05
28,78
27,14
26,06
25,30
24,54
24,06
186,93
26,70

%-tase ;

ioo

W
36
40

50
55

18 bin* | 24 bin*
35,44
39,10
32,69
35,93
30,77
33,69
29,36
32,03
28,27
30,76
29,77
27,44
26,83
29,00
210,81
230,28
30,12
32,90
112,77
123,19

Keoaikait Beaya
(juta$}

«ike 18 12 ke 24
4,39
3,92
3,64
3,30
2,97
2,89
2,77
23,88
3,41
12,77

SIMPULAN
Dari hasil studi secara umum dapat
disimpulkan bahwa untuk jenis reaktor yang
ditinjau (PWR, 600 MWe), perpanjangan
siklus dari 12 ke 18 bulan dengan derajat
bakar
bahan bakar yang sama akan
menaikkan ongkos bahan bakar terlevelisasi
dalam kisaran 5 - 8%, dan perpanjangan
siklus dari 12 ke 24 bulan dengan derajat
bakar bahan bakar yang sama akan
menaikkan ongkos bahan bakar terlevelisasi
dalam kisaran 10 - 16%. Kenaikan ongkos
ter-utama disebabkan oleh naiknya ongkos
untuk pembelian U-alam dan perkayaan.
Keuntungan utama yang diperoleh dari
perpanjangan
siklus
adalah
adanya
penghematan biaya yang diperlukan untuk
membeli daya dari utiliti lain sebagai
pengganti daya yang hilang dari sistem
jaringan listrik akibat padamnya reaktor pada
saat annual outage. Dengan asumsi yang
dipakai, diperoleh keuntungan rerata 8% dari
ongkos total bahan bakar siklus 12 bulan
apabila siklus diperpanjang dari 12 ke 18
atau 24 bulan.

8,05
7,16
6,56
5,97
5,46
5,22
4,94
43,36
6,19
23,19

Saving darj
Penggantian Daya
#uta$)
12 ke 18 12 ke 24
5,5
8,33
5,5
8,33
5,5
8,33
5,5
8,33
5,5
8,33
5,5
8,33
5,5
8,33
38,87
58,30
5,5
8,33
20,79
31,19

Keutituflgar*
{jutafc}

J2ke1sH'2fc*24
1,16
1,63
1,91
2,26
2',58
2,66
2,78
14,99
2,14
8,02

0,28
1,17
1,77
2,36
2,87
3,10
3,39
14,95
2,14
8,02

[2], IAEA, Water Reactor Fuel Extended
Burnup Study, IAEA TRS No. 343,
1992
[3]. OECD NEA, Economics of the Nuclear
Fuel Cycle, OECD, Paris, 1987
[4]. ROBERT G. COHRAN et al., The
Nuclear Fuel Cycle : Analysis and
Management, ANS-1990
[5]. IAEA, World Nuclear Capacity and
Fuel Cycle Requirements 1992, Energy
Information Administration - USA, 1993
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Soeprapto Tjokrohardono
Dalam analisis dipakai harga dasar
uranium alam $ 65/ kg. Mohon
dijelaskan mengapa diambil harga
tersebut, sepanjang yang saya ketahui
harga uranium alam (U3O8) saat ini jauh
dibawah nilai tersebut.
Bambang Herutomo
Harga tersebut diambil dari harga yang
direkomendasikan
untuk
WREBUS
{Water Reactor Extended Burnup Study)
yang dikoordinir oleh IAEA. Selain itu
harga U-alam tersebut
umumnya
berkisar antara $50 - $80 / kg (long term
contract) sehingga pengambilan harga
$65/ kg untuk analisis ini cukup
representatif.
Apabila
dibandingkan
dengan harga yang berlaku saat ini {long
term contract), harga tersebut memang
lebih tinggi. Dalam makalah, analisis
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dengan harga saat ini juga dilakukan
dalam perhitungan sensitivitas.
2.
•
•

•

•

3.
•

Apa keuntungan dari siklus panjang
jika ditinjau dari segi operasi reaktor
dalam
kaitannya
dengan
ongkos
pembangkitan ?

Nan Kusnadi
Apakah uranium alarm dapat dianggap
elemen bakar ?
Bagaimanakah jiika cadangan uranium
habis ?

Bambang Herutomo
Untuk teras reaktor dengan daya
spesifik dan fraksi bahan bakar yang
dimasukkan ke dalam teras pada saat isi
ulang yang sama maka waktu siklus
operasi yang lebih panjang akan
menghasilkan burnup yang lebih tinggi
dan untuk keperluan ini diperlukan
bahan bakar dengan tingkat pengayaan
yang lebih tinggi.
Dengan cara anual outage yang sama,
siklus panjang akan meningkatkan
ketersediaan reaktor sehingga faktor
kapasitas meningkat. Peningkatan faktor
kapasitas dengan sendirinya akan
menurunkan
ongkos
pembangkitan
PLTN.

Bambang Herutomo
Uranium aiam dalam bentuk pelet UO2
tersinter telah digunakan sebagai bahan
bakar PLTN jenis Reaktor Air Berat
(PHWR, CANDU).
Cadangan uranium di dunia ini cukup
melimpah. Dan kecil kemungkinannya
akan habis digunakan untuk PLTN
karena PLTN memiliki keunikan dalam
bahan bakarnya, yaitu dapat diproses
ulang dan dapat dibiakkan. Selain itu
thorium juga dapat digunakan sebagai
bahan bakar yang mana cadangannya
jauh lebih besar dibanding uranium.
Heryudo
Bagaimana hubungan sikius panjang
dengan burnup ?
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SIMULASI PERHITUNGAN KOERSIEN PERPrNDAHAN MASSA DAN
DIFUSIVITAS EFEKTIF AKSIAL URANIUM PADA PEMISAHAN
URANIUM DARI HASIL BELAH DENGAN CARA PERTUKARAN ION
Moch. Setyadji, Busron Masduki, Didiek Herhady, Bangun Wasito
Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta
ABSTRAK
SIMULASI PERHITUNGAN KOEFISIEN PERPINDAHAN MASSA DAN DIFUSIVITAS
EFEKTIF AKSIAL URANIUM PADA PEMISAHAN URANIUM DARI HASIL BELAH DENGAN CARA
PERTUKARAAN ION. Telah dilakukan perhitungan harga koefisien perpindahan massa (kLa) dan
koefisien difusivitas efektif aksial (De) uranium pada pemisahan uranium dari hasil belah
menggunakan model kolom penukar ion. Pada proses pemisahan ini perpindahan massa uranium
terjadi dalam fase cair dan fase padat. Perhitungan model matematisnya dimulai dengan
penyusunan neraca massa pada elemen volum kolom penukar ion yang dapat dianggap
mewakili/mendekati peristiwa tersebut di atas. Persamaan-persamaan yang didapat (berbentuk
persamaan diferensial simultan) diselesaikan secara analisis numerik. Penyelesaiannya diawali
dengan memprediksi harga kLa guna memperoleh harga konsentrasi uranium sebagai fungsi jarak
dan waktu, CA1(x,t) dan XA'i(x,t). Hasil perhitungan konsentrasi uranium dan prediksi harga kLa ini
dipergunakan untuk perhitungan harga De dan konsentrasi uranium dalam fase cair, C^x.t) dan
konsentrasi uranium dalam fase padat, XA2(x,t). Kemudian harga konsentrasi uranium dari
perhitungan terakhir dibandingkan dengan hasil dari perhitungan sebelumnya. Harga kLa dan D s
dapat diterima apabila selisih antara konsentrasi uranium keluar kolom dari hasil kedua perhitungan
di atas dalam batas toleransi yang memberikan harga sum of squares of errors (SSE) minimum
(mendekati nol). Dari perhitungan, pada kecepatan alir superfisial 20-40 cm/menit, diperoleh
harga kLa berkisar antara 15,18588 - 20,48588 per menit dan De berkisar antara 9,14117.10"4 1,11612. 10"3 cm2/menit. Harga SSE dan ralat relatif rata-rata pada kondisi di atas berkisar antara
2,25117.10"9-3,98145.10"9dan 11,541%-25,981%.
ABSTRACT
CALCULATION SIMULATION OF MASS TRANSFER COEFFICIENT AND AXIAL
EFFECTIVE DIFFUSIVITY OF URANIUM IN THE SEPARATION OF URANIUM FROM FISSION
PRODUCTS BY ION EXCHANGE METHOD. A mass transfer coefficient (kLa) and an axial
effective diffusivity (DJ of U in the separation of U from fission products using ion exchange method
have been calculated. In this separation process, mass transfer of uranium occurs in the liquid and
solid phases. Mathematical model calculation is started by setting up mass balances on an element
volume in the ion exchange column which can be assumed to have a similarity to the above
process. The set up differential equations (in the form of simultaneous differential equations) are
then solved using numerical analysis method. It is started by predicting the kLa value to obtain the
uranium concentrations as a function of distance and time, CA1(x,t) and XA1(x,t). Both the resulted
concentrations of uranium and the predicted kLa are used to calculate De and concentrations of
uranium in the liquid, CA2(x,t) and solid phases, XA2(x,t). The resulted concentrations of uranium are
then compared with the concentrations of uranium in the previous calculation. Both the kLa and De
values can be accepted if the difference between the concentrations resulted from both the two
calculations are similar or nearly equal, i.e.the concentration difference performed by sum of
squares of errors (SSE) is minimum (nearly zenv). For the superficial lineair velocity of about
20 - 40 cm/minute the results from the calculations are kLa = 15,18588 - 20,48588 per minute and
De = 9,14117-W4 - 1,11612.10'3 cm2/minute. The sum of squares of errors and the average
relative error on the condition above are about 2.25117.10'9 - 3,98145.10'9 and 11,541% - 25,981%.

PENDAHULUAN

proses/operasi maupun
perancangan
alat
pemisah itu sendiri.
Pada industri nuklir,
peristiwa perpindahan massa tersebut banyak
terjadi
pada proses pelarutan, ekstraksi
{leaching)
dan
adsorpsi/penukar
ion.'11
Misalnya pada pengolahan limbah radioaktif
cair tahap
akhir, pemungutan
kembali
uranium dan plutonium dari bahan bakar

Peristiwa perpindahan massa dari fase
padat ke fase cair atau dari fase cair ke fase
padat, merupakan salah satu masalah yang
sering dijumpai, baik dalam industri
kimia
maupun industri nuklir. Permasalahan tersebut
berkaitan dengan penentuan kondisi optimum
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bekas
(proses purex) dan proses-proses
lainnya. Pada proses pengambilan kembali
uranium dan plutonium dari bahan bakar
bekas, setelah bahan bakar bekas tersebut
dilarutkan
dalam asam
nitrat,
proses
berikutnya adalah proses
ekstraksi
dan
praktisi
(siklus
I), dilanjutkan
dengan
pemurnian masing-masing elemen berat pada
siklus II. Perlu dilakukan penelitian perhitungan
harga koefisien perpindahan massa
(kLa)
uranium dan koefisien difusivitas efektif aksial
(De) pada proses pemisahan uranium dari
hasil belah menggunakan model bahan isian
didalam kolom penukar ion.[2)

in

A = (n/4) x D2

Z+AZ
out

dCA/dZ + (kL.a)/v (C A - CAS) = - e/v dC A /dt

Neraca massa uranium pada fase padat:
Rate of Input - Rate of Out = Rate of
Accumulation

Mekanisme peristiwa pertukaran ion
(adsorpsi) tersebut melalui tiga tahap, yaitu
difusi pada lapisan film cairan, difusi pada
butir padatan dan reaksi kimia. Difusi pada
butir padatan terjadi pada pori-pori padatan
tersebut,
dimana uranium akan mendifusi
melalui pori-pori masuk kedalam butiran resin,
kemudian terjadi reaksi kimia (pertukaran ion).
Difusi pada butiran padatan dan reaksi kimia
berlangsung sangat cepat, sehingga secara
keseluruhan, tidak mengontrol perpindahan
massa. Dalam hal ini kecepatan perpindahan
massa secara keseluruhan, dikontrol oleh
perpindahan massa pada
lapisan
film
cairan.11'31

A.AZ.kL.a.(CA - CAS) - 0 = A. AZ.pB. dXA/dt
dXA/dt = kL.a/ pB (CA - CAS), karena CAS = H.XA,
maka diperoleh PD simultan :
dCA/dZ + kL.a/v (CA - H.XA) = - e/v dCA/dt

(1)

dXA/dt = kL.a/pB (CA - H.XA)

(2)

dengan keadaan batas
lC : t=0 ; Z30 ; CA=0 ; XA=0
BC : t>0 ; Z=0 ; CA=CA0; XA=XA
Persamaan Diferensial (PD) diatas
diselesaikan secara numeris menggunakan
metode
Finite Difference cara eksplisit,
sebagai berikut:'4'51

Dengan berhasilnya penelitian ini, maka
akan
diperoleh manfaat
bagi ilmu
pengetahuan yaitu bertambahnya data tentang
model matematis pada proses pertukaran ion,
harga kLa dan De uranium pada proses
pemisahan uranium dari hasil belah serta
pengaruh keduanya yang dapat digunakan
untuk
tambahan
data perancangan alat
pemisah dan scale up alat pemisah yang diperlukan dengan lebih baik.l2]

dCA/dZ = (Ci+1J - CMJ)/(2. AZ)

(3)

d2CA/dZ2 = (C M j - 2C,j + C WJ )/ AZ2

(4)

dCA/dt = (C ij+1 -C iJ )/At

(5)

dXA/dt = (Xij+1 -X,j)/ At

(6)

Substitusi persamaan (3), (5) dan (6) ke
persamaan (1) dan (2), diperoleh :

TEORI

Cjj+1 = v.At/(2.e.AZ).Ci.1i + (1 + kL.a. At/e).CfJ
Penyusunan neraca massa uranium dalam
fase cair pada elemen volum A.AZ tanpa
difusi efektif aksial.

- v. At/(2.e. AZ^.Cjlu + ( M - At/e).H.Xu
X ijt1 = (kL.a. t/pB).Cg + (1 - kL.a. At/ B.H).XU

(7)
(8)

Jika modulus:

Rate of input - Rate of out put- Rate of React =
Rate of Ace.

K = v.At/(2.e. AZ)

A.v.C A 3 - {(A.v.C A a ) + kL.a.A.AZ(CA - CAS)} = A.AZ.e.dCA/dt
Z
Z+AZ

Persamaan dibagi A.AZ, dan diambil AZ-» 0 ,
maka:

L = kL.a.At/e

(10)

M = kL.a. At/pB

(11)

persamaan (7) dan (8) menjadi:
CIJt1 = K.CMJ + (1-L).Cg - K.CMJ + L.H.XM

lim [(v.C A 3 - v.C A 3 )/ AZ] + kL.a.(CA -C AS ) = - e dCA/dt
AZ-> 0 Z+AZ Z
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= M.C,j + (1-M.H).Xy

lim [(v.CA3 - V.CA1 )/ AZ + (NA3 - NA3)/ AZ) + k^.a. (CA AZ-*0
Z+AZ
Z
Z+AZ Z

(13)

Persamaan (12) beriaku untuk harga i=1 s/d.
i=N-1, sedangkan persamaan (13) beriaku
untuk i=0 s/d. i=N.
Untuk i=0, persamaan neraca massanya
sebagai berikut:
A.v.CA0 - { A.v.(C0J + C,j)n + M A

v.dCA/dZ - De.d2CA/dZ2 + ku.a (CA - H.XA) = - e dCA/dt

Neraca massa uranium pada fase padat:
A.AZ.kL.a.(CA - CAS) - 0 = A. AZ. B. dXA/dt
dXA/dt = k L .a/p B (C A -H.X A )
diperoleh PD simultan:

AZ/2.(C0J - H.X0J)} =

A.A272.e.{COJ+i-Coj)/At

dCA/dt = We.dCA/dZ - De/e.d2CA«Z2 + k,..a/e (CA - H.XA)

(17)

COj*i = {- v. At/(AZ.e) - kL.a.At/e + 1}.Coj - v.At/(AZ.e).Cij +

dXA/dt = k L .a/p B (C A -H.X A )

(18)

kL.a. At/e.H.Xoj + 2.v. At/(AZ.e).CA0

(14)

Apabila PD diatas diselesaikan
secara
numeris
menggunakan metode
Finite
Difference cara eksplisit seperti pada perhitungan di atas, maka didapatkan :

Substitusi persamaan (9), (10) dan
(11) kedalam persamaan (14), menjadi :
Q y j = (-2.K-L+1).C0j - 2.K.C,j + LH.Xoj + 4.K.CA0 ....(15)

X ij+1 = O.Cy + (1 - O.H).X,j

Persamaan neraca massa untuk i=N,
sebagai berikut:
CNj)/2 - { A.v.(CNij + kL.a.A.A2/2.(CNj -

(19)

C01,, = (2.L - M + 2.K + 1).C0| + (- 2.K - 2.L).C,j + M.H.XOJ

(20)

Cy., = (K + L).C,,j + (K - L).C MJ + (1 - M - 2.P).CU + M.H.XU

(21)

CNJ., = (21 - 2.K).CN.,j + (1 + 2 1 + 2.K - M).CNJ + M.H.XN|

(22)

2

CNj+1 = 2.K.CN.U + (1-L-2.K).CNJ + L.H.XNj

dengan K = De.At/(e. AZ )
L = v. At/(2.e. AZ)
M = kL.a. At/e
0 = kL.a.At/pB

(16)

Jika harga-harga v, At, AZ, e dan pB
diketahui,
maka dengan menggunakan
persamaan-persamaan (12), (13), (15), dan
(16), untuk harga k|_.a tertentu, dapat dihitung
distribusi konsentrasi uranium pada fase air
(CA) dan konsentrasi uranium pada fase padat
(XA) sebagai fungsi posisi dan waktu.

Apabila PD simultan pada persamaan (17)
dan (18) diselesaikan secara numeris dengan
metoda finite difference cara impiisit, dengan
pendekatan sebagai berikut :
dCA/dZ = (Ci+1J+1 - C, 1j+] )/(2. AZ)
2

2

(23)
2

d CA/dZ = (CMJ+1 - 2Cij+1 + C Wjt1 )/ AZ

Penyusunan neraca massa uranium pada
elemen volum kolom penukar ion, jika difusi
kearah aksial tidak diabaikan.

(24)

dC A /dt= (C ij+1 -CyVAt

(25)

dXA/dt = (X ij+1 - XM)/At

(26)

diperoleh:
in
1

X y+1 = O . C ^ + (1 - O.H).X^

(-1-L/2-K-M/2)C0,j+l + (1-K)C1JM = -(2.K.CA0 +

>i- "X" '

V Scs W

(27)

L/2.H.Xo,j+1 + M/2.C0j

A = (n/4) x D2

(28)

(1+K)CMJ+1 + (-2-L-M).C(j + (1-K).CV1iK1 =

Z+AZ

- (LH.X ij+1 + M.CU)

(29)

(1+K).CN+1j+1 + (-1-K-L/2-M/2).CNjt1 =
out

- (L/2.H.XNj+1 + M/2.CN,j)
dengan :

Hukum Fick: N A = -De.dCA/dZ
CAs = H.XA
A.v.C A s + NA.A> - {(A.v.C/ + NA.Aa ) + k,..a.A.AZ(CA - CAS)}
Z
Z
Z+AZ
Z+AZ

= A.AZ.e.dCA/dt
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O = kL.a. At/pB

(30)

Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

berbentuk persamaan diferensial simultan,
seperti ditunjukkan pada persamaan (1), (2),
(17) dan (18).

Jika harga-harga v, At, AZ, e dan pB
diketahui,
maka dengan menggunakan
persamaan-persamaan (27), (28), (29), dan
(30), untuk harga k,_a dan De tertentu, dapat
dihitung distribusi konsentrasi uranium pada
fase air (CA) dan konsentrasi uranium pada
fase padat (XA) sebagai fungsi posisi dan
waktu. Dengan mengubah-ubah harga kLa
dan De, maka akan diperoleh harga CA dan
XA yang sesuai dengan harga CA dan XA hasil
perhitungan dari persamaan (12), (13), (15)
dan (16). Harga kLa dan De yang terbaik
adalah yang memberikan sum of squares of
errors (SSE) yang minimum, artinya bahwa :
SSE = S [ (CA)hrtung - (CA)data ] 2 adalah
minimum.

Tabel 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa pada
harga v (kecepatan linier superfisial) tertentu,
semakin lama waktu operasi semakin besar
konsentrasi uranium di dalam bahan isian
sepanjang kolom (XA). Hal ini dikarenakan
semakin lama waktu operasi, semakin
banyak uranium yang bereaksi dengan gugus
fungsional di dalam bahan isian. Pengaruh
waktu operasi ini juga dapat dilihat pada tabel
4, 5 dan 6. Dari data tersebut tampak bahwa
dengan waktu operasi semakin
lama,
konsentrasi uranium
keluar kolom (CA)
semakin besar. Hal ini disebabkan oleh
kemampuan daya serap bahan isian yang
semakin berkurang, yang akhirnya mencapai
tingkat kejenuhan.

TATA KERJA
1.

Penyusunan model matematis dengan dan
tanpa pengaruh difusi efektif aksial.

Pengaruh kecepatan alir superfisial
terhadap harga kLa dan De dapat diiihat pada
tabel 4, 5 dan 6. Makin besar harga v,
semakin besar pula harga kLa. Hal ini
disebabkan oleh turbulensi larutan yang
semakin besar. Sedangkan pengaruh harga
v terhadap perubahan harga De sangat kecil.
Pada kebanyakan proses, pengaruh difusi
efektif kearah aksial (De) sering diabaikan
karena harganya relatif sangat kecil bila
dibandingkan dengan harga kLa (koefisien
perpindahan massa volumetris), terutama
untuk proses yang bekerja pada daerah
turbulen.Namun demikian untuk perhitunganperhitunga yang lebih teliti, ada baiknya harga
De tersebut tidak diabaikan, terutama untuk
proses-proses yang bekerja pada daerah laminer.

Dalam penyusunan model matematis
yang
kiranya dapat mewakili peristiwa
adsorpsi diatas, diambil beberapa anggapan
sebagai berikut:
1.1. Butiran resin terdistribusi merata dalam
kolom.
1.2. Aliran larutan dalam tumpukan resin
mengikuti pola aliran sumbat (plug flow).
1.3. Perpindahan massa uranium berlangsung
dari cairan kepadatan.
1.4. Proses isotermal.
1.5. Konsentrasi uranium dalam satu butiran
resin homogen.
1.6. Yang mengontrol adalah perpindahan
massa
pada lapisan film
cairan
dipermukaan butir (perpindahan massa
didalam butir padatan dan reaksi kimia
tidak berpengaruh).
2. Penyelesaian model matematis (Persamaan
Diferensial simultan) secara numeris.
3. Pembuatan program (simulasi komputasi)

Tabel 1. Hubungan antara waktu dan distribusi
konsentrasi pada kolom isian.
Kecepatan linier superfisial = 20 cm/menit
Konsentrasi uranium dalam umpan = 0,001 g/cm3
Konsentrasi uranium keluar kolom saat awal = 0 g/cm3
Koefisien perpindahan massa = 15,5 per menit

HASIL DAN BAHASAN

WAKTU =10 MENIT

Dari
hasil
penyusunan
model
matematis, tampak bahwa harga koefisien
perpindahan massa
(kLa) dan koefisien
difusivitas efektif aksial (De) uranium pada
pemisahan uranium dari
hasil belah
menggunakan model kolom pertukaran ion
dapat ditentukan dengan cara perhitungan.
Model matematis pada peristiwa di atas

Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

296

CA (g/cm3)
0,001
6,193681 X10"1
2,891957x10""
1,154753 X10"1
3,992745 X10"5
1.719080X10'5

XA (g Ce/g resin)
4,878256 X 10"2
2,529139 X10'2
1,044514 X10'2
3,791446 X10"3
1,215923 X10"3
4,987977x10^

ISSN 1410-1998

Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

WAKTU = 20 MENIT
Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

CA (g/cm3)
0,001
8,909646 x 10"*
6,152785x10"
3,574024x10"*
1,725266x10"*
9.300176 X 10"5

WAKTU == 30 MENIT
XA (g Ce/g resin)
4,996985 x10"2
4,147264 X10"2
2,650594 X10"2
1,434157 X10"2
6,251413 X1OJ
3,384704 X 10"3

Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

12
16
20

CA (g/cm3)
0,001
1,002177 X10"3
8,590857x10"*
6,399150 X10"1
3,917105x10"*
2,472391 X 10"1

XA (g Ce/g resin)
4,996985 X 10"2

Panjang (cm)
0
4

4,898066 X10"2
4,005993 x10"2
2,826652 X 10"2

8
12
16
20

1,645542 X10"2
1,006005 X10"2

WAKTU = 40 MENIT
Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

CA (g/cm3)
0,001
1,025081 x 1 0 J
9,799166x10"*
8,651113X10"*
6,377730 X10"*
4,561550 X1O"*

CA (g/cm3)
0,001
1,019588 X10"3
1,011441 X10"3
9,685084x10"*
8,433816X10"*
6,690290x10"*

Panjang (cm)
0

5,109226 X10"2
4,771580 X10"2
4,052270 x10" 2
2,862584 X10"2
1,991135x10"2

4
8
12
16
20

7,776710x10"*
4,784210x10"*
2,565676x10"*
1,183414X10"*
6,265751 X 10"5

Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

16
20

CA (g/cm3)
0,001
9,860778 X10"*
8,430813X10"*
6,454263x10"*
4,171938x10"*
2,761886 X10"*

XA (g Ce/g resin)
4,999927 X 10'2
5,050821 X 10"2
5,034520 x 1 0 ' !
5,037643 x10" 2
5,019200 x10"2
4,648991 X 10"J

CA (g/cm3)
0,001
6,398470x10"*
3,360637 x 10"*
1,583286x10"*
6,595474 X10"5
3,282810 XIO' 4

XA (g Ce/g resin)
4,571147 x10' 2
2,396773 X10' 2
1,100158 x10"2
4,669582 X10' 2
1.791973X10"3
8,474298 X10-3

WAKTU = 10 MENIT
XA (g Ce/g resin)
4,924716 X10"2
3,334377 X 10"2
1,839909 X10"2
9,019499 x 1 0 J
3,868835 X 10"3
1,957567 X10"3

Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

WAKTU = 20 MENIT
Panjang (cm)
0
4
8
12

CA (g/cm3)
0,001
1,008587 x 1 0 J
1,007448 X10"3
1,006009x10^
1,014679 X10"3
9,551100x10"*

WAKTU = 5 MENIT

WAKTU== 10 MENIT
CA (g/cm3)
0,001

XA (g Ce/g resin)
4,999927 X 10~2
5,080203 x 10'2
5,018667 x 1 0 3
4,953429 X 10'2
4,523894 x10"2
3,841370 X10' 2

Tabel 3 Hubungan antara waktu dan distribusi
konsentrasi pada kolom isian
Kecepatan linier superfisial = 40 cm/menit
Konsentrasi uranium dalam umpan = 0,001 g/cm3
Konsentrasi uranium keluar kolom saat awal = 0 g/cm3
Koefisien perpindahan massa = 20,5 per menit

XA (g Ce/g resin)
4,999877 X 10'2
5.107053X10'2
5,032226 X10"2
4,808112 X10"2
3,961803 X 10"2
3,066890 X10'2

Tabel 2. Hubungan antara waktu dan distribusi
konsentrasi pada kolom isian
Kecepatan linier superfisial = 30 cm/menit
Konsentrasi uranium dalam umpan = 0,001 g/cm3
Konsentrasi uranium keluar kolom saat awal = 0 g/cm3
Koefisien perpindahan massa = 17,5 per menit

Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

CA (g/cm3)
0,001
1,014761 X10"3
1,006042 X10'3
1,003960 x 1 0 J
9,437385x10^
8,205566x10"*

WAKTU = 50 MENIT
XA (g Ce/g resin)
4,999877 X10'2

WAKTU = 50 MENIT
Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

XA (g Ce/g resin)
4,999927 x10"2
5,078781 X10"2
4,808691 x10"2
4,307753 x 10"2
3,344980 X 10'2
2,513143 X10'2

WAKTU = 40 MENIT

WAKTU == 30 MENIT
Panjang (cm)
0
4
8

CA (g/cm3)
0,001
1,019121 X10"3
9,842757x10"*
9,132214x10"*
7,410370x10"*
5,736104x10^

CA (g/cm3)
0,001
8,742335x10"*
6,280856x10^
3,997864x10"*
2,183695x10"*
1,300083x10"*

XA (g Ce/g resin)
4,963330 x10" a
3,921208 X10"2
2,567656 X10"2
1,505137 X10"2
7,671511x10"*
4,375200 X10 2

WAKTU== 15 MENIT
Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

XA (g Ce/g resin)
4,998851 X10"2
4,763426 x 10'2
3,853684 x10"2
2,775567 X10"2
1,694928 x10"2
1,082480 xiO" 2
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CA (g/cm3)
0,001
9,784624 X10"4
8,356763x10"*
6,474878 X 10""
4,290720x10"*
2,903707 X10"4

XA (g Ce/g resin)
4,996795 X 10"2
4,693274 X10"2
3,778297 X10"2
2,746681 X 10"2
1,714870 X10"2
1,117697 X10"2
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WAKTU = 20 MENIT
Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

CA (g/cm3)
0.001
1,011962 x 1 0 J
9,470663 X 10"1
8,364180 X10"1

WAKTU
(MENIT)
10,0

XA (gCe/g resin)
4,999654 X 10"2

CA-DATA
0,0000626

RALAT
(%)
42.33

0,0002760

9,19

0,0005761

2,48

0,0008205

3,17

0,0009551

0,54

0,0000361

4,995578 X 10"2

20,0

4,522876 x 1 0 " 2

0,0002506

3,315196 x10" 2

6,434402 X10"1
4,821571 X10"1

CAHITUNG

30,0

2,789687 x 1 0 2

0,0005904

2,021797 x10* 2

40,0
0,0008465

WAKTU = 25 MENU
Panjang (cm)
0
4
8
12
16
20

50,0

CA (g/cm3)
0,001
1,017073 X10"3
9,916028 x10 J l
9,470149 X10**
8,168466x10"*
6,655078x10"

0,0009602

XA (gCe/gresin)
4,999877 X Iff 2
5,075110x10*
4,873109 x10' 2

Untuk data di atas diperoleh hasil:
Koefisien perpindahan massa, k^a = 17,61700
per menit
Koefisien difusivitas efektif aksial, De = 1,11412
x10"3cm2/menit
Sum of squares of errors, SSE = 2,25117 x 10'9
Ralat relatif rata-rata, RREL = 11,541 %

2

4,523646 x10'
3,744201 X10'2
2,962224 x10"2

Tabel 4. Hubungan antara waktu dan konsentrasi
Kecepatan linier superfisial = 20 cm/menit
Panjang bahan isian = 20 cm
Konsentrasi uranium dalam umpan = 0,001 g/cm3
Konsentrasi uranium keluar kolom saat awal = 0 g/cm3
Konstante Henry = 0,02 g bahan isian/cm3
larutan
WAKTU
(MENIT)
10,0

CAHITUNG

CA-DATA

Tabel 6. Hubungan antara waktu dan konsentrasi
Kecepatan linier superfisial = 40 cm/menit
Panjang bahan isian = 20 cm
Konsentrasi uranium dalam umpan = 0,001 g/cm3
Konsentrasi uranium keluar kolom saat awal = 0 g/cm3
Konstante Henry = 0,02 g bahan isian/cm
larutan

RALAT(%)

0,0000172

70,83

0,0000930

39,00

0,0002472

13,31

0,0004581

1,16

0,0006690

5,61

0,0000050
20,0

WAKTU
(MENIT)
5,0

0,0000567
30,0

10,0

RALAT (%)
53,08

0,0000966

25,67
0,0001300

0,0004614
50,0

CA-DATA

0,0000328

0,0002143
40,0

CAHITUNG
0,0000154

15,0

0,0002660

8,36
0,0002903

0,0007065

20,0

0,0004835

0,29
0,0004821

25,0

Untuk data di atas diperoleh hasil:

0,0006860

3,09
0,0006655

Koefisien perpindahan massa, k|_a = 15,18588
per menit
Koefisien difusivitas efektif aksial, De = 9,14117
x 10"4 cm2/menit
Sum of squares of errors,
SSE = 3,98145 x10"9
Ralat relatif rata-rata, RREL = 25,981 %

Untuk data di atas diperoleh hasil:
Koefisien perpindahan massa, kLa = 20,48588
per menit
Koefisien difusivitas efektif aksial, De = 1,11612
xiO^crrrVmenit
Sum of squares of errors, SSE = 2,71462 x 10"9
Ralat relatif rata-rata, RREL = 18,897 %

Tabel 5. Hubungan antara waktu dan konsentrasi
Kecepatan linier superfisial = 30 cm/menit
Panjang bahan isian = 20 cm
Konsentrasi uranium dalam umpan = 0,001 g/cm3
Konsentrasi uranium keluar kolom saat awal = 0 g/cm3
Konstante Henry = 0,02 g bahan isian/cm3
larutan

SIMPULAN
1 Harga koefisien perpindahan massa (kLa)
dan koefisien difusivitas efektif aksial (De)
uranium pada pemisahan uranium
dari
hasil belah menggunakan model kolom
pertukaran ion, dapat ditentukan dengan
cara
simulasi
komputasi.
Model
matematis pada peristiwa di atas berupa
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persamaan diferen
berikut:

sial simultan sebagai
TANYA JAWAB

dCA/dZ + l^.a/v (CA - H.XA) = - e/v dCA/dt
dCA/dt = v/e.dCA/dZ - De/e.d2CA/dZ2 + kL.a/e
(C A -H.X A )
dX A /dt=ku.a/p B (C A -H.X A )
dengan keadaan batas
IC : t=0 ; Z30 ; CA=0 ; XA=0
BC : t>0 ; Z=0 ; CA=CAO ; XA=XA
2. Dari perhitungan, pada kecepatan alir
superfisial 20-40 cm/menit, diperoleh
harga k,a berkisar antara 15,18588 20,48588 permenitdan De berkisar antara
9,14117 10"4 - 1,11612 10'3
cm2/menit.
3. Untuk perhitungan-perhitungan yang lebih
teliti, ada baiknya harga De tersebut tidak
diabaikan, terutama untuk proses-proses
yang bekerja pada daerah laminer.

1.
•

•

•
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Fathurrachman
Tidak terlihat jelas penggunaan resinnya,
apakah kation atau anion. Hal ini
berpengaruh terhadap keasaman larutan
yang dipakai. Dalam simulasi itu yang
tampak hanya logam uraniumnya saja
yang terserap, tidak ada yang lain.
Bagaimana bila ada pengotor yang
terikut, apakah diabaikan?
M.Setyadji
Agar uranium dapat terpisah dari hasi!
belah Zr, Ru, Nb (kation), salah satu cara
adalah dengan mengubah UO2++ menjadi
ion komplek negatif (anion) misalnya
dengan menambah pengompleks sulfat
atau karbonat. Dalam hal ini berarti
resinnya anion.
Pada penelitian ini dianggap tidak ada
pengotor dalam umpan karena umpan
yang digunakan sudah melalui proses
siklus I yang meliputi pelarutan, ekstraksi
pelarut dan reekstraksi. Yang tersisa
(dianggap sebgaai pengotor) hanya hasi!
belah yang sukar dipisahkan pada siklus I
(Ru, Zr dan Nb). Namun demikian untuk
kondisi umpan yang lain tidak menjadi
masalah, karena yang menentukan
adalah besarnya harga konstanta Henry
(H) yang besarnya:
CAs = H * XA
Kondisi setimbang antara uranium dalam
larutan dan uranium dalam padatan dicari
melalui penelitian pendahuluan.

2. Mainar Sjahminan
•
Mohon penjelasan kenapa terjadi daerah
turbulensi.
• Apakah metoda yang digunakan pada
penukar ion ini (fixed bed atau resin
berjalan)?

[5]. SEDIAWAN,
W.B.,
"Model-Model
Matematis Dan Simulasi Komputer Dalam
Transfer Massa", PAU., Universitas
GadjahMada(1990).

•
[6]. EMELEUS,
HJ.,
"
Comprehensive
Inorganic Chemistry", vol 4, p.466,
Pergamon Press, New York, 1973.

M.Setyadji
Yang menentukan aliran berada pada
daerah laminer atau turbulen adalah
besarnya bilangan Reynolds:
Re = (D p v p)l]i

(Dp = diameter partike) padatan, v =
kecepatan linier superfisial)
Jika Re < 1,0, daerah laminer
Re > 1,0, daerah turbulen

[7]. FLAGG, J.F., "Chemical Processing of
Reactor Fuels", pp. 140-195, Academic
Press, New York (1961).
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Untuk aliran dalam pipa kosong, aliran
turbulen terjadi pada Re > 2100.
Yang digunakan adalah Fixed bed.

4. Birsam
• Tunjukkan di mana letak SSE minimum
yang mendekati nol.

Sugondo
Simulasi tersebut berlaku untuk sampel
panas atau dingin? Mohon dijelaskan
pada perencanaan simulasi.

•

M.Setyadji
Simulasi berlaku untuk sampei panas
maupun dingin karena yang dilihat adalah
konsentrasi U dalam umpan

300

M.Setyadji
Pada tabel 4, 5 dan 6 terlihat bahwa untuk
kecepatan
lenier
superfisial
20-40
cm/menit didapatkan harga SSE berkisar
antara 2.25117.10"9 - 3.98145.10"9.
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KAJIAN PROSES PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF CAIR
HASIL OLAH-ULANG BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS
DENGAN METODA PENGENDAPAN KIMIA
Arief Heru Kuncoro, M. Djoko Birmano
Pusat Pengkajian Energi Nuklir
ABSTRAK
KAJIAN PROSES PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF CAIR HASIL OLAH-ULANG BAHAN
BAKAR NUKLIR BEKAS DENGAN METODE PENGENDAPAN KIMIA. Proses olah-ulang bahan
bakar bekas reaktor nuklir akan menimbulkan limbah radioaktif cair cukup banyak, yang
mengandung sisa uranium dan unsur-unsur transuranium. Untuk itu telah dilakukan kajian terhadap
pengolahan limbah cair tersebut dengan metode pengendapan kimia dengan larutan FeCI3 sebagai
pengendap {koagulan). Dengan diketahuinya aktivitas limbah awal dan beningan maka dapat
dihitung faktor dekontaminasi dan efisiensi pemisahannya. Disimpuikan bahwa faktor-faktor pH
pengolahan, jumlah koagulan, kecepatan dan waktu pengadukan sangat berpengaruh terhadap hasil
pengolahan.
ABSTRACT
THE ASSESSMENT OF RADIOACTIVE LIQUID WASTE TREATMENT GENERATED FROM
THE FUEL REPROCESSING PLANT USING CHEMICAL COAGULATION METHOD. Reprocessing
of nuclear spent fuel produced a lot of radioactive liquid waste still bearing uranium and
transuranium. The assessment of the radioactive liquid waste treatment with FeCI3 as coagulant has
been done. Decontamination factor and separation efficiency can be calculated from known activities
of initial and post-treatment wastes. It can be concluded that some factors i.e. pH of treatment
process, quantity of coagulant, mixing rate, and mixing time have influenced the treatment product.

PENDAHULUAN
Pengembangan teknologi yang banyak
menarik
perhatian
dewasa
ini
adalah
pengembangan teknologi nuklir. Hal ini karena
adanya dampak yang diperkirakan dapat
berpengaruh terhadap manusia dan lingkungan.
Dalam
pengembangan
pemakaian
teknologi nuklir terutama untuk penyediaan
energi listrik PLTN, telah dikembangkan cara
pengelolaan limbah yang sebaik-baiknya agar
tidak mempengaruhi dan membahayakan
manusia dan lingkungannya.
Instalasi olah-ulang bahan bakar nuklir
adalah instalasi yang banyak menghasiikan
limbah cair yang mengandung unsur-unsur
transuranium,
yaitu
unsur-unsur
yang
mempunyai nomor atom lebih besar dari
uranium yang mempunyai nomor atom 92.
Transuranium sering disebut unsur buatan atau
sintetis karena untuk mendapatkannya dengan
cara menembak unsur uranium dengan netron di
dalam reaktor fisi. Unsur-unsur yang termasuk
dalam unsur transuranium adalah Neptunium
(Np), Plutonium (Pu), Amerisium (Am) dan lain
sebagainya. Unsur-unsur tersebut didapat
dalam bahan bakar bekas reaktor fisi yang
301

berbahan bakar uranium. Limbah radioaktif cair
yang mengandung unsur-unsur transuranium ini
dapat membahayakan lingkungan bila dibuang
begitu saja, terlebih lagi untuk masa yang akan
datang dengan adanya PLTN di Indonesia
tentunya akan banyak menghasiikan bahan
bakar bekas yang masih memiliki nilai ekonomi
tinggi.
Pada pengoperasian PLTN dihasilkan
limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas
(Table 1). Bahan bakar bekas ini mengandung
sejumlah bahan bakar yang dari segi ekonomi
dapat digunakan lagi, misalnya bahan fertil (U238 atau Th-232) dan nuklida fisil (U-235, Pu239 atau U-233), oleh karena itu dilakukan
proses olah-ulang bahan bakar bekas yang
bertujuan untuk:
•
Memisahkan elemen hasil fisi yang tidak
digunakan lagi.
•
Mengambil plutonium, uranium dan thorium
untuk digunakan lagi sebagai bahan bakar.
Kajian mengenai pengolahan awal limbah
radioaktif cair hasil olah-ulang dengan metode
pengendapan kimia dengan menggunakan
FeCI3 sebagai pengendap (koagulan) ini
dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh
variabel-variabel : pH pengolahan, jumlah
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dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh
variabel-variabel : pH pengolahan, jumlah
koagulan, kecepatan pengadukan dan lama
pengadukan.
PROSES
PENGOLAHAN
LIMBAH
RADIOAKTIF CAIR HASIL OLAH-ULANG
DENGAN METODE PENGENDAPAN KIMIA
1. Pengolahan Limbah Radioaktif Cair
dengan Prinsip Pengendapan Kimia
Prinsip yang digunakan dalam pengolahan
limbah
radioaktif
cair
dengan
metode
pengendapan kimia ini adalah mekanisme
koagulasi dan flokulasi dengan menggunakan
larutan garam ferri FeCI3 sebagai koagulan.
1.1. Proses Koagulasi-Flokulasi
Koagulasi dan flokulasi adalah proses
kimia yang bertujuan untuk mengikutsertakan
unsur-unsur dalam proses pengendapan kimia.
Pengolahan limbah secara kimia biasanya
dilakukan dengan menambahkan koagulankoagulan tertentu pada limbah. Koagulasi kimia
termasuk destabilisasi, pembentukan ikatan
bersama dari koloid, di mana koloid ini
membentuk gumpalan kimia atau flok yang
mengadsorbsi, menangkap atau mungkin
membawa bersama suspensi padat yang ada
dalam limbah cair. Pada pengendapan, zat kimia
ditambahkan untuk menghasilkan endapanendapan kuat yang tidak larut, yang akan
membawa radionuklida sewaktu mengendap.
Koagulasi dan flokulasi mungkin terjadi
secara simultan atau mungkin termasuk
pembentukan suspensi yang memerlukan zat
flokulan.
Ada tiga langkah dalam proses koagulasi
dan flokulasi:
1.
Penambahan zat koagulan ke dalam
limbah cair, untuk meyakinkan agar zat
kimia tersebut terbagi secara merata
dalam seketika perlu pengadukan cepat
(flash mixing). Hal ini sangat penting,
apabila tidak maka koagulasi akan
tersebar secara perlahan-lahan dan reaksi
kimia awal hanya terlokalisasi pada titik
pemberian koagulasi. Pengadukan cepat
ini dilakukan dalam waktu yang singkat
untuk menghindari pecahnya endapan
yang telah terbentuk.
2.
Koagulasi terbentuk karena reaksi kimia
maupun kimia fisik yang kompleks dan
302

3.

perubahan
terjadi
mengarah
ke
pembentukan endapan padat yang halus.
Penetralan muatan elektrik pada masingmasing partikel dispers, yang disebut
potensial zeta,
untuk menghilangkan
gaya tolak-menolak diantaranya, sehingga
membantu
terjadinya
penggumpalan
Netralisasi potensial zeta dicapai melalui
penambahan
muatan elektrik
yang
berlawanan ke dalam air limbah. Agen
penetral dapat sekaligus koagulan itu
sendiri.

Fase ini memerlukan pengadukan lambat
dalam waktu yang cukup lama untuk memberi
kesempatan partikel-partikel dispers saling
kontak dan bertumbukan satu sama lain tanpa
menimbulkan
pecahnya
endapan
awal,
melainkan justru terjadi kontak dan saling
menempel satu sama lain hingga membentuk
gumpalan yang lebih besar yang disebut flok.
Keadaan ini dapat terjadi karena penurunan
potensial zeta dari partike-partikel dalam larutan.
Fase ini dinamakan fase flokulasi.
1.2. Proses Pengambilan Radionuklida
Pengambilan radionuklida yang ada dalam
cairan limbah radioaktif dalam proses koagulasiflokulasi dapat dengan cara pengendapan
langsung, serapan pada gumpalan yang
dihasilkan dan dengan cara pertukaran ion.
1.2.1. Pengendapan Langsung
Radionuklida sulit diendapkan secara
langsung karena konsentrasinya berada di
bawah hasil kali kelarutan. Untuk mendapatkan
hasil yang diinginkan perlu ditambahkan
pengemban (carrier) baik berupa isotop stabil
dari radionuklida yang dipisahkan maupun
berupa unsur non aktif dari isotop lain yang
mempunyai
sifat
kimia
sejenis
seperti
penggunaan barium atau kalsium untuk
mengendapkan
radiostronsium,
thorium
plutonium
dan
sebagainya.
Dengan
penambahan pengemban diharapkan terjadi
pembentukan kristal bersama.

1.2.2. Serapan pada Gumpalan yang
dihasilkan
Ion-ion aktif dapat juga terdekontaminasi
dari air limbah karena terserap oleh endapan
yang terbentuk pada waktu koagulasi-flokulasi.
Mekanisme serapan tergantung pada tipe
endapan. Pada endapan kristalin, partikei-
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partikel primer menangkap zat pengotor dan
selanjutnya terjadi peristiwa terkurangnya zat
pengotor tersebut pada saat butir partikel
membesar karena proses pertumbuhan yang
dinamakan peristiwa okulasi. Kejadian ini
dinamakan serapan dalam (absorpsi). Pada
endapan gelatin, karena tidak ada proses
pertumbuhan yang berarti, zat pengotor tetap
hanya menempel di permukaan. Kejadian ini
dinamakan serapan permukaan (adsorbsi).
1.2.3. Pertukaran Ion
Beberapa endapan mempunyai ion yang
dapat dipertukarkan dengan ion-ion yang
terkandung dalam larutan, misalnya pada
pembentukan zirkonium fosfat untuk mengikat
caesium, pengendapan asam poliantimonik
untuk mengikat stronsium, serta kation bivalen
tertentu (Ca2+, Ni2+, Pb2+, Mn2+, Zn2+, dsb.)
terhadap ferro sianida.
2.. Pengendapan Kimia Dengan
Menggunakan Garam Ferri
Dalam kajian ini untuk memisahkan unsurunsur transuranium dalam limbah radioaktif cair
digunakan
pengendapan
ferri
hidroksida.
Reagen yang digunakan adalah FeCI3 dan
NaOH. FeCI3 berfungsi sebagai pengendap
(koagulan), sedangkan NaOH disamping untuk
meningkatkan harga pH, ion OH' berfungsi juga
sebagai pasangan pembentuk endapan.
Secara skematis, reaksi pengendapan bisa
ditulis sebagai berikut:
p A+q + q B'p

ApBq

Hasil kali kelarutan :
KSp = [A+q]p [B'p]q
Apabila tetapan hasil kali kelarutan
terlampaui, maka terbentuklah sejumlah partikel
dispers inti endapan yang segera diianjutkan
dengan proses pertumbuhan inti, yakni
bertambah besamya ukuran partikel-partikel
primer tersebut.
Pada proses pengendapan ferri hidroksida
terjadi reaksi sebagai berikut:
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Fe3+ + 3OH"

Fe(OH)3

Hasil kali kelarutan:
KSp = [Fe3+] [OH'j 3
Jika hasil kali kelarutan terlampaui maka
ion Fe3+
akan mengikat ion-ion OH'
membentuk partikel primer inti endapan yang
segera diianjutkan dengan proses pertumbuhan
inti yang menjadikan partikel itu mengendap.
Konsentrasi ion Fe3+ dalam larutan,
KSp

[OHf
Dengan demikian untuk
mengurangi
pelarutan endapan yang terbentuk dapat
dilakukan dengan penambahan ion hidroksida
berlebihan. Faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kelarutan adalah kekuatan ion dari
medium,
adanya
ion-ion
sejenis
dan
pembentukan senyawa kompleks.
Pada pembentukan flok ferri hidroksida
kation-kation
logam
polivalen
akan
terkopresipitasi dengan cara terserap ke dalam
flok endapan, hanya logam-logam alkali dan
alkali tanah tertentu yang terpengaruh.
Dibandingkan dengan aluminium hidroksida, flok
ferri hidroksida lebih kuat" dan lebih mudah
diendapkan serta proses dapat dijalankan pada
pH yang lebih tinggi.
Pada proses koagulasi-flokulasi, ukuran
dan muatan elektrik partikel primer inti endapan
sangat dipengaruhi terutama oleh konsentrasi
ion dan pH larutan. Pada umumnya ukuran
partikel akan bertambah hingga mencapai
maksimum dan kemudian kembali berkurang
jika jumlah reagen terus ditingkatkan. Karena
butir inti endapan gelatin jauh lebih kecil (yang
dengan sendirinya jumlahnya jauh lebih banyak)
dibandingkan endapan kristalin, maka peristiwa
kopresipitasi pada serapan permukaan lebih
banyak terjadi.
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HASIL DAN BAHASAN

(Gambar 2). Pada keadaan ini kenaikan harga
pH pengolahan justru menyebabkan harga FD
dan EP semakin turun. Hal ini bisa dijelaskan
sebagai berikut:

Dari beberapa hasil penelitian dan
pengkajian dapat diketahui pengaruh dari
variabel-variabel
pH,
jumlah
koagulan,
kecepatan pengadukan dan lama pengadukan.

Pada waktu koagulasi, terjadi mekanisme
serapan seperti terlihat pada gambar 1. Pada
koagulasi senyawa ferri hidroksida diduga terjadi
pembentukan kelompok kritik (Fe3+(OH")3)n,
dimana harga n menentukan besar kecilnya
ukuran partikel primer. Ukuran dan muatan
elektrik partikel primer inti endapan sangat
dipengaruhi terutama oleh konsentrasi ion dan
pH larutan. Ion-ion hidrogen maupun hidroksida
dapat terserap dengan mudah ke dalam inti
endapan, maka muatan elektrik partikel primer
pertama-tama adalah fungsi dari pH larutan.
Endapan Fe(OH)3 bermuatan positif pada saat
kelebihan FeCI3 dan bermuatan negatif pada
saat kelebihan NaOH. Ini berarti serapan pada
lapisan sekunder butir terdispersi cenderung
menyebabkan kopresipitasi anion pada pH
rendah dan kation pada pH tinggi, sehingga
secara hipotetis U sisa dan unsur-unsur
transuranium yang berada dalam limbah lebih
banyak berada dalam bentuk kation.

Pada reaksi pembentukan Fe(OH)3 sangat
dipengaruhi oleh konsentrasi (OH)' yang ada
dalam larutan. Adanya konsentrasi (OH)"
sangat mempengaruhi keasaman larutan (pH).
Harga Faktor Dekontaminasi (FD) dan Efisiensi
Pemisahan (EP) akan meningkat dengan
meningkatnya harga pH. Dengan kenaikan
harga pH, berarti kondisi larutan semakin alkalis
(konsentrasi ion OH" semakin besar) sehingga
jumlah endapan Fe(OH)3
secara kualitatif
semakin besar. Dengan demikian luas bidang
absorben makin besar, sehingga daya serapnya
juga semakin besar.
Tetapi tidak selamanya meningkatnya
harga pH pengolahan akan meningkatkan harga
FD dan EP, sebab pada harga pH tertentu
pengendapan akan mencapai optimum yang
menyebabkan harga FD dan EP terbesar

Endapan Fe(OH)3
dengan kelebihan FeCI3
N = (Fe3+(OH-)3)n

Keterangan
I.
II.
III.

Endapan Fe(OH)3
dengan kelebihan NaOH

Gambar 1. Mekanisme Serapan Endapan Ferri Hidroksida
:
Lapisan inner/primer (inti endapan)
Lapisan penahan/sekunder (Stern Layer)
Lapisan difusi
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Pada saat penambahan NaOH masih kecil
atau pada pH rendah, saat itu inti endapan
Fe(OH)3
masih bermuatan positif sehingga
kation-kation akan terserap masuk ke lapisan
primer inti endapan bersama ion-ion H3O+. Pada
saat pH mencapai optimum terjadi perubahan
muatan elektrik inti endapan dari positif ke
negatif dan kation-kation limbah tidak lagi
terdifusi ke dalam inti endapan melainkan
terserap ke lapisan penahan.
Pada pH yang lebih tinggj, FD dan EP
cenderung turun kembali, karena konsentrasi
ion OH' yang berlebih akan menempati lapisan
difusi butir endapan yang akan mempertebal
lapisan difusi tersebut,
sehingga
akan
mempersulit kation-kation limbah untuk masuk
ke dalam lapisan penahan. Prinsip yang
digunakan pada pengolahan iimbah radioaktif
dengan metode pengendapan kimia ini adalah
mekanisme koagulasi flokulasi dan kopresipitasi,
sehingga
jumlah
koagulan
sangatlah
berpengaruh
terhadap
hasil pengolahan.
Semakin tinggi konsentrasi yang ditambahkan
maka faktor dekontaminasi (FD) dan efisiensi
pemisahan (EP) yang diperoleh juga makin
tinggi. Dalam hal ini proses pembentukan inti
dan pertumbuhan inti endapan Fe(OH)3 terjadi
bersama-sama, sehingga baik muatan positif inti
endapan maupun luas permukaan lapisan
penahan
semakin
bertambah
dengan
meningkatnya jumlah FeCI3yang ditambahkan.
Pada saat konsentrasi FeCI3 mencapai
optimum,
proses
pembentukan
dan
pertumbuhan inti mencapai maksimal dan pada
penambahan konsentrasi FeCl3, ukuran butir
endapan akan berkurang (Gambar 3). Pada
penggunaan FeCI3 yang beriebihan meskipun
jumlah butir inti endapan semakin banyak tetapi
ukuran butir lebih kecil, sehingga daya serapnya
terhadap kation-kation limbah transuranium dan
U lebih rendah. Hal ini sesuai dengan yang
dikatakan Von Weiman bahwa pada umumnya
ukuran partikel akan bertambah hingga
mencapai maksimum dan kemudian kembali
berkurang jika jumlah reagen terus ditingkatkan.
Dari beberapa penelitian dan kajian
menunjukkan adanya pengaruh kecepatan
pengadukan terhadap hasil pengolahan. Harga
FD dan EP semakin besar sesuai dengan
naiknya kecepatan pengadukan cepat, sampai
mencapai harga yang optimum. Jika kecepatan
pengadukan diperbesar, harga FD justru
menurun (Gambar 4). Sebab jika kecepatan
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pengadukan awal terlalu cepat, maka akan
mengakibatkan waktu kontak antara kationkation limbah transuranium dan U dengan butirbutir endapan menjadi semakin kecil, sehingga
kation-kation limbah yang seharusnya bisa
terserap ke dalam butir-butir endapan menjadi
terlepas.
Dengan pengadukan cepat akan terbentuk
butir-butir endapan dalam bentuk koloid yang
halus (flok), sedang dengan kecepatan
pengadukan lambat apabila masih ada partikeipartikel limbah yang melayang dapat diserap
oleh inti flok tersebut (Gambar 5).
Dari beberapa penelitian dan kajian yang
telah dilakukan juga menunjukkan adanya
pengaruh lama pengadukan terhadap hasil
pengolahan limbah. Semakin lama pengadukan
awal (cepat) maka FD dan EP semakin besar,
sampai didapatkan lama pengadukan yang
optimum yang memberikan harga FD dan EP
maksimal. Jika pengadukan semakin lama,
harga FD dan EP cenderung turun, karena
makin lama pengadukan menyebabkan inti
endapan (flok) yang telah terbentuk pecah
kembali, sehingga daya serapnya terhadap
kation-kation limbah U dan transuranium
menurun, yang mengakibatkan turunnya harga
FD dan EP (Gambar 6).
Seteiah pengadukan cepat dilanjutkan
pengadukan lambat. Harga FD dan EP
meningkat
dengan
bertambahnya
lama
pengadukan
lambat,
karena
dengan
bertambahnya lama pengadukan menyebabkan
kebolehjadian kontak antara kation-kation
limbah U dan transuranium dengan flok Fe(OH)3
bertambah besar. Hal ini berlangsung hingga
kebolehjadian kontak antara kation-kation
limbah dengan flok Fe(OH)3 tersebut menjadi
optimum. Bila pengadukan lambat diperlama,
maka kation-kation limbah U dan transuranium
yang telah terserap ke dalam flok Fe(OH)3 akan
lepas kembali sehingga harga FD dan EP
cenderung turun (Gambar 7).
SIMPULAN
1.

Pada pembentukan flok ferri hidroksida,
kation-kation
logam
polivalen
akan
terkopresipitasi dengan cara terserap ke
dalam flok endapan, sedangkan pada
koagulasi senyawa ferri hidroksida diduga
terjadi
pembentukan
kelompok
kritik
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(Fe3+(OH")3)n. Ukuran dan muatan elektrik
partikel primer inti endapan sangat
dipengaruhi terutama oleh konsentrasi ion
dan
pH larutan. Endapan
Fe(OH)3
bermuatan positif pada saat kelebihan FeCI3
dan bermuatan negatif pada saat kelebihan
NaOH. Ini berarti serapan pada lapisan
sekunder
butir terdispersi
cenderung
menyebabkan kopresipitasi anion pada pH
rendah dan kation pada pH tinggi, sehingga
U sisa dan unsur-unsur transuranium yang
berada dalam limbah lebih banyak berada
dalam bentuk kation. Proses pembentukan
inti dan pertumbuhan inti endapan Fe(OH)3
terjadi
bersama-sama, sehingga baik
muatan positif inti endapan maupun luas
permukaan lapisan penahan semakin besar
dengan meningkatnya jumlah FeCI3 Pada
saat konsentrasi FeCI3 mencapai optimum,
proses pembentukan dan pertumbuhan inti
mencapai maksimal dan pada penambahan
konsentrasi FeCI3l ukuran butir endapan
akan berkurang. Pada penggunaan FeCI3
yang berlebihan, meskipun jumlah butir inti
endapan semakin banyak, tetapi ukuran
butir lebih kecil, sehingga daya serapnya
terhadap kation-kation limbah transuranium
dan U lebih rendah. Dengan diketahuinya
aktivitas limbah awal dan beningan maka
dapat dihitung faktor dekontaminasi dan
efisiensi pemisahannya.
3. Variabel-variabel yang sangat berpengaruh
dalam pengolahan limbah cair dengan
metode pengendapan kimia adalah : pH

2.
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pengolahan, jumlah koagulan, kecepatan
pengadukan dan lama pengadukan.
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Tabel 1. Bahan Bakar Bekas Yang Dihasilkan dari PLTN
<o
00

900 - 1000 MWe

600 Mwe
PWR

Type, Vendor

Net Electrical Output (1)
[Mwe]
Fuel Cycle Length (2)
[ EFPM ]
Average Discharge
Burn-up (3) [ G W D / M t U ]
for 1 Fuel
Cycle
Operation (4)
for Average 1
Generate
Year
d Spent
Operation (5)
Fuel
(MtU)
for10 J Gwh
Generation
(6)

MHI/W
H
615

NPI
(Siem.)
646

PHWR
AECL
638

MHI/W
H
866

PWR
NPI
(Siem.)
1060

NPI
(Fram.)
994

Advanced Type

BWR
GE

PHWR
AECL

952

881

631

635

432

AP600 [JSBWR
WH
GE

CANDU 3
AECL

10.6

11.6

12

11

11.6

11

17.3

12

15.3

22.2

12

41.1

45.3

7.5

42.2

45.2

47.7

38.4

6.5

40.7

38.2

6.5

14.8

14.8

112

20.3

24.0

20.3

39.7

174

22.1

35.4

89.5

13.4

12.2

89.6

17.7

19.9

17.7

22.0

139.2

13.9

15.3

71.6

1}

§1
* S3"

3.1

2.7

20.0

2.9

2.7

Note:
(1), (2),, (3), (4)
:
Source "Fuel Cycle Evaluation" (INPB-D-002)
(5) = (4)/{(2)/12x1/0.8} (80% capacity factor}
(6) = (4) /{(1)x(2)/12x8760/1000000}
EFPM = Effective Full Power Month
Data diambil dari "Feasibility Study Report, INPB-REP-3, NEWJEC, Inc., 1993"
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<p CD

3

?

Prosiding Pesentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

13*.

All

114.
LM.

i1
'

'
- 1,'

A

aa
/

it

f

i

j

j

i

s

i

J

'

f

'

i V 11

i

1

-i

i«

I'I

.A

JJ

-1

^

r«

i tcrhaijfl^ Paklor D«kantajiMn#fti

2- GrftftH Hubun^art

i!ll ''I

3

J »i

liT

r n
A Ji

!

I

^A
:

.

i

i ••

i
f.\i-:nt

'7f-ii

0?<nbar 3. Grafik HiJbUng»n Jumlali Koagulan Forri Klnridfl (erhartap Faktor DflkpntamiirtCl

308

ISSN 1410-1998

J

Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PE8N-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

Q LliyUh eixfuran s«r.Mi i u i S

A
.
I

SI,

/

1
f

.'

/

/

L-7

si

ite iso i4s

\\

ih

l it

i?S

\ki

! • .:.

lii

bit

•1
I

'V

.' i
>'

i

!

•

1
{
i

H

"l !

y

j
V -U

4
/A

i
1

wV"

i
i

i

'-I

Y ••,!H

jt

• '..

-

i
i

i

I/

i

i

•A
i

«

s •:*

sa

i. Grafik Hbbunflan Kccppatin VangaJuKan l,ambal lertipdap FiKtor DrkomUminas»

309

Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

111.
LJ3L

m.

i

•.

1!
V

! /"
j 1; ',

*'J

!

\\
.',

J

f

I r| :
' .' • '
' ' !

:s

-

i

<

i

i :

y i
*

-4

I

•
•

•

' - 1

^

n

/s

,

't

-* *

H

Garnbar 4.

;

2

i

-I

5

j.

Ji

n

i> IJ

P«ng*dulmn C«P4>t tcrlia-Jap F-aistDr [>eHontani|i*si

Jli:zaJ

I
I

i. Limit* U

J

5

I 1

LIKJU>. i

I

:

1,

i

5-''

i
s*;

1

*>

310

•*

ISSN 1410-1998

Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir i!
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

TANYA JAWAB
1. Prayitno
• Mohon penjelasan bagaimana terjadinya
proses koagulasi-flokulasi dan terangkan
mekanisme reaksinya secara kimia dan fisik.
• Jelaskan bagaimana pengaruh pengemban
terhadap FD dan EP.
Arief Heru Kuncoro
• Penjelasan proses koagulasi-flokulasi dapat
dilihat pada subbab II.1.1 di dalam makalah
dan mekanisme reaksinya secara kimia dan
fisik dapat pula dilihat pada Bab III hasil
kajian di dalam makalah.
2. Fathurrachman
• Jelaskan limbah yang mana yang sudah
dikaji untuk di koagulasi dengan FeCI.
Arief Heru Kuncoro
• Limbah yang telah dilakukan pengkajian
adalah limbah hasil olah ulang dengan
aktivitas rendah (LLW).
3. Susilaningtyas
• Mohon penjelasan mengapa dipilih FeCI3
sebagai pereaksi pengendap dan NaOH
sebagai pasangan pembentuk pengendap.
Arief Heru Kuncoro
• FeCI3 hanya merupakan salah satu opsi
penelitian/kajian, sedangkan NaOH dipilih
sebagai pasangan pembentuk endapan
karena mudah diperoleh, harganya murah
dan
NaOH
dapat
berfungsi
pula
meningkatkan harga pH.
4. Harmin. M
• Mengapa tidak menambah bahan kimia lain,
seperti Fe(SO4) atau AI(SO4)
untuk
mempercepat proses pengendapan.
• Mohon penjelasan, bagaimana proses
selanjutnya terhadap endapan [sludge) yang
terbentuk.
Arief Heru Kuncoro
• Pemilihan bahan pengendap FeCI3 hanya
merupakan salah satu opsi penelitian. selain
itu, proses pengendapan kimia dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- proses soda kapur dengan menambah
CaCO3 danCa(OH)2
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-

•

koagulasi
dengan terminiu dengan
menam-bahkan tawas AI2(SO4)3
- koagulasi dengan fospat
dengan
menambah NaOH dan Na3PO4
- pengendapan dengan senyawa sianida.
Endapan (sludge) yang dihasilkan diproses
lanjut dengan cara proses sementasi,
bituminasi atau vitrifikasi.

5. M. Setyadji
• Mohon
penjelasan
mengapa
terjadi
penurunan ukuran butir endapan bila
penambahan FeCI3 berlebihan dengan
kecepatan pengadukan tetap.
Arief Heru Kuncoro
• Apabila waktu pengadukan yang optimum
dilampaui, maka makin
lama waktu
pengadukan
akan
menyebabkan
inti
endapan yang telah terbentuk pecah
kembali. Hal ini mengakibatkan daya serap
terhadap kation-kation limbah U menjadi
menurun, sehingga harga FD dan EP
menurun. Selain itu, penggunaan FeCI3 yang
berlebihan menyebabkan jumlah butir inti
endapan semakin banyak, namun demikian
ukuran butirnya relatif lebih kecil, dan hal ini
mengakibatkan daya serapnya menurun.
6. Maniar
• Jelaskan bagaimana pengaruh kecepatan
dan
lama
pengadukan
terhadap
pembentukan endapan.
Arief Heru Kuncoro
• Harga FD dan EP semakin besar sesuai
dengan
meningkatnya
kecepatan
pengadukan
hingga
mencapai
narga
optimum. Apabila
kecepatan
tersebut
semakin meningkat, maka harga FD akan
menjadi menurun. Hal ini terjadi karena
waktu kontak antara kation-kation limbah U
dengan butir-butir endapan menjadi semakin
kecil, sehingga kation-kation limbah tersebut
yang seharusnya dapat terserap ke dalam
butir-butir endapan menjadi terlepas. Apabila
waktu pengadukan semakin lama, maka
harga FD dan EP menjadi semakin besar
hingga harga maksimal. Hal ini terjadi pada
saat pengadukan awal.

ID0100137
Presiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

ISSN 1410-1998

PENENTUAN DIAMETER AEROSOL DENGAN METODA
IMPAKTOR BERTINGKAT
Bunawas dan Otto P. Ruslanto°
Pusat Standaridisasi dan Penelitian Keselamatan Radiasi
ABSTRAK
PENENTUAN DIAMETER PARTIKEL AEROSOL DENGAN METODA IMPAKTOR
BERTINGKAT. Telah dilakukan penentuan distribusi ukuran partikel aerosol menggunakan
impaktor bertingkat Andersen tekanan rendah dengan 13 tingkat. Contoh aerosol dicuplik
dengan laju alir 28,3 Ipm. Hasil studi pendahuluan memperlihatkan bahwa aerosol di ruang
simulasi terdistribusi monomodal dengan diameter aerodinamis median massa (MMAD) 4,9ujn.
Pemakaian pada pengukuran di Reaktor Daya Demonstrasi Jepang (JPDR) menghasilkan
distribusi trimodal dengan diameter aerodinamis median aktivitas (AMAD) 13,3 u,m. Pemakaian
mylar sebagai pelat impaksi pengganti aluminium foil, memberikan hasil yang baik.
ABSTRACT
DETERMINATION OF AEROSOL PARTICLE DIAMETER USING CASCADE IMPACTOR
PROCEDURE. Determination of aerosol particle size distribution has been done using a low
pressure Andersen's cascade impactor with 13 stages. The aerosol has been sampled with flow
rate of aerosol sampling of 28.3 Ipm. Preliminary study result shows that aerosol in the simulation
chamber was spread in monomodal distribution with Mass Median Aerodynamic Diameter of
4.9 \xm. The aerosol measurement in Japan Power Demonstration Reactor has been spread in
trimodal distribution with Activity Median Aerodynamic Diameter equal to 13.3 \xm. The use of
mylar as impaction plate instead of aluminum foil gives good result.

yang
cukup
populer
karena
mudah
dioperasikan, sederhana, portabel, dan
resolusi pengukurannya tinggi.131 Saat ini di
pasaran ada beberapa produk impaktor
bertingkat yaitu Impaktor Berner dengan 11
tingkat yang mampu menentukan diameter
partikel aerosol dengan rentang antara
0,03 u.m dan 16 urn,141 Impaktor MOUDI
dengan 11 tingkat yang mampu mengukur
diameter partikel aerosol antara 0,05 ^m dan
18 urn,15' dan Impaktor Andersen dengan 13
tingkat yang mampu mengukur diameter
partikel aerosol antara 0,08 u.m dan 35 um |6J

PENDAHULUAN
Pengetahuan tentang distribusi ukuran
partikel aerosol radioaktif di udara . di
lingkungan tempat kerja pada fasilitas
penanganan material radioaktif yang mudah
terbang adalah penting untuk pemantauan
konsentrasi aerosol radioaktif di udara. Dari
pemantauan ini dapat diperkirakan tingkat
radiasi interna para pekerja yang masuk
melalui saluran pemafasan.
Kelompok kerja bidang dinamika paruparu (TGLD) dari Komisi Internasional
Proteksi Radiasi {ICRP), mengajukan model
paru-paru untuk memperkirakan dosis akibat
penghirupan aerosol radioaktif.111 Model ini
memperlihatkan
bahwa
penyebaran,
pengendapan, dan retensi pada saluran
pernafasan sangat bergantung pada ukuran
aerodinamis aerosol.121 Oleh karena itu data
tentang distribusi ukuran partikel aerosol
radioaktif sangat penting.

Makalah ini membahas tentang cara
penyiapan pencuplikan, pencacahan dan
analisis data dari impaktor bertingkat. Data
pendahuluan yang dianalisis diperoleh melalui
pengukuran
menggunakan
Impaktor
Andersen bertekanan rendah.
TEORI
Impaktor pada dasarnya adalah sebuah
nosel atau jet yang diarahkan ke pelat
impaksi. Aliran yang memasuki nosel akan
dipercepat dan kemudian oleh pelat impaksi

Impaktor bertingkat (Cascade Impactor)
adalah salah satu alat pencuplikan untuk
menentukan ukuran partikel aerosol radioaktif
Sebagai Penyaji makalah
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aliran dibelokkan 90°, sehingga partikel
dengan ukuran lebih besar dari harga
diameter tertentu (diameter pangkas) karena
kelembamannya tidak dapat mengikuti garis
alir sehingga menabrak dan mengendap pada
pelat impaksi. Partikel dengan diameter lebih
kecil dari diameter pangkas dapat mengikuti
garis alir dan lolos dari pelat impaksi
(Gambar l a ) . Namun keadaan itu tidak pasti,
karena ada kebolehjadian partikel dengan
ukuran di atas diameter pangkas yang masih
dapat lolos (daerah arsiran bagian atas
Gambar 1.b), dan partikel dengan ukuran
kurang dari diameter pangkas yang menabrak
dan terendapkan (daerah arsiran bagian
bawah 1.b).

1 + 2,A92~ + 0,84—expf -0,435^1
Dp

Dp

V

X}

X : lintasan bebas rerata dari gas [m]
Efisiensi koleksi dari impaktor tidak
terlalu berubah untuk aliran udara laminar
yaitu bila bilangan Reynold, Re, berharga
antara 100 dan 1000.'61
Koleksi
karekteristik
dari
tingkat
impaktor tertentu adalah koleksi dengan
efisiensi 50% yang artinya 50% partikel
dengan diameter tertentu mengendap pada
pelat impaksi dan selebihnya lolos. Diameter
partikel pada keadaan tersebut dikenal
dengan diameter pangkas pada efisiensi 50%
dan dilambangkan dengan Dp50, dan bilangan
Stoke yang bersesuaian adalah Stkso. Sesuai
dengan (1), hubungan antara keduanya
dinyatakan dengan persamaan [ 6 ] :

Pada impaktor bertingkat, partikel yang
lolos dari suatu tingkat (stage) dilewatkan
pada tingkat berikutnya.
Tingkat ini
mempunyai
ukuran
karakteristik
yang
berbeda dari tingkat sebelumnya, sedemikian
sehingga diameter pangkas pada tingkat
tersebut kurang dari diameter pangkas tingkat
sebelumnya.
Pada tingkat terakhir, pelat
impaksi digantikan oieh sebuah tapis HEPA
(Gambar 1.c). Dengan cara demikian, partikel
aerosol yang masuk impaktor bertingkat dapat
diklasifikasi. Banyaknya partikel aerosol yang
mengendap pada setiap tingkat dapat
ditentukan dengan melakukan penimbangan
pelat impaksi (untuk aerosol tidak radioaktif)
atau pencacahan pelat impaksi dengan
spektrometri gamma atau alpha, untuk
aerosol radioaktif.

(2)
Dalam

hubungan

demikian,

bila

harga

JstkT
150
Dp50

diketahui, maka diameter pangkas
dapat dihitung.
Untuk impaktor

/stk

bertingkat bertekanan rendah, harga v-'u"-5o
berkisar antara 0,497 dan 0,545.[4'6'

Efisiensi pengendapan partikel yang
menabrak pelat impaksi merupakan fungsi
dari bilangan Stokes, Stk, yang didefinisikan
sebagai nisbah antara jarak henti partikel dan
diameter nosel impaktor yang dinyatakan
dengan persamaan berikut[4'5'61:

Partikel • \
terimpaksi

(a)

(?)
dengan pp : kerapatan partikel [kg/m ]
Dp : diameter pangkas [m]
V : kecepatan udara rerata pada saat
q

__el
/
impaksi
L
— Partikel.
lolos

f— Aktual

J

keluar dari nosel [m/s] «
q : laju alir udara [m3/s]
u. : viskositas udara [kg/m.s]
W : diameter nosel [m]
C : koreksi gelincir Cunningham =

(b)
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(Andersen Inc., USA) dan beda tekanan
diukur dengan meter tekanan absolut

Udaxa Masuk
Nose!
Tk. 1
Pdat
Itnpaksi

Tk. 2

Tkn

Gambar 2.

Tapis
HEPA

Bagan
pencuplikan
aerosol
dengan impaktor bertingkat

model 20-650 (Wallace-Tierman, USA)
selama 5-30 menit dengan laju alir 28,3 Ipm
(lihat Gambar 2).
Setelah pencuplikan
berakhir, pelat impaksi dan tapis HEPA
dikeringkan di dalam inkubator untuk
menghilangkan uap air. Untuk aerosol bukan
radioaktif pada langkah terakhir dilakukan
penimbangan setiap pelat impaksi dan tapis
menggunakan timbangan elektronik dengan
kepekaan ± 0,00001 gram. Untuk aerosol
radioaktif dilakukan pencacahan pelat impaksi
dan tapis menggunakan spektrometri gamma
dengan detektor HP-Ge (ORTEC, USA).

Pompa Hisap

(C)

Gambar 1. Diagram a) impaktor konvensional, b) kurva efisiensi koleksi,
dan c) impaktor ber-tingkat

TATA KERJA
Penyiapan Pelat Impaksi
Foil aluminium (Andersen-USA) atau foil
mylar (Fuji-Jepang) dengan diameter 81 mm
disemprot dengan aerosol silikon (Hercules
Packing Corp-USA) tiga kali dengan jarak
penyemprotan ± 30 cm, dan kemudian
dipanaskan di dalam oven pada suhu 100°C
selama 1 jam untuk meratakan lapisan dan
menghilangkan uap air. Pemberian gemuk
silikon pada permukaan foil yang digunakan
sebagai pelat impaksi akan memperkecil
jumlah partike) yang lepas dari foil, sehingga
akan menaikkan efisiensi koleksi.'7'8'91

HASIL DAN BAHASAN
Dalam penentuan distribusi diameter
partikel aerosol berdasarkan penimbangan
foil sebelum dan sesudah pencuplikan,
pemberian gemuk silikon pada foil tidak pada
seluruh permukaan foil tetapi hanya pada
permukaan yang aktif saja yaitu permukaan
yang kontak dengan debu aerosol. Hal ini
dilakukan karena sering kali dijumpai hasil
selisih penimbangan yang berharga negatif.
Ini terjadi karena gemuk silikon yang berada
pada bagian pinggir foil dapat menempel pada
ring karet viton, sehingga menimbulkan
kesalahan hasil penimbangan.

Pencuplikan Aerosol
Pelat impaksi yang telah diberi gemuk
silikon dipasang pada impaktor bertingkat
bertekanan rendah model 3551 (Andersen
Inc., USA) mulai dari tingkat L5, L4, L3, L22,
L1, kemudian tingkat 7,6,5,4,3,2,1, dan yang
terakhir 0. Kemudian alat tersebut dirangkai
seperti pada Gambar 2.

Foil aluminium untuk pelat impaksi relatif
mahal harganya (+ Rp 1000,- per buah) dan
perlu penanganan yang sangat hati-hati,
karena mudah kusut dan tidak rata. Oleh
karena iru telah dicoba diganti dengan
potongan plastik transparansi OHP (plastik
mylar) yang harganya murah (± Rp 40,- per
buah), mudah penanganannya, dan tidak
mudah kusut. Dengan membandingkan pola

Aerosol radioaktif dicuplik dengan
menggunakan
impaktor
yang
telah
dihubungkan
dengan
pompa
vakum
315
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hasil pada pelat impaksi antara foil aluminium
dan foil plastik mylar, terlihat bahwa pola pada
foil plastik mylar lebih baik karena pola
distribusi pengendapan partikel aerosol lebih
merata dan homogen (pengamatan secara
visual) serta efisiensi pengendapan lebih baik
(berdasarkan hasil penimbangan). Hal ini
terjadi karena plastik mylar mempunyai
muatan elektrostatik negatif sedangkan
partikel aerosol pada umumnya cenderung
bermuatan positif, sehingga ada proses
pengendapan lain selain tumbukan yaitu
pengendapan secara elektrostatik.1101

Hasil pengukuran aerosol radioaktif di
ruang daya demonstrasi Jepang (JPDR) yang
sedang decomisioning, berupa distribusi
trimodal dengan diameter
aerodinamis
berdasarkan median aktivitas, AMAD = 13,33
urn dan ag = 1,614 (lihat Gambar 4). Dari
hasil pengukuran
dengan
spektrometri
gamma,
diperoleh
informasi
bahwa
radioisotop yang dominan yaitu Co-60. Ini
sesuai dengan laporan Onodera dkk.'111

0,8 •

Hastl pengukuran pada aerosol tidak
radioaktif di dalam ruang simulasi terdistribusi
secara
monomodal
dengan
diameter
aerodinamis berdasarkan median massa,
MMAD = 4,99 urn dan ag = 1,474 untuk pelat
impaksi aluminium (Gambar 3.a dan 3.b).
Perbedaan antara kedua pengukuran di atas
adalah 2%, sehingga pemakaian mylar
sebagai pelat impaksi adalah alternatif yang
cukup baik dengan harga yang lebih murah.

1,6
1,4
AM/M 1,2
bgD 1,0:
0,8
0,6
0,4
0,2
0

10

o.i:

A

1

rr

0,3
0,2 '
0,1
0
0,01

0,1

i

io

100

1000

Diamtt«z(. M-1*1 )

Gambar 4. Distribusi aerosol di JPDR dicacah dengari Spektrometer - v
Pemakaian
Impaktor
bertingkat
tekanan rendah buatan Andersen Inc., USA
untuk menentukan distribusi ukuran partikel
aerosol memberikan beberapa kelebihan bila
dibandingkan dengan alat pencuplik lain,
misalnya dapat digunakan untuk pencuplikan
aerosol anorganik dan aerosol biologi (virus,
kuman, jamur); aerosol radioaktif maupun
tidak radioaktif; menjangkau rentang yang
cukup lebar yaitu antara 0,08 urn dan 35 j^m;
dan ada arsip data cuplikan, sehingga dapat
dilakukan evaluasi ulang {re-evaluation) hasil
pengukuran, seandainya diperlukan.

100

Diimetert

Gambar 3a.

0,7
0,6
O^

Distribusi aerosol hasil pengukuran
dengan
penimbangan
menggunakan pelat impaksi mylar di ruang
simulasi aerosol.

Untuk aerosol radioaktif, pengukuran
menggunakan
spektrometer
juga
memungkinkan diketahui kandungan isotop
pada sampel.

2,5'

2 4 MM

S1MPULAN

1 .

1.

0.50

0,1

1

10

100

Gambar 3b. Distribusi aerosol hasil pengukuran
dengan penimbangan menggunakan
pelat impaksi aluminium di ruang
simulasi aerosol.

2.
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Untuk penentuan distribusi aerosol bahan
radioaktif dengan metoda penimbangan,
pemberian gemuk silikon pada pelat
impaksi
sebaiknya
hanya
pada
permukaan yang kontak dengan partikel
aerosol.
Pemakaian plastik mylar untuk pelat
impaksi, sebagai pengganti foil aluminium,
adalah altematif yang baik dengan harga
yang murah.
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Distribusi aerosol bukan radioaktif di
ruang
simulasi
berupa
distribusi
monomodal dengan MMAD rerata 4,94pm
dan distribusi aerosol radioaktif di ruang
JPDR berupa distribusi trimodal dengan
AM AD 13,33 nm.
Impaktor bertingkat dapat digunakan
untuk segala jenis polusi udara yang
berupa partikulat dan ada arsip cuplikan.

Atmospheric Environment, 14 (1980), 195199.
[8]. TURNER, J.R., and.HERING,
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"Greased and Oiled Substractes as
Bounce Free Impaction Surface", J.
Aerosol Sci., 18 (1987), 215-244.
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Sudarmadi
Bagaimana hasil pengukuran diameter
aerosol bila digunakan impaktor yang
kurang atau lebih dari 13 tingkat?
Otto P. Ruslanto
Setiap tingkat menghasilkan kelas data
tertentu. Makin banyak tingkat akan
menambah kelas-kelas data yang
menghasilkan distribusi yang lebih rinci.

ISSN 1410-1998

Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

•

Susilaningtyas
Mengapa contoh aerosol dicuplik dengan
laju alir 28,3 Ipm?
Bagaimana pengaruh laju alir terhadap
penentuan diameter aerosol dengan
metoda impaktor bertingkat tersebut?
Mohon penjelasan.

•

Otto P. Ruslanto
Harga laju alir 28,3 Ipm dalam penelitian
ini adalah besarnya kemampuan pompa
hisap yang digunakan.
Laju alir akan berpengaruh pada efisiensi
koleksi di pelat impaksi dan juga pada
diameter
partikel yang terimpaksi.
Sampai dengan harga tertentu, laju alir
akan menaikkan efisiensi koleksi, namun
di
atas
harga
tersebut
akan
mengakibatkan efisiensi koleksi turun
kembali.
3.

Indro Yuwono
Bagaimana penjelasan lebih jauh/teknis
ilmiah mengenai perbedaan harga
MMAD dan AMAD yang cukup tajam?

318

Alasan apa yang mendasari bahwa foil Al
dapat diganti dengan mylar? Apakah
alasan tersebut sudah cukup mewakili
untuk simpulan ilmiah?
Otto P. Ruslanto
Yang diukur adalah ruang yang berbeda.
MMAD diukur dalam ruang simulasi,
sedangkan AMAD diukur dalam ruang
reaktor
JPDR
yang
sedang
decomissioning.

•

Mylar cenderung bermuatan elektrostatik
negatif, sedangkan partikel aerosol di
udara cenderung positif, sehingga ada
gaya elektrostatik yang menguntungkan
mekanisme koleksi.

•

Alasan lain adalah soal
kemudahan penanganan.

•

Perlu
penelitian
lanjutan
untuk
meyakinkan mana yang lebih baik

harga dan
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PERBANDINGAN ONGKOS BAHAN BAKAR PLTN YANG DIAJUKAN
PEMASOK
Bambang Herutomo, Ratih Langenati
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK
PERBANDINGAN ONGKOS BAHAN BAKAR PLTN YANG DIAJUKAN PEMASOK. Studi
banding tentang ongkos bahan bakar PLTN yang diajukan Pemasok untuk Studi Kelayakan
PLTN Pertama di Indonesia telah dilakukan. Ongkos bahan bakar dihitung berdasarkan atas
metode levelized cost - constant money untuk satu catu bahan bakar dalam kondisi teras
seimbang, baik untuk daur terbuka maupun tertutup. Studi sensitivitas juga dilakukan untuk
mengetahui pengaruh dari perubahan parameter ekonomi yang dominan terhadap ongkos bahan
bakar. Hasil studi secara umum menunjukkan bahwa : (a) ongkos bahan bakar Reaktor Air Berat
yang diajukan oleh AECL (PHWR dan CANDU3) lebih rendah 6 - 43% dibanding Reaktor Air
Ringan yang diajukan oleh MHI/WH, NPI, WH dan GE; (b) di antara Reaktor Air Ringan, SBWR
dan ABWR-1000 yang diajukan oleh GE memiliki ongkos bahan bakar 15 - 30% lebih tinggi
dibanding PWR yang diajukan oleh MHI/WH, NPI dan WH; (c) PWR yang diajukan oleh NPI
(Siemens dan Framatome) memiliki ongkos lebih rendah 6 - 9% dibanding PWR yang diajukan
oleh MHI/WH dan WH; (d) untuk Reaktor Air Ringan, ongkos bahan bakar daur tertutup lebih
tinggi 4 - 6% dibanding daur terbuka; dan (e) ongkos bahan bakar Reaktor Air Ringan lebih
sensitif terhadap perubahan laju diskon dibanding dengan Reaktor Air Berat.
ABSTRACT
THE COMPARATIVE STUDY OF FUEL COST OF THE NPPs PROPOSED BY
VENDORS. The comparative study on fuel cost of the NPPs proposed by Vendors in the
Feasibility Study of the first NPPs in Indonesia has been performed. The fuel cost is calculated
based on the levelized cost - constant money method for single fuel batch at equilibrium core
condition. The sensitivity study has also been performed in order to check the effects of the
dominant economic parameters on fuel cost changing. For open cycle as well as closed cycle the
study results generally show that: (a) the fuel cost of the Heavy Water Reactor proposed by
AECL (PHWR and CANDU3) is 6 - 43% lower compared with that of the Light Water Reactor
proposed by MHI/WH, NPI, WH and GE; (b) among the Light Water Reactors, SBWR and
ABWR-1000 proposed by GE have a fuel cost of 15- 30% higher than that of PWR proposed by
MHI/WH, NPI and WH; (c) PWR proposed by NPI (Siemens and Framatome) has a fuel cost of 6
- 9% lower than that of PWR proposed by MHIAA/H and WH; (d) for the Light Water Reactor, the
fuel cost for the closed cycle is 4-6% higher compared with that of the open cycle; and (e) fuel
cost of the Light Water Reactor is more sensitive to discount rate change compared with that of
the Heavy Water Reactor.

PENDAHULUAN

Tidak seperti ongkos bahan bakar fossil,
ongkos bahan bakar nuklir tidak terpaku pada
satu variabel saja seperti harga dollar per
barrel minyak. Ongkos bahan bakar nuklir
meliputi ongkos mulai dari pembelian U-alam
sampai dengan disposal akhir dari elemen
bakar bekas yang masing-masing servis
berbeda waktunya dan bisa memerlukan
waktu sampai puluhan tahun. Oleh karena itu,
untuk menghitung ongkos bahan bakar nuklir
diperlukan suatu pe-ngertian dan batasan
yang jelas tentang hubungan antara investasi
dan waktu. Selain itu, ongkos bahan bakar
nuklir tidak murni proporsional dengan energi
listrik yang dihasilkan dan juga tidak dapat

Evaluasi ekonomik daur bahan bakar
nuklir telah umum digunakan sebagai salah
satu parameter kelayakan untuk memilih
suatu PLTN yang akan dibangun atau untuk
memilih dari berbagai strategi manajemen
bahan bakar di dalam teras dari suatu PLTN
yang telah beroperasi. Meskipun ongkos
bahan bakar hanya memiliki porsi sekitar
10 - 30% dari ongkos total pembangkitan,
memilih suatu PLTN atau strategi manajemen
teras yang rendah ongkos bahan bakarnya
akan banyak memberikan keuntungan dalam
pengoperasian PLTN itu sendiri.
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secara sederhana diuraikan dalam bentuk
pengeluaran tahunan.

bahan bakar ter-levelisasi (konstan, seragam
dan rata-rata) persatuan energi yang
dibangkitkan. Teknik perhitungan ini secara
luas dikenal sebagai metode Levelized Cost Constant Moeny. "^

Pada prinsipnya, ongkos bahan bakar
nuklir terdiri dari ongkos langsung (direct cost)
dan ongkos bawaan (carrying charges). Yang
termasuk ongkos langsung adalah ongkos
untuk pembelian U-alam, ongkos konversi,
ongkos pengayaan untuk reaktor air ringan,
ongkos fabrikasi elemen bakar, ongkos
penyimpan sementara dan disposal bahan
bakar bekas untuk daur terbuka, ongkos
tranportasi bahan bakar bekas dan olah ulang
serta disposal limbahnya untuk daur tertutup,
kredit uranium dan plutonium dari hasil proses
olah ulang. Sedangkan yang termasuk
ongkos bawaan seperti nilai uang (return on
equity and interest on debt), pajak dan
asuransi.

Data dasar yang diperlukan dalam
perhitungan ongkos bahan bakar antara lain
adalah data umum PLTN, data skema bahan
bakar, ongkos untuk masing-masing sen/is
daur bahan bakar, lead and lag time, kredit U
dan Pu, serta base date perhitungan yang
biasanya dipilih pada saat PLTN mulai
komisioning untuk operasi komersial.
Dalam makalah ini, ongkos bahan bakar
dari berbagai jenis PLTN yang diajukan oleh
para Pemasok akan dihitung menggunakan
metoda yang telah diuraikan di atas. Akan
tetapi, perhitungan hanya dilakukan untuk
kondisi siklus teras seimbang saja. Hal ini
dikarenakan minimnya informasi tentang data
skema bahan bakar yang dikirim oleh para
Pemasok melalui dokumen jawaban atas
Preliminary inquiry yang dikirim oleh
BATAN. [2 '' Di dalam dokumen jawaban
tersebut, para Pemasok hanya memberikan
data skema bahan bakar untuk siklus seimbang saja dan itupun hanya berupa jumlah
bahan bakar isi ulang yang diperlukan,
tingkat pengayaan U-235 dan disain derajat
bakamya. Sedangkan data skema bahan
bakar untuk teras transisi dan kondisi bahan
bakar bekas seperti deplesi U-235 dan jumlah
Pu yang terbentuk tidak disertakan. Oleh
karena itu, kondisi teras transisi akan
diabaikan dalam perhitungan ini, dan untuk
menentukan jumlah deplesi U-235 dan Pu
yang terbentuk akan diestimasi berdasarkan
derajat bakar yang dicapai oleh bahan
bakar.131

Makalah ini menyajikan hasil studi
banding tentang ongkos bahan bakar dari
berbagai jenis PLTN yang diajukan oleh para
Pemasok untuk Studi Kelayakan PLTN
Pertama di Indonesia.
Dalam hal ini,
perhitungan ongkos bahan bakar terlevelisasi
yang dilakukan hanya untuk kondisi teras
siklus seimbang sesuai dengan data skema
bahan bakar yang dikirim oleh para Pemasok.
Perlu diketahui pula bahwa semua
justifikasi dan hasil-hasil yang disajikan dalam
makalah ini adalah tinjauan personal penulis
dan bukan bagian dari kegiatan dan lingkup
Studi Kelayakan yang telah dilakukan oleh
BATAN.
METODA PERHITUNGAN
Ongkos total bahan bakar suatu PLTN
adalah hasil dari penjumlahan masing-masing
ongkos komponennya.
«arena masingmasing komponen diadakan dan dibayar pada
waktu yang berbeda, representasi yang
akurat dari ongkos bahan bakar memerlukan
pendiskonan terhadap berbagai pembayaran
ke titik waktu yang sama, misalnya ke waktu
pada saat PLTN mulai memproduksi energi
listrik secara komersial. Selain itu, energi
yang dihasilkan oleh bahan bakar juga
terdistribusi dalam perioda waktu tertentu
setelah bahan bakar tersebut dimasukkan ke
dalam teras reaktor. Oleh karena itu
pendapatan yang diperoleh dari penjualan
energi yang dihasilkan juga harus didiskon ke
waktu yang sama untuk menentukan ongkos

Seperti diketahui bahwa setiap catu
bahan bakar yang diisikan ulang ke dalam
teras
pada
siklus
seimbang
akan
membangkitkan energi yang sama. Dalam hal
ini, yang dimaksud dengan catu bahan bakar
adalah
sejumlah
bahan
bakar
yang
dimasukkan ke dalam teras pada saat yang
sama dan setelah mencapai derajat bakar
yang ditentukan kemudian dikeluarkan dari
teras secara bersama-sama pula. Oleh
karena sifatnya yang berulang dan identik
baik mengenai jumlah, tingkat pengayaan
serta derajat bakarnya maka tinjauan satu
catu
bahan
bakar
dianggap
cukup
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representatif untuk menghitung ongkos total
bahan bakar pada siklus seimbang. Ongkos
bahan bakar terlevelisasi ($ mills/kWjam)
untuk satu catu bahan bakar pada siklus
seimbang
dapat
dirumuskan
secara
sederhana, yaitu !1f5 ' 61 :

Power International (NPI) - Siemens dan
Framatome, General Electric (GE), dan
Atomic Energy Canada Limited (AECL).
PLTN yang diajukan meliputi PWR,
AP600, SBWR dan ABWR-1000, PHWR
dan CANDU3.
Harga Satuan dan Kehilangan Material
Selama Proses
Harga satuan untuk masing-masing jasa
daur bahan bakar serta prosentase
material yang hilang dalam proses dapat
dilihat pada Tabel 3. Harga-harga yang
disajikan di dalam Tabel 3 tersebut adalah
sama dengan harga yang disarankan
NEWJEC dalam Studi Kelayakan PLTN
Pertama di Indonesia12'31 kecuali untuk
harga U-alam yang diambil dari acuan 6.
Harga-harga tersebut ditetapkan untuk
nilai dollar pada 1 Januari 1992.

£, — „ .
[

E(1-e'n(Ud)Tr)/ln(1+d)Tr)]

Dalam hal ini, Lc adalah ongkos bahan bakar
terlevelisasi (mills/kWjam), X, adalah ongkos
komponen ke-i ujung depan daur, Y, adalah
ongkos komponen ke-j ujung belakang daur,
Tr adalah waktu tinggal efektif catu bahan
bakar di dalam teras, Td, adalah lead time
komponen ke-i ujung depan daur, Tgj adalah
lag time komponen ke-j ujung belakang daur,
d adalah laju diskon, dan E adalah energi
listrik yang dibangkitkan.

Tail Assay Proses Pengayaan
Dalam perhitungan ini, tail assay
(kandungan U-235 dalam uranium deplesi)
proses pengayaan diasumsikan sebesar
0,25% seperti yang digunakan dalam
acuan 1 dan 2.

DATA DASAR
•

•

Laju Diskon
Untuk keperluan pendiskonan terhadap
masing-masing
ongkos,
dalam
perhitungan yang dilakukan, laju diskon
ditetapkan sebesar 10 % per tahun
dengan pertimbangan bahwa laju diskon
sebesar ini telah umum digunakan oleh
negara-negara
berkembang.'2'
Untuk
mengetahui
pengaruh
laju
diskon
terhadap ongkos bahan bakar, laju diskon
sebesar 5 % per tahun dan 15 % per tahun
akan digunakan dalam studi sensitivitas.
Sebagai dasar mata uang yang digunakan
adalah dollar Amerika Serikat dengan
pertimbangan bahwa mata uang ini secara
umum digunakan di dalam dunia
perdagangan internasional. Selain itu juga
untuk menghindari kerancuan nilai tukar
dollar ke rupiah yang setiap saat berubah.
Untuk
mempermudah
perhitungan,
pengeluaran karena pajak dan asuransi
diabaikan.

Kredit Uranium dan Plutonium
Seperti diketahui bahwa uranium dan
plutonium
hasil olah
ulang
dapat
digunakan kembali sebagai bahan bakar
reaktor air ringan. Nilai uranium dan
plutonium hasil olah ulang umumnya
dianggap sebagai kredit yang mengurangi
kebutuhan akan U-alam, ongkos konversi
dan
ongkos
pengayaan.
Karena
mengandung
inti-inti
U-236
yang
merupakan penyerap netron thermal,
kredit uranium hasil olah ulang diasumsikan sebesar 80% dari nilai material dan
SWU yang dikandungnya. Sedangkan
kredit plutonium diasumsikan sebesar
$15/g Pu fissil sesuai dengan harga yang
digunakan dalam acuan 1.
Lead/Lag Time
Data lead/lag time yang digunakan dalam
perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4. Pl
Untuk daur terbuka, lag time penyimpanan
sementara elemen bakar bekas ditetapkan
sesuai dengan kapasitas penyimpan di
area reaktor.141 Sedangkan untuk daur
tertutup, lag time untuk proses olah ulang
bahan bakar bekas diambil 20 tahun
dengan asumsi bahwa proses olah ulang

Data Reaktor dan Skema Bahan Bakar
Data reaktor dan skema bahan bakar
untuk masing-masing PLTN yang diajukan
oleh Pemasok dapat dilihat pada Tabel 1
untuk kelas 600 MWe dan Tabel 2 untuk
kelas 900 - 1000 MWe.Kl Pemasok yang
dimaksud adalah konsorsium Mitsubishi
Heavy Industries dan Westinghouse
(MHI/WH), Westinghouse (WH), Nuclear
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baru lebih berperan setelah tahun 2010
mengingat estimasi kondisi pasar U-alam,
yaitu permintaan akan lebih besar dari
pasokan dan harga U-alam diprediksi naik.
Untuk studi sensitivitas, lag time untuk
proses olah ulang diasumsikan 5 tahun
berdasarkan kondisi umum yang berlaku
saat ini.
•

secara umum dapat dikatakan bahwa ongkos
bahan bakar PLTN jenis Reaktor Air Berat
lebih sensitif terhadap perubahan parameter
ekonomik ujung belakang daur dibanding
dengan PLTN jenis Reaktor Air Ringan.
Di antara PLTN jenis Reaktor Air
Ringan, BWR yang diajukan oleh GE memiliki
ongkos bahan bakar tertinggi, yaitu lebih
tinggi 15 - 30% dibanding PWR. Hal ini
terutama disebabkan oleh tingginya inventori
bahan bakar di dalam teras (sekitar 1,5 kali
inventori bahan bakar di PWR) dan
rendahnya derajat bakar yang dicapai oleh
bahan bakarnya. Sedangkan di antara PWR,
PLTN yang diajukan oleh NPI Siemens untuk
kelas 600 MWe dan NPI Framatome untuk
kelas 900 -1000 MWe memiliki ongkos bahan
bakar lebih rendah di-banding dengan PLTN
yang diajukan oleh MHI/WH maupun WH.
Kondisi ini terutama diakibatkan oleh derajat
bakar yang dicapai oleh bahan bakar
PLTN yang diajukan oleh NPI lebih tinggi
sekitar 10 - 13% dibanding dengan derajat
bakar bahan bakar PLTN yang diajukan oleh
MHI/WH maupun WH.

Studi Sensitivitas
Suatu studi sensitivitas juga dilakukan
untuk mengetahui pengaruh perubahan
masing-masing parameter ekonomi yang
dominan seperti harga U-alam, ongkos
pengayaan, ongkos fabrikasi, laju diskon,
dll. terhadap ongkos bahan bakar. Pada
Tabel 4 dapat dilihat parameter dan
nilainya yang digunakan dalam studi
sensitivitas.

HASIL DAN BAHASAN
Ongkos bahan bakar siklus seimbang
untuk masing-masing PLTN yang diajukan
oleh
para
Pemasok
telah
dihitung
menggunakan metoda dan data dasar yang
telah dibahas di atas. Untuk problema
referensi, hasil perhitungan dapat dilihat pada
Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8.
Sedangkan untuk studi sensitivitas, hasil
perhitungan dapat dilihat pada Tabel 9 dan
Table 10.

Untuk PLTN jenis Reaktor Air Ringan
dengan strategi daur tertutup, ongkos bahan
bakarnya lebih tinggi 4 - 6% dibanding
dengan daur terbuka. Hal ini disebabkan oleh
masih mahalnya ongkos untuk proses olah
ulang bahan bakar bekas. Apabila ongkos
olah ulang dapat diturunkan menjadi sekitar
$750/kgHM maka daur tertutup akan dapat
bersaing dengan daur terbuka seperti yang
ditunjukkan dalam studi sensitivitas. Berkaitan
dengan masalah ini, banyak kalangan industri
nuklir khususnya di Eropa yang optimis
bahwa ongkos olah ulang akan turun di masa
mendatang mengingat adanya usaha-usaha
untuk membangun fasilitas olah ulang
berkapasitas lebih besar sehingga ekonomis.
Selain itu, dengan parameter ekonomik yang
sama, menunda/ meperpanjang lag time
proses olah ulang akan menurunkan ongkos
bahan
bakar
dibanding
dengan
memperpendek lag time proses olah ulang
yang disebabkan oleh efek pendiskonan
terhadap ongkos yang dikeluarkan. Hal ini
bisa dilihat dari hasil studi sensitivitas, yaitu
pemendekan lag time proses olah uiang
menjadi 5 tahun telah meningkatkan ongkos
bahan bakar sekitar 13 - 24% dibanding
apabila proses olah ulang dilakukan dengan
lag time 20 tahun.

Dari hasil perhitungan referensi terlihat
bahwa PLTN jenis Reaktor Air Berat (PHWR,
CANDU3) yang diajukan oleh AECL memiliki
ongkos bahan bakar terendah, yaitu dalam
kisaran 6 - 43% lebih rendah dibanding PLTN
jenis Reaktor Air Ringan (PWR dan BWR).
Rendahnya ongkos bahan bakar tersebut
terutama disebabkan pada PLTN jenis
Reaktor Air Berat menggunakan U-alam
sebagai bahan bakarnya sehingga tidak
diperlukan proses pengayaan U-235. Selain
itu, disain elemen bakamya juga lebih
sederhana dibandingkan dengan elemen
bakar untuk PLTN jenis Reaktor Air Ringan
sehingga ongkos fabrikasinya juga lebih
rendah. Akan tetapi, apabila ditinjau ongkos
ujung belakang daur, prosentase terhadap
ongkos total bahan bakar cukup tinggi, yaitu
sekitar 17%. Sedangkan untuk PLTN jenis
Reaktor Air Ringan dengan strategi daur
terbuka, prosentase ongkos ujung belakang
daur terhadap ongkos total bahan bakar
kurang dari 4%. Berdasarkan hal tersebut,
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bahan bakar; dan (f) ongkos bahan bakar
PLTN jenis Reaktor Air Ringan lebih sensitif
terhadap perubahan laju diskon dibanding
dengan PLTN jenis Reaktor Air Berat.

Hasil studi sensitivitas menunjukkan
bahwa perubahan laju diskon berpengaruh
besar terhadap ongkos bahan bakar
khususnya untuk PLTN jenis Reaktor Air
Ringan, yaitu umumnya meningkat dengan
kenaikan laju diskon. Sedangkan untuk PLTN
jenis Reaktor Air Berat, kenaikan laju diskon
hampir tidak berpengaruh terhadap kenaikan
ongkos bahan bakarnya. Hal ini terutama
disebabkan adanya perbedaan proporsi
ongkos ujung depan dan ujung belakang daur
dari kedua jenis PLTN tersebut. Ongkos ujung
depan daur cenderung naik dengan naiknya
laju diskon sedangkan ongkos ujung belakang
cenderung turun. Pada PLTN jenis Reaktor
Air Ringan, kenaikan ongkos ujung depan
daur umumnya lebih besar dibanding dengan
penurunan ongkos ujung belakang daur
sedangkan pada PLTN jenis Reaktor Air Berat
hampir seimbang. Parameter lain yang
berpengaruh besar terhadap perubahan
ongkos bahan bakar adalah perubahan harga
U-alam dan ongkos pengayaan untuk PLTN
jenis Reaktor Air Ringan, dan perubahan
harga U-alam dan ongkos fabrikasi elemen
bakar untuk PLTN jenis Reaktor Air Berat.
Selain itu, pemendekan lag time proses olah
ulang bahan bakar bekas PLTN jenis Reaktor
Air Ringan akan menaikkan ongkos bahan
bakar seperti dibahas di atas.

SARAN
Perhitungan yang dilakukan pada
dasarnya sudah dapat digunakan untuk
menilai PLTN yang dipasok siapa yang
memiliki ongkos bahan bakar paling murah,
walaupun evaluasi yang telah dilakukan
masih sangat kasar karena hanya siklus
seimbang saja yang dipertimbangkan. Agar
hasil evaluasi lebih teliti, beberapa data
masukan khususnya yang menyangkut keseimbangan material bahan bakar yang
lengkap
(jumlah
bahan
bakar
yang
dimasukkan dan tingkat perkayaannya, serta
jumlah bahan bakar yang dikeluarkan dari
teras yang meliputi jumlah U, jumlah Pu, baik
Pu fisil maupun Pu total, kandungan U-235,
dll.) dalam manajemen teras untuk setiap
siklus sepanjang hidup PLTN, yaitu dari teras
awal sampai dengan teras akhir, perlu
diadakan (diminta ke Pemasok).
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Tabel 1 : Data reaktor dan skema bahan bakar untuk PLTN kelas 600 Mwe.

PARAMETER
1. Jenis Reaktor
2. Daya Thermal, MWt
3. Daya Listrik, MWe
4. Inventori Teras, to nil
5. Panjang Siklus, bulan
6. Faktor Kapasitas, %
7.1st (Jiang Bahan Bakar
- Uranium, ton
- U-235, %
8. Discharge Bahan Bakar
-Derajat Bakar,MWD/kgU
- Uranium, ton
- U-235, %
- Pu total, kg
- Pu fissi, kg

MHI/
WH
PWR
1884
615
56
12
85

NPI
Siemens
PWR
1894
646
56
12
90

14,8
3,8
41,1
14
0,9
799,2
115,4

P E M A S O K
WH
GE

AECL

AECL

AP600
1933
631
66.9
18
90

SBWR
2000
635
93,9
24
87

PHWR
2158
638
89
kontinyu
95

CANDU3
1441
432
53
kontinyu
95

14,8
4

22,1
3,54

35,4
3,78

112/th
U-alam

89,5/th
U-alam

45.3
14
1,1
799,2
124,3

40,7
21
0,9
1060,8
163,5

38,2
33,6
1,0
1085,4
279,7

7,5
-

6,5
-

Tabel 2 : Data reaktor dan skema bahan bakar untuk PLTN kelas 900-1000 Mwe

P E M A S

0 K

NPI
Framatome
PWR
2895
994
72
12
90

GE

AECL

PWR
2652
866
72
12
85

NPI
Siemens
PWR
3086
1060
82
12
90

ABWR1000
2900
952
149
18
87

PHWR
2800
881
112
kontinyu
95

20,3
3,85

24
4

20,3
4,25

39,7
3,5

174/th
U-alam

42,2
19,1
0,9
1197,7
158,34

45,2
22,7
1,1
1296
213,6

47,7
19,12
1,1
1177,4
180,67

38,4
37,83
0,9
1865,9
293,78

6,5
-

PARAMETER

MHl/WH

1. Jenis Reaktor
2. Daya Thermal, MWt
3. Daya Listrik, MWe
4. Inventori Teras, tonU
5. Panjang Siklus, bulan
6. Faktor Kapasitas, %
7. Isi Ulang Bahan Bakar
- Uranium, ton
- U-235,%
8. Discharge Bahan Bakar
- Derajat Bakar,MWD/kgU
- Uranium, ton
- U-235,%
- Pu total, kg
- Pu fissi, kg
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Table 3 : Data satuan harga dan material hilang dalam proses

SERVIS
DAUR BAHAN BAKAR
Uranium Alam
Konversi ke UF6
Pengayaan
Fabrikasi Elemen Bakar
Daur Terbuka:
•
Penyimpanan
Sementara
•
Disposal

REAKTORAIRRINGAN
(LWR)
HARGA
HILANG
$ 65/kgU
$ 6 / kgU
$ 121.5 /SWU
$ 350 / kgU

_
0,5%
1,0%

$ 220 / kgHM

-

$ 430 / kgHM

-

REAKTORAIRBERAT
<HWR)
HARGA
HILANG
$ 65/kgU

_

n
$ 85/kgU

0,5%
0,5%

-

-

$ 75 / kgHM

Daur Tertutup
• Transportasi EB bekas
$ 300 / kgHM
•
Olah Ulang
$1000/kgHM
3%
$170/kgHM
•
Disposal Limbah
•
Kredit Uranium
•
Kredit Plutonium Fissil
$ 15/gram
(*) Ongkos konversi sudah termasuk dalam ongkos fabrikasi
(**) 80% dari harga U-alam, ongkos konversi dan pengayaan.'11

-

n

-

Tabel 4 : Data lead and lag time untuk masing-masing PLTN (bulan)

MHI/
WH

P W R
NPI
NPI
Siemens Framato

AP600

BWR
ABWR SBWR
1000

HWR
PHWR CANDU
3

me
Lead Time:
Uranium Alam
Konversi
Pengayaan U-235
Fabrikasi EBN
Lag Time:
Daur Terbuka : (1)
> Simpan
sementara
- Disposal EB
bekas

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

24/24
18/18
12/12
6/6

24/24
18/18
12/12
6/6

*/24
*/18
*/12
*/6

24/*
18/*
12/*
6/*

724
718
712
76

24/*
18/*
12/*
6/*

17/17
*
*
13/13

17/*
*
*
13/*

31/31

26/9

*/31

11/*

711

11/*

*

*

40/40

40/40

*/40

40/*

740

40/*

10/10

71*

Daur Tertutup:'21
*/*
11/*
711
11/*
*
*
*/*
*/9
-Simpan
sementara
+
*
20/*
720
20/*
20/20
20/20
*/20
-Transportasi
*
20/20
20/20
*/20
20/*
720
20/*
*
-Olah ulang
*
40/*
740
40/*
*
- Disposal limbah
40/40
740
40/40
(1), (2)
: Lead and lag time diambil berdasarkan kapasitas penyimpan elemen bakar bekas di lokasi
PLTN
A/B
: Kelas 600 MWe/Kelas 900-1000 MWe
*
: Tidak ada data
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Tabel 4 : Paremeter untuk studi sensitivitas
PARAMETER

PROBLEMA

Harga U-alam
Pengayaan

SENSITIVITAS

REFERENSI

Problema 1

Problema 2

$ 65/kgU

$ 50/kgU

$ 85/kgU

$121,5/SWU

$100/SWU

Fabrikasi

$ 350/kgHM

$ 300/kgHM

Olah Ulang

$ 1000/kgHM

$ 750/kgHM

20 tahun

5 tahun

10%/tahun

5%/tahun

Lag Time Olah Ulang
Laju Diskon

$ 150/SWU
n

$ 400/kgHM n
$ 1250/kgHM

15%/tahun

(*) $ 79,2/kgHM untuk HWR
(**) $ 97,14/kgHM untuk HWR

Tabel 5 : Ongkos bahan bakar untuk kelas 600 MWe daur terbuka (mills/kWjam)

PWR
2,296
(34,43%)
0,202
(3,03%)
2,733
(40,98%)
1,385
(20,77%)
0,029
(0,44%)

NPI
Siemens
PWR
2,119
(34,47%)
0,187
(3,04%)
2,569
(41,79)
1,210
(19,68%)
0,041
(0,67%)

6,024
(0,36%)
6,669
(100%)

MHI/WH

U - alam
Konversi ke UF6
Pengayaan U-235
Fabrikasi

Elemen

Bakar
Penyimpanan
Sementara
Elemen Bakar Bekas
Disposal Elemen
Bakar
Bekas
TOTAL:

P E M A S 0 K
GE
WH

AECL

AP600
2,183
(33,36%)
0,192
(2,93%)
2,530
(38,66%)
1,421
(21,71%)
0,195
(2,98%)

SBWR
2,725
(33,73%)
0,240
(2,97%)
3,238
(40,08%)
1,653
(20,46%)
0,199
(2,46%)

PHWR
1,685
(36,68%)
-

CANDU3
2,100
(36,69%)
-

-

-

2,124 n
(46,23%)

2,646°
(46,23%)

0,021
(0,34%)

0,024
(0,37%)

0,025
(0,31%)

6,785
(17,09%)

0,977
(17,07%)

6,147
(100%)

6,545
(100%)

8,079
(100%)

4,594
(100%)

5,723
(100%)

(*) Termasuk ongkos konversi
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Tabel 6 : Ongkos bahan bakar untuk kelas 600 MWe daur tertutup (mills/kWjam)

MHI/WH

U - alam

Konversi ke UF6
Pengayaan U-235
Fabrikasi Elemen Bakar
Penyimpanan Sementara
Elemen Bakar Bekas
Transportasi Elemen
Bakar Bekas
Olah Ulang
Disposal Limbah
Kredit Uranium
Kredit Plutonium
TOTAL:

PWR
2,296
(32,66%)
0,202
(2,87%)
2,733
(38,88%)
1,385
(19,70%)

0,114
(1,62%)
0,379
(5,39%)
0,010
(0,14%)
-0,047
(-0,67%)
-0,043
(-0,61%)
7,029
(100%)

NPI
Siemens
PWR
2,119
(32,93%)
0,187
(2,91%)
2,569
(39,93%)
1,210
(18,81%)
0,098
(1,52%)
0,325
(5,05%)
0,008
(0,12%)
-0,042
(-0,65%)
-0,040
(-0,62%)
6,434
(100%)

P E M A S 0 K
WH
GE
AP600
2,183
(31,49%)
0,192
(2,77%)
2,530
(36,49%)
1,421
(20,50%)
0,195
(2,81%)
0,113
(1,63%)
0,376
(5,42%)
0,010
(0,14%)
-0,046
(-0,66%)
-0,041
(-0,59%)
6,933
(100%)

SBWR
2,725
(32,17%)
0,240
(2,83%)
3,238
(38,22%)
1,653
(19,51%)
0,199
(2,35%)
0,115
(1,36%)
0,384
(4,53%)
0,010
(0,12%)
-0,048
(-0,57%)
-0,044
(-0,52%)
8,471
(100%)

AECL
PHWR
-

| CANDU3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

Tabel 7 : Ongkos bahan bakar untuk kelas 900 -1000 MWe daur terbuka
(mills/kWjam)

MHI/WH

U - alam
Konversi ke UF6
Pengayaan U-235
Fabrikasi Elemen Bakar
Penyimpanan Sementara
Elemen Bakar Bekas
Disposal Elemen Bakar
Bekas
TOTAL:

PWR
2,241
(34,45%)
0,197
(3,03%)
2,681
(41,21%)
1,333
(20,49%)
0,029
(0,45%)
0,024
(0,37%)
6,505
(100%)

P E M A S O K
NPI
NPI
GE
Siemens
Framatome
ABWR1000
PWR
PWR
2,068
2,088
2,475
(34,71%)
(33,52%)
(33,50%)
0,182
0,184
6,218
(2,95%)
(3,06%)
(2,95%)
2,856
2,508
2,583
(38,65%)
(40,66%)
(42,94%)
1,631
1,181
1,117
(22,07%)
(19,14%)
(18,57%)
0,024
0,186
0,209
(2,52%)
(3,39%)
(0,40%)
0,023
0,021
0,020
(0,31%)
(0,34%)
(0,33%)
7,389
6,169
6,016
(100%)
(100%)
(100%)

(*) Termasuk ongkos konversi
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AECL
PHWR
1,896
(36,69%)
2,389"
(46,23%)
0,883
(17,09%)
5,168
(100%)
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Tabel 8 : Ongkos bahan bakar untuk kelas 900 -1000 MWe daur tertutup
(mills/kWjam)

MHI/WH

U - alam
Konversi ke UF6
Pengayaan U-235
Fabrikasi Elemer» Bakar
Penyimpanan
Sementara
Elemen Bakar Bekas
Transportasi Elemen
Bakar Bekas
Oiah Ulang
Disposal Limbah
Kredit Uranium
Ktredit Ptutonium
TOTAL:

PWR
2,241
(32,67%)
0,197
(2,87%)
2,681
(39,09%)
1,333
(19,43%)

0,112
(1,63%)
0,374
(5,45%)
0,009
(0,13%)
-0,046
(-0,67%)
-0,042
(-0,61%)
6,859
(100%)

P E M A S O K
NPI
NPI
GE
Siemens
Framatome
PWR
PWR
ABWR1000
2,068
2,088
2,475
(31,81%)
(33,10%)
(31,90%)
0,182
6,184
6,218
(2,80%)
(2,92%)
(2,81%)
2,508
2,856
2,583
(38,57%)
(40,95%)
(36,81%)
1,117
1,631
1,181
(18,16%)
(17,71%)
(21,02%)
6,2CJ9
0,186
(3,21%)
(2,40%)
0,100
(1,54%)
0,333
(5,12%)
0,008
(0,12%)
-0,043
(-0,66%)
-0,043
(-0,66%)
6,502
(100%)
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0,095
(1,51%)
0,316
(5,01%)
0,008
(0,13%)
-0,041
(-0,65%)
-0,041
(-0,65%)
6,308
(100%)

0,107
(1,38%)
0,358
(4,61%)
0,009
(0,12%)
-0,043
(-0,55%)
-0,039
(-0,50%)
7,759
(100%)

AECL
PHWR

-

-
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Tabel 9 : Sensitivitas ongkos bahan bakar untuk kelas 600 Mwe

NILAI

PARAMETER

PWR

NPI
Siemens
PWR

MHI/WH

P E M A S 0 K
WH
6E

AE CL

AP600

SBWR

PHWR

CANDU3

paurTerbuka:
Laju Diskon (%/ tehun)

5
10«
15

-9,7%
6,669
+14,05%

-9,92%
6,147
+14,23%

-8,95%
6,545
+13,35%

-11,97%
8,079
+16,52%

+0,74%
4,594
+1,74%

+0,73%
5,723
+1,75%

Harga U-alam ($/kgU)

50
65 n
80

-7,95%
6,669
+7,95%

-7,96%
6,147
+7,96%

-7,7%
6,545
+7,7%

-7,79%
8,079
+7,79%

-8,47%
4,594
+8,47%

-8,47%
5,723
+8,47%

100
121,5«
150

-7,24%
6,669
+9,61%

-7,40%
6,147
+9,79%

-6,85%
6,545
+9,06%

-7,09%
8,079
+9,41%

-

-

300
350 «
400

-2,97%
6,669
+2,97%

-2,81%
6,147
+2,81%

-3,1%
6,545
+3,1%

-2,92%
8,079
+2,92%

-6,6%
4,594
+6,6%

-6,6%
5,723
+6,6%

5
10«

-1,7%
7,029

-2,83%
6,434

+0,84%
6,933

-3,31%
8,471

-

-

15

+10,23%

+10,90%

+9,13%

+12,82%

50
65«
80

-7,48%
7,029
+7,48%

-7,55%
6,434
+7,55%

-7,2%
6,933
+7,2%

-7,38%
8,471
+7,38%

-

-

100
121,5«
150

-6,82%
7,029
+8,18%

-6,99%
6,434
+9,28%

-6,39%
6,933
+8,47%

-6,71%
8,471
+8,89%

-

-

Pengayaan ($/SWU)

300
350 «
400

-2,82%
7,029
+2,82%

-2,7%
6,434
+2,7%

-2,93%
6,933
+2,93%

-2,79%
8,471
+2,79%

-

Fabrikasi ($/kgHM)

Olah Ulang ($/kgHM)

750
1000«
1250

-1,35%
7,029
+1,35%

-1,26%
6,434
+1,26%

-1,36%
6,933
+1,36%

-1,13%
8,471
+1,13%

-

Lag Time Olah Ullang

5

+18,22

+16,82

+23,68

+12,9%

-

-

7,029

6,434

6,933

8,471

-

-

Pengayaan ($/SWU)

Fabrikasi ($/kgHM)

r)

paurTertutup:
Laju
(%/tahun)

Diskon

Harga U-alam ($/kgU)

(tahun)

20 «

-

-

(*) Problema referensi
(**) Sensitivitas ongkos fabrikasi EBN PHWR adalah $79,2/kgHM (problema 1), $ 85/kgHM
(referensi) dan $ 97, 14/kgHM (problema 2)
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Tabel 10 : Sensitivitas ongkos bahan bakar untuk kelas 900 -1000 Mwe
P E M A S 0
NILAI

PARAMETER

K

NPI
Framafoffie

GE

AECL

PWR

NPi
Siemens
PWR

PWR

ABWR1000

PHWR

-8,32%
6,169

-9,49%
6,016

-12,65%

10°

-9,25%
6,505

7,389

+0,75%
5,168

15

+13,5%

+12,08%

+13,63%

+17,57%

+1,76%

50
65 n
80

-7,95%
6,505
+7,95%

-7,73%
6,169
+7,73%

-8,0%
6,016
+8,0%

-7,73%
7,389
+7,73%

-8,46%
5,168
+8,46%

100
121,5°
150

-7,3%
6,505
+9,67%

-7,2%
6,169
+9,53%

-7,6%
6,016
+10,07%

-6,83%
7,389
+9,07%

-

300
350 °
400

-2,94%
6,505
+2,94%

-2,74%
6,169
+2,74%

-2,64%
6,016
+2,64%

-3,15%
7,389
+3,15%

-6,58%
5,168
+6,58%

5

+0,37%
6,502

-2,39%
6,308

-3,48%
7,759

-

10 °

-1,25%
6,859

15

+9,70%

+8,32%

+10,07%

+13,67%

50

-7,28%
6,502
+7,28%

-7,58%
6,308
+7,58%

-7,31%
7,759
+7,31%

-

80

-7,48%
6,859
+7,48%

100
121,5°
150

-6,84%
6,859
+9,08%

-6,75%
6,502
+8,97%

-7,18%
6,308
+9,51%

-6,46%
7,759
+8,56%

-

300
350 °
400

-2,77%
6,859
+2,77%

-2,58%
6,502
+2,58%

-2,52%
6,308
+2,52%

-3,0%
7,759
+3,0%

750
1000°
1250

-1,36%
6,859
+1,36%

-1,28%
6,502
+1,28%

-1,25%
6,308
+1,25%

-1,16%
7,759
+1,16%

5

+18,44%
6,859

+13,72%
6,502

+16,54%
6,308

+13,33%
7,759

MHI/WH

wMwmmmmm
5
LajU|;;.;. ;s::;:Piskon .:,:•:,; (%/

t? ?'•: ?;S 5:ijf-•: i : ^ : I:1 ft'!:: t i f S i i . ' I : i ••:••:• I'if;

i : i:s: : ;S :: f; S;:':;-i :••: :-r::.;;:'.-. :••:; ms.::. : .;; fSs.;.; x-ss:
:;.::::::::¥::;:.::.::;.:•::< ; : ::•

:•;•;,:

•:;-;:: : : : ::: : :::™::;iSH™™

SjiiiHi:;.;:•;•;:•.;. ;.:.!;;•::j•':•; ."•::i«::;f i . ; : : ' i s S 4 : : S |

D a i i r-Tertu'tu b:i t: .•.' .r: •; VKI-.i!
• • : • .

: • : • • :

•

•

•

•

" • : • : - . : : - . - . : : - . :

• : • : • : • :

:•

• • :

-

.

••

•

:

•

:

•

•

- . - : . ; .

• :

. - : • '

.

:•

.

-

•

• " .

. • : '

"

.

: .

:•

. •

. ;

• :

-.

- .

: • " • :

"-.

:•

:

•

• : .

:

•

- . -

:

•

•

•

.

:

: • : - . • :

•

•

:

•

.•

:

•

:

•••

• " • : • .

: • . • :

:

•

_

: • : - . •

:•

•:

:•

•

•

.

:

' • . • : •

• • : . : ; ; . - : / ; :

••

:•

•'

:•

• :

. - ' • :

65 °
:•

•

•

:

-

•

:

-

:

•

:

;

"

•

: " .

:

:

:

•

;

" '

•

•

'

:

•

••

•

.

.

:

:

. . . -

"

"

•

:

.

• • .

.

:

:

• - .

:

:

:

.

.•

:

'

.

:

• • : • • • : .

'

•

:

.

,

:

:

• / ' : • . ' . • .

•

:

•

•

.

:

;

•

•

:

Pengayaart ($/SWU)

;

. . ' ' :
•

• :

•

: ' : _ • :

;

:

.

•

' / :

• • • : • . •

.

;

•

:

'

:

. • : • . • :

:

;

:

'

:

•
;•

;

:

• :

•

:

:

' • " ;

•

;

;

•

:

:

'

:

•

:

•

.

•

•

.

: •

:

:

:

•

.

.

_

:

. ' •
•

:

-

.

•

•

:

•

•

•

•

•

;

• • :
.

•

:

•

.

•

• : "
: • : •

•

:

:

: : ' .

• :

.

:

:

' :

:

.

' ' : - . ' ' : .

• ; • • • • • • :

•

•

.

.

;

. -

;

:

:

:

.

• • • : . . • -

plah Ulang ($/kgHM)
i^g Time Olah Ulang
:::::(ta1rtUn)i••:!:•:;:•:••:.•'"*•...''

-

":

20°

-

-

(*) Problema referensi
(**) Sensitivitas ongkos fabrikasi EBN PHWR adalah $79,2/kgHM (problema 1), $ 85/kgHM
(referensi) dan $ 97, 14/kgHM (problema 2)
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TANYA JAWAB
•
1. M. Birsam
• Saudara memasukkan komponen biaya
fabrikasi pembuatan EBN di Indonesia
$350,-/kgU. Cara ini kiranya kurang tepat
karena di Indonesia belum ada pabrik EBN
reaktor daya. Mengapa tidak langsung
mengambil data riil harga EBN yang ada di
pasaran sehingga hasil studi lebih
realistis?

•

Bambang Herutomo
Fabrikasi EBN adalah salah satu tahap
daur BBN yang memiliki kemungkinan
yang besar (ekonomis) untuk didirikan di
Indonesia. Harga atau biaya fabrikasi
(LWR) saat ini daiam kisaran $3O0/kgU $400,-/kgU tergantung kerumitan disain
EB itu sendiri. Dalam perhitungan ini
diambi nilai tengahnya yaitu $350,-/kgU.
Harga ini dipandang cukup realistik
mengingat posisi Indonesia yang cukup
jauh dari pusat kegiatan industri nuklir,
sedangkan harga $300,-/kgU dan $400,/kgU digunakan dalam studi sensitivitas.

Bambang Herutomo
Meskipun selisih ongkos masing-masing
PLTN relatif kecil apalagi kalau ditinjau
porsi ongkos bahan bakar yang sekitar 1030 % dari ongkos total pembangkitan,
namun karena ongkos yang dihitung
adalah ongkos terlevelisasi(ongkos per
energi listrik yang dibangkitkan), maka
selisih yang kecil akan sangat berarti bagi
utilitas (pengoperasian
PLTN) yang
mempunyai daya besar (600-1300 MWe).
Selisih tersebut dapat digunakan misalnya
untuk peningkatan kegiatan perawatan
PLTN ataupun Litbangtek.

3. Sugondo
• Ongkos limbah yang paling mungkin saat
ini adalah transportasi, tempat dan metoda
penyimpanan. Apakah masing-masing
pemasok mempunyai suatu kriteria yang
disetujui secara internasonal?

•

2. Graito
• Apakah tidak perlu dibandingkan porsi
harga/ongkos bahan bakar (10-30%)
dengan jenis-jenis PLTN dan pemasoknya
mengingat selisih harga/ongkos total pada
tabel 1 hanya kecil?
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Bambang Herutomo
Pemasok
pada
umumnya
hanya
menyediakan penyimpanan EB bekas di
lokasi
reaktor
saja,
sedangkan
penyimpanan sementara, disposal EB
bekas, proses olah ulang maupun disposal
limbah pada umumnya dilakukan oleh
pihak luar (di luar utiliti maupun pemasok).
Pihak luar seperti Pemerintah atau
Swasta, dapat juga kerjasama utiliti dan
Swasta/Pemerintah.
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PEMANFAATAN ALUMINO SILIKO FOSFAT UNTUK PENYERAPAN
FLUOR DAN AMONIUM
Aan HB Martin, Thamzil Las
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif
ABSTRAK
PEMANFAATAN ALUMINO SILIKO FOSFAT UNTUK PENYERAPAN ION FLUOR DAN
AMONIUM Telah dilakukan modifikasi zeolit yang berasal dari Bayah, Lampung dan Tasik
menjadi bentuk alumino siliko fosfat (ASP). Alumino siliko fosfat mempunyai struktur kristal yang
unik dan memungkinkan mempunyai sifat sebagai penukar anion dan kation. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk memperoleh jenis modifikasi zeolit yang dapat digunakan sebagai
penukar kation dan anion. Pembuatan ASP dilakukan dengan mereaksikan zeolit dan amonium
dihidrogen fosfat (ADHP) pada perbandingan berat 1:1, 1:5 dan 5:1. Karakterisasi ASP dilakukan
dengan XRF, XRD dan TG. Percobaan penyerapan terhadap ion F dan NH4 dilakukan dengan
metode catu pada konsentrasi ion 0,01, 0,04, 0,08, 0,2 dan 0,4 N. Percobaan dengan
menggunakan kolom penukar ion dilakukan pada konsentrasi ion F 0,026 N (500 ppm) dan ion
NH4 0,0055 N (100 ppm) secara terpisah kedalam kolom berdiameter 1 cm yang masing-masing
mengandung 3 g ASP dan zeolit murni. Hasil percobaan catu, menunjukkan peningkatan
penyerapan ion F sesuai dengan variasi konsentrasi ion F antara 0,01- 0,08 N yang mampu
menyerap ion F 1,09 - 9,17 eq/kg.
Untuk konsentrasi ion F lebih tinggi terjadi fluktuasi
penyerapan ion F. Pada penyerapan ion NH4 terlihat zeolit mumi dan ASP mempunyai
kemampuan penyerapan yang relatif sama antara 1,09 - 14,24 eq/kg. Dari percobaan kolom
penukar ion, pada 50% breakthrough (BT), ASP dapat menyerap ion F bervariasi antara 278,48
- 334,19 bed volume (BV) atau 900 -1300 ml larutan yang mengandung 0,026 N (500 ppm) ion
F. Pada penyerapan NH 4 , ASP dapat menyerap ion NH4 bervariasi antara 219,64 - 297,17 BV
atau 850 - 1150 ml larutan yang mengandung 0,0055 N (100 ppm) ion NH4. Hasil penelitian ini
memperiihatkan potensi ASP sebagai penyerap ion F dan NH4 yang mungkin dapat diaplikasikan
pada pengolahan limbah fabrikasi elemen bakar yang mengandung kompleks uranium fluorida
dan NH4 +
ABSTRACT
USE OF ASP FOR REMOVAL OF FLUORINE AND AMMONIUM IONS. The purified
zeolites from Bayah, Lampung dan Tasik have been modified into microporous alumino-silico
phosphate (ASP) which could be used as anion and cation exchangers. ASP has been prepared
by mixing purified zeolites and ammonium dihydrogen phosphate in weight ratios of 1:1, 1:5 and
5:1. The materials have been characterized by XRF, XRD and TG. The ion-exchange
experiments have been performed by batch method for various concentrations of 0,01, 0,04,
0,08, 0,2 and 0,4 N F and NH4 ion . Column experiment has been performed for: 500 ppm of ion
F ( 0,026 N) and 100 ppm
(0,0055N) of ion NH4 concentrations respectively, fed into 1 cm
diameter column containing 3 g pure ion exchangers. From batch experiment the fluorine
sorption increases following the increase the concentration and F could be adsorbed up to about
1,09 - 9,17 eq/kg for in the range of concentration 0.01 - 0.08 N. For higher fluorine
concentration, the fluorine sorption tends to fluctuate. The ammonium sorptionexperiments
obtain similar results for purified zeolites and ASP. The ion could be absorbed up to about 1.09 14.24 eq/kg. In column experiment, 1 g ASP could absorb fluorine up to about 278,48 - 334,19
BV ( 900-1300 ml) at 50% BT, and absorb NH4 about 219,64 - 297,17 BV (850 - 1150 ml)
separately. These result shows that the ASP might be a potential material to be used for
removal of ion F and NH4 from the waste generayed in the fuel element fabrication .

PENDAHULUAN

mendalam mengenai pemanfaatan zeolit
untuk pengolahan limbah.
Zeolit adalah senyawa alumino silikat
yang mempunyai struktur yang khas, yaitu
dengan adanya kekurangan muatan positif
pada atom Al nya menyebabkan zeolit dapat
mengikat kation secara pertukaran ion.

Penelitian
tentang zeolit
sebagai
material unggulan masa depan sudah
semakin berkembang. Oleh karena itu
sangatlah
menarik
untuk dikaji
lebih
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Kerangka
kristal zeolit yang berbentuk
tetrahedron membentuk suatu rongga yang
menyebabkan zeolit dapat mengikat ion
secara sorpsi. Disamping itu zeolit dapat pula
bersifat molecular sieving dan tidak swelling
bila kontak dengan cairan sebagaimana
mineral lempung(1].

menggunakan metil iodida. Sebanyak 100
gram zeolit ditempatkan dalam iabu destilasi
dan reflux dilakukan dengan air bebas mineral
sebanyak 600 ml.
Proses pemurnian ini
dilakukan selama tiga hari dan setiap hari
airnya diganti. Setelah proses ini, zeolit dicuci
dengan air bebas mineral
kemudian
dikeringkan dalam oven pada suhu 105° C.
Seteleh kering simpan dalam desikator yang
mengandung NaCI jenuh. Larutan sediaan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
larutan NaF dengan konsentrasi bervariasi :
0,01, 0,04, 0,08, 0,2 dan 0,4N, larutan NH4CI
dengan konsentrasi : 0,01, 0,04, 0,08, 0,2
dan 0,4 N dan amonium dihidrogen fosfat
(ADHP) dari PEREAKSI E Merck.

Zeolit alam yang terdapat di Indonesia
mutunya relatif rendah karena teknik
pengolahannya masih sangat sederhana, oleh
karena itu diperlukan penanganan lebih lanjut
untuk memperbaiki mutu. Salah satu cara
untuk maksud tersebut adalah memodifikasi
zeolit kedalam bentuk senyawa alumino siliko
fosfat (ASP). Pada penelitian ini dilakukan
modifikasi zeolit yang berasal dari Bayah,
Lampung dan Tasik. Alumino siliko fosfat
adalah suatu bentuk modifikasi zeolit yang
mempunyai
struktur
kristal
unik dan
memungkinkan mempunyai sifat sebagai
penukar anion dan kation. Pembuatan ASP
dilakukan dengan cara mereaksikan zeolit
murni dan senyawa amonium dihidrogen
fosfat (ADHP) pada berbagai perbandingan
berat dan dilakukan dengan menggunakan
cara pemanasan pada suhu 235° C.

Cara kerja.
Modifikasi
zeolit
dilakukan
menggunakan cara pemanasan campuran
zeolit dan ADHP pada komposisi 1:1, 1:5
dan 5:1 pada suhu 235°C selama 4 jam.
Sebelum dipanaskan dalam oven, terlebih
dahulu dilakukan pengadukan secara merata
agar diperoleh campuran yang homogen. _
Karakterisasi ASP yang dilakukan
meliputi: komposisi kimia menggunakan XRF,
komposisi mineral dan analisis struktur
menggunakan XRD dan kestabilan termal
menggunakan TG.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memperoleh jenis modifikasi zeolit
yang
mempunyai sifat penyerapan terhadap ion F
dan
NH4
yang
dilakukan
dengan
menggunakan metode catu dan kolom
penukar ion. Dengan modifikasi ini diharapkan
kemampuan penyerapan terhadap ion F dan
NH4 akan menjadi lebih baik, sehingga dapat
diaplikasikan untuk mengatasi masalah
pengolahan limbah radioaktif terutama dari
fabrikasi elemen bakar yang mengandung
kompleks uranium fluorida dan NH4+.

Kemampuan penyerapan ion F dan NH4
oleh ASP dilakukan dengan mengontakan 0,1
gram ASP dan larutan NaF serta NH4CI
dengan konsentrasi bervariasi secara terpisah
didalam botol polietilen volume 20 ml.
Campuran dikocok
menggunakan roller
selama
7
hari
untuk
mencapai
kesetimbangan.
Contoh
disentrifugasi
kemudian
filtrat
dianalisis
dengan
kromatografi ion menggunakan kolom anion
untuk analisis ion F dan kolom kation untuk
analisis ion NH4 Analisis jumlah anion dan
kation sebeium dan sesudah pengocokan
dilakukan juga. Jumlah anion dan kation yang
diserap oleh ASP dapat dihitung dengan
persamaan :

TATA KERJA
Penyediaan bahan.
Zeolit alam yang berasal dari Bayah,
Lampung
dan
Tasik
terlebih
dahulu
dibersihkan dari kotoran dan dipisahkan dari
batuan-batuan lain, kemudian dikeringkan
diudara terbuka. Zeolit digerus dan diayak
untuk mendapatkan ukuran butiran antara 125
- 400 ^m. Zeolit yang telah dibersihkan
kemudian dicuci dengan air bebas mineral
untuk memisahkan mineral lempung yang
tercampur dalam zeolit secara alami,
kemudian
pengenapan
dilakukan

C0-Ct
Cs=

V.N
x

Co

(meq/g)
m

dimana :
Cs = jumlah anion atau kation yang terserap
dalam zeolit atau ASP (meq/g)
Co = konsentrasi ion awal (meq/ml)
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C, = konsentrasi ion setelah kesetimbangan
(meq/ml).
V = volume larutan (ml)
m = berat contoh zeolit (g)
N = normalitas larutan (meq/ml)

umum kedua zeolit tersebut tergolong
kedalam zeolit klinoptilolit dan mordernit
yang mempunyai densitas lebih rendah dari
2,3 g/ml PL
Hasil analisis komposisi kimia zeolit
murni asal Bayah dan Lampung dengan
menggunakan XRF dapat dilihat pada Tabel 1
dan grafik hasil analisis struktur mineral
dengan XRD dapat dilihat pada lampiran.

Percobaan kolom penukar ion dilakukan
dengan cara mengontakkan 3 gram ASP
dengan larutan ion F dan NH4 secara terpisah
dalam kolom penukar ion. Diameter kolom
yang digunakan dalam penelitian ini 1 cm,
sedangkan kecepatan alir umpan 50ml/jam.
Konsentrasi ion F yang digunakan adalah 500
ppm dan konsentrasi ion NH4 adalah 100
ppm. Pengambilan contoh dilakukan pada
waktu tertentu sampai dengan waktu
tercapainya keseimbangan. Konsentrasi ion
dalam
umpan
dan
efluen
dianalisis
menggunakan
kromatgrafi ion. Diagram
percobaan kolom penukar ion dapat dilihat
pada Gambar 1. Kondisi operasi yang
digunakan dalam percobaan ini seperti terlihat
pada Tabel 8.

Modifikasi struktur terjadi mulai pada
kondisi pemanasan sekitar 235°C selama 1
jam131' Pengamatan terhadap lamanya waktu
pemanasan telah dilakukan pada penelitian
terdahulu t41 Percobaan dilakukan mulai dari 1
jam hingga 24 jam. Dari hasil penelitian
tersebut, diperoleh waktu yang efektif untuk
pemanasan adalah 1 jam. Pada kondisi
optimum
dilakukan variasi penambahan
ADHP, sesuai yang dikehendaki.
Hasil
analisis komposisi kimia ASP Bayah,
Lampung dan Tasik dapat dilihat pada Tabel
2, 3 dan 4.

1. kolom gelas
2. alumino siliko fosfat
3. gelas wool
4. pompa peristaltik
5. larutan umpan
6. efluen

Tabel 1. Data komposisi kimia zeolit murni
Lampung dan Bayah.
OksMa
$tO ? •

A*A
F&A
H^O

Kj0

NigO
MnQ*
HiQ

SKyAnOa

Lampung (%)
70,88
14,38
1,50
0,22
2,44
2,62
1,42
0,07
6,48
4,93

Bayah (%}
72,81
14,25
1,46
0,20
2,81
2,36
1,17
0,07
4,89
5,11

Data hasil analisis komposisi kimia
menunjukkan bahwa terjadi pertambahan
kandungan fosfor pada berbagai jenis ASP.
Pada proses ini terjadi substitusi Si oleh P
menjadi senyawa alumino siliko fosfat dapat
dihasilkan dari proses substitusi P kedalam
zeolit.
Dari beberapa literatur disebutkan
bahwa pada proses substitusi itu terdapat 3
kemungkinan bentuk yang terjadi, yaitu
struktur alumino siliko fosfat dengan muatan
atom P positif, netral dan negatif tergantung
jenis proses substitusi yang terjadi.[5)

Gambar 1. Kolom Penukar Ion
HASIL DAN BAHASAN
Dari
proses
pemurnian
zeolit
menggunakan metil iodida (berat jenis
2,27g/ml) didapatkan kemurnian zeolit Bayah
lebih kurang 78,19%, Lampung 83,61% dan
Tasik 81,45%. Zeolit Bayah
mempunyai
densitas antara 2,2026 - 2,2399 g/ml, zeolit
asal Lampung antara 1,9942 - 2,1781 g/ml
dan zeolit asal Tasik 2,1098 - 2,2009 g/ml.
Apabila dibandingkan dengan literatur, secara

Dari kurva XRD Gambar 2 dan 3 pada
lampiran, menunjukkan adanya perubahan
struktur dan hal ini juga terlihat dari
pengukuran luas permukaan spesifik ASP dari
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bentuk murninya. Terlihat bahwa semua jenis
ASP mempunyai pola XRD yang mirip dengan
bentuk asalnya. Substitusi Si terhadap Al
menyebabkan menurunnya unitsel karena
ukuran ikatan AI-0 lebih panjang dari Si-O.
Hal ini juga terjadi pada substitusi P terhadap
Si akan menurunkan ukuran unit sel ikatan PO lebih pendek dari ikatan Si-O. Hasil ini
memerlukan penjelasan lebih lanjut dengan
anaiisa IR (infra red).
Tabel 2. Komposisi kimia ASP Bayah

lilliiiialil iiiWii iiliiiiiii iiWll

ill»!!!! lillliiiiiiliiiliiiii;
SfO a

#As
KJP

CsO

60,44
24,70
5,86
0,89
1,25
0,80
0.02
0.07
6,44
2.45
0.24

60,11
26,59
6,31
0,73
0,92
0,65
0.02
0.04
4,87
2.26
0.24

56,86
34,89
3,14
1.05
1,77
1.25
0.02
0.07
1,04
1.63
0.09

•••ft

ililllili
iiiiiiiiii
®m0mjmm iiiiiiiiiiiiiiiiii
SiO*
AI^Qa
pjjO s

Fe^Pa

Ka0
CaO

I

-.x-xo:

MnO2

61,82
18.41
9,52
0,88
0,77
0,71
0,03
0,05
8,52
3,68
0,52

P 2 O5/AI 2 O 3

65,29
17,72
10,73
0,79
0,34
0,48
0,01
0,04
4,88
3,68
0,61

60,98
29.90
4.82
1.09
1.31
1.37
0.03
0.08
0,49
2.04
0.16

Tabel 4. Komposisi kimia ASP Tasik
0k$fc& '
(%. W) . J

PsOg
P206/Al203

1:1

i&

m

66.75
11.75
7.91
5.68
0.67

69.96
9.58
12.08
7.30
1.26

76.59
12.08
10.52
6.34
0.87

Percobaan catu dilakukan
untuk
mengetahui kemampuan serap ASP yang
diharapkan berfungsi sebagai penukar anion
dan kation. Serapan pada berbagai jenis ASP
dilakukan untuk memperkirakan kapasitas
penyerapan terhadap ion F dan H4.
Hasil
percobaan ini dapat dilihat pada Tabel 5.
Dari data yang dihasilkan terlihat bahwa
ASP baik yang berasal dari Bayah (ASPB),
Lampung (ASPL) dan Tasik
mampu
menyerap ion F dan NH4 dengan kemampuan
yang cukup tinggi.
Untuk ASP 1:1 yang
dikontakkan dengan larutan ion F 0,01 - 0,08
N, kemampuan penyerapan ion F bervariasi
antara 1,09 - 4,45 eq/kg (Lampung), 1,17 9,17 eq/kg (Bayah) dan 1,67 - 3,96 eq/kg
(Tasik) . Untuk ASP 1:5 yang dikontakkan
dengan iarutan ion F 0,01 - 0,08 N,
kemampuan penyerapan berkisar antara 1,24
- 9,16 eq/kg (Lampung), 1,17-9,16 eq/kg
(Bayah) dan 1,92 - 4,81 eq/kg. Untuk ASP
5:1 yang dikontakkan dengan larutan ion F
0,01-0,08
N, kemampuan
penyerapan
berkisar antara 1,37 - 8,57 eq/kg. Untuk
konsentrasi ion F 0,20 - 0,40 N, kemampuan
penyerapan cenderung meningkat. Hal ini
terjadi pada semua jenis ASP. Dari data
tersebut dapat dijelaskan kemungkinan
proses yang terjadi tidak hanya disebabkan
oleh pertukaran ion tetapi juga terjadi proses
pengendapan atau terjadinya pembentukan
senyawa kompleks. Proses pertukaran ion
hanya terjadi pada konsentrasi ion dibawah
0,1 N.[6]
Untuk perbandingan hasil
penyerapan ion F oleh zeolit murni, seperti
pada
Tabel
5, terlihat
peningkatan
penyerapan ion F untuk semua jenis ASP.
Hal ini menunjukkan potensi ASP sebagai
penukar anion.

Tabel 3. Komposisi kimia ASP Lampung.
'" 'i'X'X'X**'£J"U 'jf'y.'yyy. 'JIX'X'X'"*''- '!•

menunjukkan kemampuan ASP sebagai
penyerap anion atau kation. Pada umumnya
apabila rasio P2O5/AI2O3 > 1, sifat sebagai
penukar anion cenderung lebih dominan dan
bila rasio P2O5/AI2O3 < 1 lebih bersifat sebagai
penukar kation. Apabila kandungan P2O5 «
AI2O3, sifat sebagai penukar anion « penukar
kation.

Untuk
dan ASP
penyerapan
konsentrasi
penyerapan

untuk memperjelas terjadinya substitusi Si
oleh P. Dalam makalah ini tidak disinggung
mengenai anaiisa ASP dengan IR. Rasio
P2O5fA\2Oz
pada
masing-masing ASP
336

penyerapan NH4 , zeolit murni
relatif mempunyai kemampuan
yang sama, kecuali pada
ion NH4 0,04 N karena terjadi
berfluktuasi.
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Tabel 5. Penyerapan ion F dan NH4 oleh berbagai jenis ASP

P.F

iampung
(2Mt)

ASP 1+11

ASP't'ttS

ASP L 5:1

Zeolrt mariw
Saysh

ASPB i'J

ASPB US

ASP & 5:1

Dari data yang dihasifkan terlihat bahwa
ASP baik yang berasal dari Bayah, Lampung
dan Tasik mampu menyerap anion dan kation
dengan kemampuan yang cukup tinggi.
Untuk ASP 1:1 yang dikontakkan dengan
larutan ion F 0,01 - 0,08 N, kemampuan
penyerapan ion F bervariasi antara 1,09 4,45 eq/kg (Lampung), 1,17 - 9,17 eq/kg
(Bayah) dan 1,67 - 3,96 eq/kg (Tasik) .
Untuk ASP 1:5 yang dikontakkan dengan
larutan ion F 0,01 - 0,08 N, kemampuan
penyerapan berkisar antara 1,24 - 9,16
eq/kg (Lampung), 1,17-9,16 eq/kg (Bayah)
dan 1,92-4,81 eq/kg. Untuk ASP 5:1 yang
dikontakkan
dengan larutan ion F 0,010.08N, kemampuan penyerapan berki-sar
antara 1,37 - 8,57eq/kg. Untuk kon-sentrasi
ion F 0,20 - 0.40N, kemampuan penyerapan
cenderung meningkatHal ini terjadi pada
semua jenis ASP. Dari data tersebut dapat
dijelaskan kemungkinan proses yang terjadi
tidak hanya disebabkan oleh pertukaran ion
tetapi juga terjadi proses pengendapan atau
terjadinya pembentukan senyawa kompleks.
Proses pertukaran ion hanya terjadi pada
konsentrasi ion dibawah 0,1 N ^
Untuk
perbandingan hasil penyerapan ion F oleh
zeolit murni, seperti pada Tabel 5, terlihat
peningkatan penyerapan ion F untuk semua
jenis ASP. Hal ini menunjukkan potensi ASP
sebagai penukar anion.

a'

0.01
0.04
0.08
0.20
0.40
0.01
0.04
0.08
0.20
0.40
0.01
0.04
0.08
0.20
0.40
0.01
0.04
0.08
0.20
0.40

0.04
0.11
0.20
0.17
0.29
1.09
1.54
4.45
19.30
6.36
1.24
1.83
9.16
6.87
3.21
1.37
1.75
8.57
12.02
18.90

1.11
1.98
2.31
2.46
3.19
1.09
5.60
3.68
11.76
4.01
1.39
5.59
3.75
12.45
9.44
1.31
5.96
3.50
7.07
2.83

0.01
0.04
0.08
0.20
0.40
0.01
0.04
0.08
0.20
0.40
0.01
0.04
0.08
0.20
0.40
0.01
0.04
0.08
0.20
0.40

0.09
0.09
0.11
0.91
0.08
1.17
1.85
9.17
14.3
31.86
1.17
1.79
9.16
18.3
1.82
1.31
1.62
8.29
11.45
24.65

1.19
2.06
2.49
3.01
3.32
1.16
5.89
5.70
5.56
13.48
1.08
5.78
5.64
7.75
14.24
1.28
5.63
5.37
4.49
11.94

0.01
0.04
0.08
0.20
0.40
0.01
0.04
0.08
0.20
0.4
0.01
0.04
0.08
0.20
0.40
0.01
0.04
0.08
0.20
0.40

0.62
0.31
0,44
0.21
0.13
1.67
2.01
3.96
6.52
14.11
1.92
2.11
4.81
7.38
16.54
1.21
1.91
2.89
4.11
9.21

1.11
1.76
2.34
3.19
3.29
1.24
1.92
2.09
2.17
3.65
1.16
1.86
2.11
2.91
3.94
0.99
1.87
2.01
2.09
3.26

Zeolit murni dan ASP relatif mempunyai
kemampuan penyerapan terhadap NH4 yang
sama, kecuali pada konsentrasi ion NH4
0,04 - 0,4N karena terjadi penyerapan yang
berfluktuasi.
Hal
tersebut
disebabkan
pengaruh kekuatan dan aktifitas kation dalam
larutan terhadap keaktifan pertukaran kation
dari struktur ASP.

ZQOU murnl

Tasfc

ASPT t-i

ASPTttS

ASPT§:1

Dalam
aplikasi
secara
teknis
pemanfaatan ASP untuk penyerapan ion F
dan NH4, perlu dipelajari karateristik
pemisahan ion F dan NH4 dengan
menggunakan kolom penukar ion.
Hasil
percobaan
dengan menggunakan kolom
penukar ion dapat dilihat pada Tabel 6 dan 7.
Kondisi operasi percobaan kolom seperti
terlihat pada Tabel 8.
Perbedaan harga Cs F" dan Cs NH4+
pada masing-masing jenis ASP dapat diamati.
Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh
muatan total pada setiap struktur ASP yang
terbentuk. Dari percobaan kolom dan catu
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Tabel 6. Penyerapan ion F [500 ppm] oleh
bebagai jenis ASP menggunakan
kolom penukar ion

pada konsentrasi rendah (0.10N), jumlah
anion dan kation yang terserap pada ASP
cenderung
meningkat
sesuai
dengan
kenaikan konsentrasi ion. Pada percobaan
kolom hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi
kolom dan material zeolit atau ASP yang
berfungsi sebagai penyaring atom dengan
struktur port. Kemampuan penyerapan ini
mungkin masih dapat ditingkatkan dengan
mempelajari lebih lanjut beberapa parameter
diantaranya: diameter kolom, kecepatan alir,
tinggi kolom, temperatur dan ukuran partikel.

JaniisASF

FO •

Zeolit Muml taropung
ASP L 1:1
A$P 11:5
A$P L 5;1
ASP B 1:1
ASP B 1:6
ASP B 5:1

Dari kurva breakthrough (Gambar 4 dan
5 pada lampiran) dapat dijelaskan mengenai
sifat/kelakuan pertukaran ion menggunakan
kolom, yang merupakan rasio antara jumlah
ion yang terserap (C,/Co) diplotkan terhadap
volume larutan yang digunakan. Dari
percoban kolom dapat dihitung faktor
dekontaminasi (FD) yang merupakan rasio
antara jumlah ion pada awal percobaan dan
ion yang terserap (AFD = ACo/Ct). Faktor
dekontaminasi ion F dan NH4 oleh berbagai
jenis ASP dapat dilihat pada Tabel 6 dan 7.
Tabel dan gambar kurva breakthrough ion F
dan NH4 dalam berbagai jenis ASP dapat
dilihat pada Tabel 9 dan 10 serta Gambar
4a,4b,5a dan 5b pada lampiran.

0.98
9.13
8.43
10.97
0.76
9.13
10.19
10.45

1.83
1.43
1.47
1.33
1.42
1.43
1.35
1.35

Tabel 7. Penyerapan ion NH4 [100 ppm] oleh
berbagai jenis ASP menggunakan
kolom penukar ion .

Jenis ASP
Zeollt ivtumi tampuncf
ASP L 1st
ASP L 1:5
ASP L 5:1
ZeoStt Murni Bayah
A$P B 1:1
ASP B U5
ASP B 5:1

1.37
1.40
1.38
1.29
1.48
1.42
1.36
1.46

1.79
1.28
1.28
1.19
1.43
1.52
1.56
1.52

Cs* adalah kapasitas ion yang terserap dalam 1g
ASP

Tabel 8. Kondisi percobaan kolom penukar ion.

Ililplilllllil Iiiiiii iiiili iiiiii imiiiii iiiiiii iiiiiii iiiiiii iiiiiii
mmyWyy>m^mmmsissyM#mmm#

m®yWmmmmmwm
Beret { $

B-V

3
3.95
50

inliiii Illllli
3
3.87
50

3
3.99
50

Larulart uropan
F (ppm)
NH*(ppm)

3
4.0
50

iiwpii llllll iiiiiii illi!!!!!
3
3.87
50

3
3.79
50

3
3.89
50

3
4.1
50

500
100

Tabe! 10. Data breaktrhough ion NH4 pada
berbagai jenis ASP.

Tabel 9. Data breakthrough ion F"pada
berbagai jenis ASP.

1IH111111111•11lliii

iiilfthi
mmmm iiiiiii ««pit

imiiiiii •liiii Him Iplliiiii
iilillllii
liiilil
liSliliiii!
500
3,95
278,8
iiiiiiiiiii iiiiiiiiiii
iiiiiiiiii 500
3,87
284,24
3,99
225,56
liiilliiii 500
3,87
258,40
iiiiiiiiii 500
3,79
316,62
Illlllli 500
3,89
334,19
iwiiiiii 500

:•:•:•:•:•:

ii
ii

•••I

spSPliiili

illiiilHlliliili iHBIii

liiiiiili
iiiiiiiiii

iilillli
•illiil
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100
100
100
100
100
100

3,95
3,87
3,99
3,87
3,79
3,89

265,82
297,17
263,16
219,64
277,04
282,78
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Untuk membandingkan efisiensi kolom
pada skala besar, biasanya penyerapan
diamati pada 50% Break Through (BT). Hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa ASP
dapat menyerap F bervariasi antara 225,56 334,19 Bed Volume (BV) atau 899,98-1300 ml
larutan yang mengandung 500 ppm ion F.
Hal
yang
sama
diperlihatkan
pada
penyerapan NH4 oleh berbagai jenis ASP
yang bervariasi antara 219,64 - 297,17 BV
atau 850 -1150 ml larutan yang mengandung
100 ppm ion NH4. Bed volume merupakan
volume
ASP
dalam
kondisi
operasi
percobaan.

anion dan kation yang cukup tinggi. Dari hasil
percobaan
catu,
terjadi
peningkatan
penyerapan ion F untuk semua jenis ASP
(1:1, 1:5 dan 5:1). Untuk konsentrasi rendah
(0,01- 0,08 N) ASP mampu menyerap ion F
mulai dari 1,09 - 9,17 eq/kg, sedangkan
untuk
konsentrasi
tinggi
kemampuan
penyerapan sangat berfluktuasi. Untuk
penyerapan ion NH4 , umumnya zeolit murni
mempunyai kemampuan penyerapan yang
relatif sama antara 1,11 - 3,32 eq/kg kecuali
pada ASP konsentrasi terjadi penyerapan
NH4 yang berfluktuasi. Dari percobaan kolom
penukar ion, pada 50% BT, ASP dapat
menyerap ion F bervariasi antara 278,48 334,19 BV atau 900-1300 ml larutan yang
mengandung
500 ppm ion F.
Pada
penyerapan NH4, ASP dapat menyerap ion
NH4 bervariasi antara 219,64 - 297,17 BV
atau 850 -1150 ml larutan yang mengandung
100 ppm ion NH4.

Darj hasil pecobaan tersebut dapat
dilihat bahwa ASP dapat digunakan sebagai
penukar anion dan kation. Hal ini disebabkan
karena ASP mempunyai struktur kristal yang
unik, yaitu dengan adanya muatan positif dan
negatif pada struktur kristalnya sehingga
memungkinkan
untuk dapat digunakan
sebagai penukar anion dan kation. Secara
umum kemampuan pertukaran ion pada
berbagai jenis ASP adalah : ASP 1:5 > ASP
1:1 >ASP 5:1 sedangkan untuk penyerapan
ion NH4 secara umum hampir semua jenis
ASP mempunyai kemampuan menyerap NH4
yang relatif sama. Untuk itu disarankan
apabiia digunakan dalam skaia besar,
sebaiknya menggunakan ASP 1:1, disamping
hasilnya cukup baik juga lebih ekonomis.

Hasil penelitian ini memperlihatkan
potensi ASP sebagai penyerap ion F dan NH4
yang mungkin dapat diaplikasikan pada
pengolahan limbah fabrikasi elemen bakar
yang mengandung kompleks uranium fiuorida
dan NH4.
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TANYA JAWAB

Aan Martin
Terima kasih atas sarannya. ASP diambil
dari istilah internasional Alumino Silico
Phosphate (ASP).
Dari hasil percobaan catu dibandingkan
dengan zeolit murni, ASP memiliki
kemampuan serap terhadap ion F yang
cukup tinggi, sedangkan untuk penyerapan
NH4, baik ASP maupun zeolit murni
mempunyai kemampuan serap yang
cukup tinggi. (Dalam penelitian ini tidak
ditunjukkan data kompetisi penyerapan
anion dan kation -ed.).
Penelitian ini merupakan penelitian dasar
untuk mengetahui kemampuan serap
terhadap ion F" dan NH4+ secara terpisah.
Diasumsikan bahwa pengambilan U dari
daur bahan bakar nuklir 100 % dan
mengingat bahwa U sangat berharga
maka perlu diambil kembali. Penelitian
mengenai penyerapan terhadap U dan
NH4 secara multi ion masih terus dilakukan
dan sedang dikaji lebih lanjut.
Kriteria di sini umumnya ASP 1 : 5 mampu
menyerap ion F' lebih tinggi dibandingkan
dengan yang lain.

1. Hanafi
•

Apa yang menyebabkan perubahan daya
serap antara zeolit murni dan ASP?
Mohon dijelaskan tahap-tahapnya.
• Bagaimana gambaran struktur kristal dari
zeolit murni dan ASP tersebut?
• Apa yang dimaksud dengan struktur kristal
yang unik dari ASP?
Aan Martin
•

•

Yang menyebabkan perubahan daya
serap ASP dan zeolit murni terhadap ion F
dan NH4 adalah struktur ASP yang
bermuatan - dan + dari AIO2* dan PO2+,
sehingga ASP mempunyai kemampuan
serap terhadap anion yang cukup baik,
sedangkan zat mumi hampir tidak dapat
menyerap anion.
Struktur kristal:
ASP:
0

0

1

1

O-Si-O-AI'-O

1
O
I

p

Zeolit murni:
0
O
l
l
1
l
0-Si-0-AI"-0
1

Sorot Soediro
Berapa % penyerapan NH4 atau ion F
yang terambil dalam limbah daur bahan
bakar nuklir?
Pada komposisi berapa % penyerapan
maksimal?
Apakah modifikasi ADHP hanya dapat
menyerap ion F dan NH4saja?

1
0
i

+

1

O-Si-0

o
•

Yang dimaksud dengan struktur kristal
unik yaitu bahwa ASP mempunyai muatan
AIO2" dan PO2+ sehingga memungkinkan
memiliki sifat sebagai penukar anion dan
kation.

Aan Martin
Penyerapan NH4 oleh ASP sekitar 70-90%
untuk konsentrasi bervariasi antara 0,010,08 N dengan KTK 1,09-5,59 eq/kg.
Penyerapan ion F oleh ASP antara 7085% pada konsentrasi yang sama.
Harga Cs (konsentrasi F yang terserap
pada padatan) bervariasi antara 1,099,17 eq/kg.
Komposisi ASP 1 : 5 mempunyai kemampuan penyerapan anion paling baik.
Namun karena harga ADHP relatif mahal,
untuk skala industri dugunakan ASP 1 : 1 ,
karena di samping hasilnya cukup baik,
penggunaan ADHP relatif sedikit.
Modifikasi zeolit ke dalam bentuk ASP
tidak hanya dapat menyerap F" dan NH4+.
Penelitian yang telah dan sedang
dilakukan melalui RUT dan Uspen
membuktikan
bahwa
ASP
mampu

2. SitiAmini
• Saran judul : Aluminium Siliko Fosfat
sebaiknya disingkat ASF.
• Kesimpulan bahwa kemampuan ASP
untuk
penyerapan
anion
tidak
mempengaruhi
penyerapan
kation
tampaknya kurang didukung data. Mohon
penjelasan.
• Limbah PEB mengandung U6+, NH4+, ...
dst. Bagaimana kaitan hasil penelitian ini
dengan limbah U? Perlu diketahui bahwa
ion U dan NH4 adalah bersaing untuk
dapat diserap.
• Pada tabel 6 ditulis bahwa ASP 1 : 5
adalah yang paling baik. Apa kriteria "baik"
tersebut?
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menyerap logam berat seperti Cu, Cd, Co,
Pb, Zn, Mn, Fe dan Ni cukup baik,
sedangkan anion yang diserap adalah
SO4=, NO3', P CI" dan P O ^ . Untuk
limbah
radioaktif,
sebagai
model
digunakan Co-60, Sr-90 dan Cs-13.7. Dari

penelitian ini dapat dilihat potensi ASP
sebagai penukar anon & kation. Untuk
uranium, penelitian sedang dilakukan dan
hasilnya masih dalam tahap evaluasi dan
pengkajian.
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KARAKTERISASI PERMEABILITAS DAN SORPSI-DESORPSI BENTONIT
SEBAGAI BAHAN PENYANGGA
(BUFFER MATERIAL)
Budi Setiawan
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif

ABSTRAK
KARAKTERISASI PERMEABILITAS DAN SORPSI-DESORPSI BENTONIT SEBAGAI
BAHAN PENYANGGA (BUFFER MATERIAL). Penelitian pendahuluan untuk mempelajari
karakteristik bentonit Indonesia sebagai bahan penyangga (buffer material) telah dilakukan.
Percobaan untuk mendapatkan parameter permeabilitas, kinetika sorpsi, pengaruh ion Na+ dan
desorpsi dilakukan dengan metode catu. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa permeabilitas
dari bentonit memberikan harga yang favourable bila digunakan sebagai bahan penyangga.
Selain itu kesetimbangan sorpsi Cs-137 dari bentonit memberikan waktu yang relatif cepat.
Penambahan konsentrasi ion Na dalam larutan tidak memberikan pengaruh yang berarti pada
sorpsi Cs-137. Demikian juga desorpsi Cs-137 yang relatif kecil dengan pelarut CaCI2
menunjukkan bahwa penggunaan bentonit sebagai bahan penyangga cukup aman.

ABSTRACT
CHARACTERIZATION OF PERMEABILITY AND SORPTION-DESORPTION OF
BENTONITE AS A BUFFER MATERIAL. Preliminary study for the characterization of Indonesian
bentonite as a buffer material has been performed. The parameter such as permeability,
sorption kinetics, effect of sodium ion and desorption of radionuclide was observed in this
experiment using batch method. The result shows that bentonite will give a favourable
permeability value if it is applied as a buffer material. The Cs-137 sorption equilibrium in to
bentonite was relatively fast. Addition of sodium concentration into the sample solution did not
give any significant effects toward Cs-137 sorption. Also the relatively small desorption of Cs137 using CaCI2 solution shows that bentonite promises a potentially safe usage as a buffer
material.

dapat lepas ke lingkungan.
Selain itu
interaksi antara radionuklida yang hanyut
bersama aliran air tanah dengan berbagai
sistem penghalang juga akan memainkan
peran yang sangat penting terutama dengan
sistem penghalang buatan sebagai lapis
pertama dari sistem penyimpanan limbah.

PENDAHULUAN
Penyimpanan limbah radioaktif merupakan
ujung belakang (back-end) dari suatu daur
bahan bakar nuklir, dimana pada fasilitas
penyimpanan limbah akan dikenal adanya
sistem penghalang buatan dan penghalang
alami. Bahan penyangga (buffer material)
merupakan salah satu komponen dari
penghalang buatan pada sistem penyimpanan
limbah radioaktif.
Bahan penyangga perlu
memenuhi
berbagai
kriteria,
terutama
kemampuan menahan dan mengontrol aliran
air tanah serta kemampuan serap radionuklida
yang terlarut dalam air tanah I1 l Radionuklida
cesium
yang
disimpan
pada
tempat
penyimpanan limbah adalah salah satu
radionuklida yang harus diperhatikan karena
waktu paronya yang panjang (t1/2 = 30 tahun)
serta high fission yield. Radionuklida tersebut
pada masa penyimpanan kemungkinan akan
terlindih dari kungkungan limbah dan akhirnya

Bahan penyangga adalah salah satu
komponen dari sistem penghalang buatan dan
umumnya menggunakan bentonit alam.
Secara umum bentonit alam dibagi menjadi
jenis Na dan Ca-bentonit. Jenis Na-bentonit
akan memberikan sifat penggembungan
(swelling) yang lebih baik sehingga akan
mempunyai nilai permeabilitas yang rendah.
Oleh karena itu jenis Na-bentonit akan baik
sebagai bahan penyangga f2). Paket-paket
limbah pada sistem penyimpanan tanah
dangkal disimpan dalam pengungkung dari
beton dalam jangka waktu yang panjang.
Interaksi beton dengan air tanah akan
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menyebabkan ion-ion Ca2+ dari semen akan
terlindih ke air tanah. Adanya konsentrasi
Ca 2+ di air tanah diperkirakan akan
mengganggu kestabilan sorpsi radionuklida
didalam bentonit. Adanya pasokan {supply)
ion K+ dari air tanah, pada jangka yang
panjang menyebabkan mineral bentonit
berangsur-angsur berubah menjadi illit karena
adanya perubahan ini maka perlu pula
dipelajari kemampuan sorpsinya.

larutan radioaktif yang mengandung Cs-137
dengan aktivitas sekitar 10"2piCi/ml, NaHCO3
dengan konsentrasi yang divariasi antara 5 x
10"4 sampai 10"2 N, CaCI2 0,5N, KCI 0,5N,
alat-alat gelas dan plastik, alat roller, dan alat
analisis pendar cair (LSC).

Penelitian ini merupakan percobaan
pendahuluan karakterisasi bentonit asal
Trenggalek-lndonesia
sebagai
bahan
penyangga pada fasilitas penyimpanan limbah
tanah dangkal. Parameter-parameter yang
digunakan
untuk
evaluasi
meliputi
permeabilitas, kinetika sorpsi, pengaruh Na+
dan sifat desorpsi. Hasil yang diperoleh akan
memberikan kontribusi kepada pengkajian
unjuk kerja bahan penyangga dalam sistem
penyimpanan limbah tanah dangkal.

Percobaan permeabilitas dimaksudkan
untuk mengukur rerata aliran melalui suatu
jenis bahan porous, atau untuk mendapatkan
nilai yang menyatakan kemudahan aliran air
melalui suatu bahan porous yang dalam
percobaan ini adalah bahan bentonit.
Permeabilitas suatu bahan akan dipengaruhi
oleh I 5 ! :
- ukuran butir
- kekentalan air
- volume pori bahan dll.

TATA KERJA

Pada
percobaan
ini
dilakukan
pengukuran permeabilitas bahan dengan
tinggi permukaan tetap, seperti ditunjukkan
pada Gambar 1. Kondisi percobaan yang
digunakan adalah h = 50 cm, L = 1,7 cm dan A
= 1,8 cm 2 . Pencuplikan debit cairan dilakukan
secara berkaia dan perhitungan
nilai
permeabilitas digunakan persamaan:

Metode
Permeabilitas

Bahan
Bentonit yang digunakan berasal dari
Trenggalek. Contoh bentonit yang berbentuk
bongkahan digerus dan diayak untuk
memperoleh ukuran butir 60-80 mesh, setelah
itu dikeringkan diudara terbuka selama 48
jam.
Butiran bentonit sebelum digunakan
untuk percobaan terlebih dahulu disimpan
dalam desikator yang berisi NaCI jenuh. Pada
Tabel 1 ditunjukkan komposisi kimia dari
bentonit Trenggalek.141

k=

% berat

SiO2
AI2O3
Fe2O3
K2O
CaO
MgO
TiO2
H2O

59.68
19.25
6.21
1.38
1.84
1.54
0.62
9.50

d)

dimana:
k
: koefisien permeabilitas (cm/detik)
Q : debit aliran air yang tertampung selama
waktu t (ml)
L
: panjang contoh bahan yang diuji dalam
permeameter (cm)
t
: waktu pencuplikan (detik)
A
: luas penampang vertika! permeameter
(cm2)

Tabel 1. Komposisi kimia bentonit dari
Trenggalek
Oksida

Q.L
t.h.A

Kinetika Sorpsi (Waktu Kontak)
Percobaan
ini dimaksudkan
untuk
mendapatkan waktu kontak yang cukup untuk
mencapai kondisi kesetimbangan.
Metode
catu (batch) digunakan pada percobaan ini,
dimana 0,1 g bentonit dan 10 ml larutan Cs137 dicampurkan didalam botol polietilen
volume 20 ml, dan pengocokan dilakukan
dengan menggunakan alat roller agar terjadi
suatu kontak yang sempurna antara bentonit

Dari tabel komposisi kimia terlihat bahwa
bentonit asal Trenggalek termasuk dalam jenis
Ca-bentonit.
Bahan-bahan lain yang
digunakan pada percobaan ini antara lain
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dengan larutan yang mengandung Cs-137.
Pengadukan ini dilakukan selama 1 hari
sampai 3 minggu pada suhu kamar. Beningan
dan padatan dari campuran kemudian
dipisahkan dengan alat
centrifuge pada
kecepatan 3000 rpm selama 10 menit,
beningan yang didapat dicacah dengan alat
cacah pendar cair. Harga koefisien distribusi
(Kd) diperoleh dari banyaknya aktivitas cesium
dalam larutan sebelum dan sesudah
pengocokan
dan
dihitung
dengan
menggunakan persamaan:

Kd =

-

l x

w

berubah menjadi illit. Pengocokan untuk
percobaan desorpsi dilakukan selama 1
minggu, dan dari percobaan ini akan dilihat
kemampuan bahan bentonit untuk menahan
radionuklida cesium agar tidak lepas kembali
ke larutan. Nilai desorpsi ditampilkan sebagai
% desorpsi dari radionuklida cesium yang
terlepas dari bentonit dan kembali ke dalam
larutan. Persamaan yang digunakan :

% desorpsi =

(

c^

1- ~

x l 00%

(3)

dimana:
Cs : aktivitas cesium dalam bentonit sebelum
desorpsi (Bq/g)
Cs' : aktivitas cesium dalam bentonit setelah
desorpsi (Bq/g)

(2)

dimana:
Kd : koefisien distribusi (ml/g)
Co : aktivitas cesium sebelum pengocokan
(Bq/ml)
C, : aktivitas cesium setelah pengocokan
(Bq/ml)
V
: volume cairan (ml)
W : berat penyerap (g)

HASILDAN BAHASAN
Hasil pengukuran permeabilitas bahan
bentonit ditunjukkan pada Gambar 2. Terlihat
bahwa
telah
terjadi
penurunan
nilai
permeabilitas yang relatif besar pada 2
minggu pertama pengontakkan, yaitu dari 10"5
m/detik turun menjadi 10"6 m/detik.

Pengaruh Na+
Sejumlah konsentrasi Na+ dalam larutan
NaHCO3 ditambahkan kedalam bentonit untuk
kemudian didiamkan selama 1 minggu. Hal ini
dimaksudkan agar bentonit Trenggalek
sebagai Ca-bentonit dapat berubah menjadi
Na-bentonit, dimana Na+ diharapkan akan
menggantikan ion Ca2+ pada bentonit secara
pertukaran ion dan untuk mempelajari
pengaruh ion Na+ pada sorpsi Cs-137 oleh
bentonit. Pada percobaan ini konsentrasi Na+
divariasi antara 5 x 10"4 sampai 10"2 N.

Penurunan
nilai
permeabilitas
ini
diperkirakan
karena
adanya
proses
pengaturan posisi dari butiran dan adanya
swelling akibat adanya rembesan air pada
badan bahan tersebut. Konfigurasi dari posisi
butiran cukup penting dalam menentukan sifat
permeabilitas bahan porous/tanah, dimana
butiran-butiran tersebut akan berusaha untuk
menempati volume yang sekecil mungkin.
Semakin rapat konfigurasi dari butiran pada
suatu volume tertentu, maka semakin tinggi
kerapatannya
sehingga
menyebabkan
semakin rendah nilai permeabilitasnya.
Material permeabel memiliki rongga-rongga
yang berhubungan satu dengan lainnya yang
dapat dilalui oleh zat cair.
Apabila
penembusan tidak dapat dilakukan maka
material tersebut dinamakan sebagai bahan
yang impermeabel. Besar lubang tembus dan
sifat yang dimiliki oleh zat cair akan
menentukan nilai permeabilitas bahan porous
[6
\
Selain itu pada awal interaksi antara
rembesan
air
dengan
bentonit
telah
menyebabkan terjadinya proses distribusi
difusi air kedalam bahan bentonit m. Bahan
bentonit akan cepat menyerap air, kemudian
air yang terserap menyebabkan terjadinya
swelling
pada
bentonit.
Adanya

Percobaan Desorpsi
Desorpsi radionuklida dari dalam bentonit
dilakukan dengan menggunakan pelarut air
destilat ,CaCI2 dan KCI yang dicampurkan
dengan bentonit yang telah menyerap Cs-137.
Pengerjaan desorpsi dilakukan sendiri-sendiri
untuk masing-masing larutan pendesorpsi.
Konsentrasi Ca dan K yang digunakan adalah
0,5 N masing-masing untuk CaCI2 dan KCI.
Larutan pendesorpsi CaCI2 adaiah simulasi
adanya konsentrasi Ca2+ yang terlindih dari
beton
pengungkung
paket
limbah.
Pendesorpsian Cs-137 dengan menggunakan
pelarut KCI merupakan simulasi adanya
supply K+ dalam air tanah, dimana pada
jangka panjang akan menyebabkan bentonit
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pembengkakan (swelling) pada tubuh bentonit
menyebabkan jarak antar butir menjadi
semakin dekat, sehingga bentonit menjadi
bahan yang impermeabel.
Setelah minggu
ke-3 nilai permeabilitas menjadi relatif stabil
(sekitar 7 x 10'7 m/detik), hal ini telah terjadi
proses swelling dan nilai permeabilitas pada
akhir pengukuran didapat harga sekitar 6x10"7
m/detik.
Harga permeabilitas ini bila
dibandingkan dengan pustaka yang ada
temyata memberikan harga yang cukup
favourable sebagai suatu material yang
berfungsi sebagai penghambat adanya aliran
air tanah pada suatu tempat penyimpanan
limbah radioaktif.
Pada pustaka tersebut
rentang dari rerata nilai permeabilitas yang
favourable berkisar pada harga antara 10'7 10'5 m/detik.18'91

Hasil perhitungan Kd untuk bentonit
dengan konsentrasi Na+ yang divariasi
ditunjukkan pada Gambar 4, dimana adanya
konsentrasi ion Na+ tidak memberikan
pengaruh yang cukup berarti pada sorpsi Cs137. Hal ini ditunjukkan dari harga Kd yang
didapat pada saat adanya konsentrasi Na, Kd
yang terhitung memberikan harga antara 6700
- 7300 ml/g dibandingkan dengan kisaran dari
konsentrasi ion Na* yang ditambahkan ke
larutan antara 10"5 - 10"2 N. Fenomena ini
dapat dilihat dari kondisi yang ada pada clay,
umumnya penyerapan yang terjadi merupakan
proses pertukaran ion antara radionuklida
yang ada dilarutan dengan ion-ion yang dapat
dipertukarkan yang ada di bahan bentonit [12].
Menurut Lieser dkk. [13] radionuklida Cesium
yang ada dilarutan tidak akan membentuk
suatu kompieks yang dapat terserap oleh
padatan.

Nilai koefisien distribusi (Kd) penyerapan
Cs-137 oleh bentonit dapat dihitung dari nilai
pengukuran radionuklida yang tertinggal pada
fase cair, hasil tersebut telah ditunjukkan pada
Gambar 3. Dari hasil percobaan ini terlihat
bahwa proses penyerapan Cs-137 oleh
bentonit terbagi atas 2 tahap penyerapan yang
berbeda, dimana pada awal pengontakan
larutan yang mengandung Cs-137 dengan
bentonit
telah
terjadi
proses
sorpsi
radionuklida dengan cepat ditunjukkan dengan
meningkatnya harga Kd dengan pesat
sedangkan pada seiang waktu yang lebih
panjang (lebih dari 10 hari) penyerapan
radionuklida menjadi lebih perlahan. Hal ini
ditandai dengan besarnya slope nilai Kd pada
awal pengontakan dibandingkan dengan
slope nilai Kd pada seiang waktu yang lebih
panjang. Garis yang mendatar pada nilai Kd
menandakan telah tercapainya kesetimbangan antara radionuklida yang masuk dan keiuar
dari bentonit. Untuk mendapatkan nilai yang
mendatar ini memerlukan waktu kontak yang
relatif cepat dibandingkan masa penyimpanannya yaitu sekitar 10 hari, dan nilai Kd
yang dicapai saat kondisi kesetimbangan
adalah 7460.
Pada pustaka lain kondisi
setimbang dapat dicapai dalam waktu 7 hari
[10]. Penyerapan yang terjadi diawal proses
disebabkan karena adanya permukaan aktif
dari bentonit, sedangkan pada pengontakkan
yang lebih lama proses tersebut akan
berkurang karena permukaan aktif tersebut
sudah mulai terisi penuh oleh Cs-137 yang
terserap oleh bentonit.1111

Hasil percobaan desorpsi radionuklida
cesium dengan menggunakan bermacam
pelarut secara persentase ditunjukkan pada
Tabel 2. Nilai desorpsi radionuklida yang
relatif kecil telah diberikan oleh larutan
pendesorpsi yang menggunakan air destilat.
Kuantitas Cs-137 yang terdesorpsi sekitar 4%
dari banyaknya Cs-137 yang terserap oleh
bentonit. Kuantitas Cs-137 yang terdesorpsi
akan meningkat bila digunakan larutan
pendesorpsi CaCI 2 , yaitu menjadi 8%.
Pendesorpsian dengan menggunakan
pelarut KCI membuat sekitar 3 1 % Cs-137
"keiuar" daribentonit.
Semakin banyak
radiocesium yang terdesorpsi dari bentonit
akan menurunkan banyaknya Cs-137 yang
tinggal/terserap di bentonit, sehingga akan
menurunkan harga Kd bentonit.
Desorpsi
dengan menggunakan pelarut CaCI2 dan KCI
akan terjadi secara pertukaranion [111.
terutama bila digunakan pelarut KCI dimana
Cs-137 dan Kalium yang segolongan dalam
tabel
susunan
berkala
menyebabkan
keduanya dapat saling bertukar [14].
Banyaknya Cs-137 yang terdesorpsi dengan
pelarut CaCI2 masih dianggap cukup baik
dari sisi keselamatan pengikatan cesium oleh
bentonit
karena
hanya
menyebabkan
penurunan harga Kd yang relatif kecil
(±7%),sedangkan adanya ion K+ di air tanah
dalam jangka waktu yang panjang akan
menyebabkan bentonit berubah menjadi illit.
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Tabel 2. Prosentase radionuklida yang
terdesorpsi

DAFTAR PUSTAKA
[I]

Larutan

% desorpsi

Air destilat
CaCl2
KCI

4,19
8,2
31,31

[2]

[3]

Kalium yang ada dalam air tanah akan masuk
kedalam struktur mineral dan mengubah
bentonit menjadi illit sehingga akan mengubah
sifat swelling dari batuan. Adanya perubahan
bentonit menjadi illit menyebabkan pula sorpsi
Cs-137 oleh bentonit akan berubah. Laju
perubahan bentonit menjadi illit menurut
laporan dari Nagra P l memberikan angka
kurang dari 0,3% per juta tahun, sehingga
dapat dikatakan bahwa bahan bentonit cukup
aman sebagai bahan penyangga dan dalam
mengikat radionuklida cesium.

[4]
[5]

[6]

[7]
SIMPULAN
Dari pengamatan yang telah dilakukan
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu
bahwa nilai permeabilitas dari bahan bentonit
didapat harga yang cukup favourable bila
dibandingkan dengan pustaka lainnya untuk
digunakan sebagai bahan penyangga. Selain
itu kesetimbangan sorpsi dari Cs-137 oleh
bentonit terjadi dalam waktu yang relatif cepat,
yaitu sekitar 10 hari. Adanya konsentrasi Na+
dalam larutan tidak memberikan pengaruh
yang cukup berarti pada sorpsi Cs-137 oleh
bentonit. Kuantitas Cs-137 yang terdesorpsi
oleh air destilat dan CaCI2 relatif kecil,
sedangkan
pendesorpsian dengan KCI
memberikan nilai yang cukup besar. Akan
tetapi karena perubahan bentonit menjadi iliit
dalam orde jutaan tahun maka bentonit ini
masih dapat dikatakan cukup aman sebagai
bahan penyangga.

[8]

[9]

[10]

N..CHAPMAN and I.G.,McKINLEY,"The
Geological Disposal of Nuclear Waste",
John Wiley & Sons, Chichester (1989).
J.H..WESTSTIC
et.al.,"Permeability,
Swelling, and Radionuclide-retardation
Properties
of
Candidate
Backfill
Materials", Pasific Northwest Lab., PNLSA-9645, (1981)
NAGRA, "Nuclear Waste Manag. in
Switzerland: Feasibility Studies and
Safety Analyses", Project Report NGB 8509, (1985).
T.LAS, Progress Report of IAEA-RC No.
7215/RB, Jakarta (1992).
L.H.,SHERLEY,
lr.,"Penuntun
Praktis
Geoteknik
dan
Mekanika
Tanah",
Penerbit NOVA, Bandung (1987).
P.N.W.,VERHOEF,"Geologi Untuk Teknik
Sipil", Penerbit ERLANGGA, Jakarta
(1989).
P.N.C.,"R & D on Geological Disposal of
High-level Radioactive Waste", First
Progress Report, PNC TN1410 93-059,
(1992).
F.G.,BELL,"Engineering
Properties of
Soils and Rocks", Butterworths, London
(1983).
I.S.,ROXBURGH,"Geology of High Level
Nuclear Waste Disposal", Chapman and
Hall, N.Y. (1987).
H.N..ERTEN et.al./'Sorption of Cesium
and Strontium on Montmorillonite and
Kaolinite", Radiochimica Acta 44/45,

(1988).
[II] TORSTENFELT et.el.,"Sorption of Sr and
Cs on Rock and Minerals", Chem. Geol.
36(1982).
[12] C.B.,AMPHLETT."
Inorganic
Ion
Exchangers",
Elsevier,
Amsterdam
(1964).
[13] K.H..LIESER and T.H..STEINKOPFF,
"Chemistry of Radioactive Cesium in The
Hydrosphere and in The Geosphere",
Radiochimica Acta 46 (1989).
[14] C.K..PARK
et.al.,
"Sorption
and
Desorption Behaviour of Co-60, Sr-85 and
Cs-137 in a Porous Tuff", J. Nucl. Scie.
and Tech. 29(12), (1992).

UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan
kepada Dra. Fesalina Tj. dari BPTA-BATAN
atas bantuan analisis komposisi kimia
bentonit, Dr. Pratomo B.S dan Ir. Sucipta MSi.
dari PTPLR-BATAN atas saran dan diskusinya
yang berharga sehingga makalah ini dapat
diselesaikan.

351

ISSN 1410-1998

Pmsiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN, Jakarta 19-20 Nopember 1996

LAMPIRAN

Pompa
pelimpah
an
peristaltis

umpan

Gambar 1. Rangkaian alat pengukur permeabilitas
dengan permukaan tetap
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Gambar 2. Perubahan koefisien permeabilitas
terhadap waktu

Gambar 3. Kinetika sorpsi: Pengaruh waktu
kontak terhadap sorsi Cs-137 oleh

bentonit
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2. SitiAmini
•
Pada
percobaan
desorpsi,
apa
pertimbangannya digunakan H2O, CaCI2
dan KCI?

kon.s. Nil | innl'l]

Gambar 4. Pengaruh konsentrasi Natrium
terhadap sorpsi Cs-137 oleh bentonit

TANYA JAWAB

Budi Setiawan
H2O : digunakan sebagai simulasi aliran
airtanah pada bahan penyangga.
CaCI2/ion Ca2+ : sebagai simulasi adanya
ion Ca2+ yang terlindih dari beton
penyungkup/pembatas
pada
fasilitas
penyimpanan limbah tanah dangkal.
KCI : sebagai simulasi adanya pasokan
K+
menyebabkan bentonit berubah
menjadi
illit
yang
mempunyai
kemampuan penggembungan (swelling)
yang berbeda dibandingkan bentonit dan
pada saat yang bersamaan akan
mendesorpsi Cs-137 yang telah terserap
oleh bentonit.
A. Sorot Soediro
Apakah bentonit hanya dapat digunakan
untuk menyerap Cs-137 saja atau
radionuklida lainnya seperti U?
Apakah bentonit lebih menguntungkan
dibandingkan dengan membran sintetik?
Mohon penjelasan.

1. Soedardjo
• Apa
isi
makalah
ini
pernah
dipresentasikan di Pertemuan llmiah
PSPKR beberapa waktu yang lalu?
• Apakah bentonit yang sekarag berasal
dari Trenggalek sama dengan bentonit
yang dipresentasikan pada Presentasi
llmiah di PPTKR?
•
Mengapa bentonit dari Trenggalek?
Apakah
bentonit
sulit
didapat
di
Indonesia?

Budi Setiawan
Bentonit tidak hanya untuk menyerap Cs137, melainkan juga Sr-90 dan Co-60.
Untuk penyerapan U saat ini belum
dilakukan.
Sebagai bahan penyangga pada fasilitas
penyimpanan limbah tanah dangkal,
penggunaan
bentonit
lebih
menguntungkan karena harganya relatif
lebih murah.

Budi Setiawan
Untuk gambar 3 memang pernah disajikan
di PSPKR, sedangkan grafik-grafik lainnya
belum pernah dipresentasikan pada
pertemuan ilmiah manapun.
•
Bentonit yang sekarang sama dengan
bentonit pada presentasi ilmiah di PSPKR.
•
Bentonit tidak sulit didapat di sekitar pulau
Jawa,
hanya
kebetulan
bentonit
Trenggalek ini yang sedang intensif untuk
dipelajari dan sebagian data dari bentonit
Trenggalek
sudah
tersedia
di
laboratorium.
•
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ANALISIS KEMAMPUAN HEPA FILTER TERHADAP RADIONUKLIDA
DI INSTALASI RADIOMETALURGI
Budi Prayitno, L. Narko Wibowo, Darmini
Pusat Elemen Bakar Nuklir
Abstrak
ANALISIS KEMAMPUAN HEPA FILTER TERHADAP RADIONUKLIDA DI INSTALASI
RADIOMETALURGI. Analisis kemampuan HEPA filter terhadap radionuklida di Instalasi
Radiometalurgi (IRM) telah dilakukan. Analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana
kemampuan HEPA filter menahan radionuklida yang terdapat di IRM, disamping itu )uga dilihat
berkurangnya aktivitas radiasi kontaminan udara yang melalui cerobong gas buang IRM. Metode
yang digunakan ialah dengan mencacah aktivitas udara di service area dan operating area.
Penjumlahan kedua aktivitas radioaktif tersebut dibandingkan dengan aktivitas radioaktif yang
terdapat di udara cerobong gas buang (stack monitor), a p Aerosol buatan Berthold digunakan
untuk mengumpulkan partikulat dan mencacahnya. Analisis filter dengan menggunakan MCA
juga dilakukan untuk identifikasi jenis radionuklidanya. Produk fisi yang terdapat di udara service
area dan operating area berupa : Kr-85 m, Y-88, Ba-133, 1-131, 1-133, 1-135, Xe-133, Xe-135,
Cs-138 dan Pu-239 serta radionuklida alam Pb-212, Pb-214, TI-208, Bi-214 dan K-40.
Sedangkan produk fisi yang lolos dari cerobong gas buang IRM berupa : 1-131, 1-135, Cs-138,
Pu-239 serta radionuklida alam berupa : Pb-212, Pb-214, Bi-214, TI-208 dan K-40. Kemampuan
HEPA filter menahan aktivitas radioaktif a di udara sebesar 93,59 %, untuk aktivitas radioaktif p
di udara sebesar 87,02 %. Lolosnya radioaktif dari cerobong gas buang ini masih wajar,
mengingat kemampuan HEPA filter yang terpasang di saluran udara berefisiensi 99,97 % untuk
diameter partikulat > 0,3 nm. Secara keseluruhan HEPA filter berfungsi dengan baik dan gas
buang di stack monitor maupun udara di laboratorium IRM aktivitasnya dibawah batasan yang
diizinkan.
Abstract
ANALYSIS OF HEPA FILTER CAPABILITY AGAINST RADIONUCLIDES AT RMI.
Analysis of HEPA filter capability against radionuclides from RMI has been done. The analysis
has been done in order to know the HEPA filter capability in attenuating the radionuclides
released from RMI. Decreasing of airborne contaminant activity released from stack of RMI has
also been done.. Analysis method is airborne activity counting from service area and operating
area and then compared to radioactivities released through stack of RMI. a/P Aerosol made by
Berthold has bas been applied to collecting and counting the particulates. Analysis using MCA
has also been carried out to identify the radionuclides. Analysis results shown that fission
products in service area and operating area were Kr-85m, Y-88, Ba-133, 1-131, 1-133, 1-135, Xe133, Xe-135, Cs-138 and Pu-239 and natural radionuclides were Pb-212, Pb-214, TI-208, Bi-214
and K-40, whereas fission products released from stack were 1-131, t-135, Cs-138, PU-239 and
natural radionuclides were Pb-212, Pb-214, Bi-214, TI-208, and K-40. HEPA filter capability in
attenuating a-particle and fi-particle in the air respectively was 93,59 % and 87,02 %. Releasing
the radionuclides from the stack is a natural event because HEPA fitter efficiency is 99,97 % for
air particulates > 0,3 \im diameter. It can be concluded that HEPA filter is still in good condition
and airborne radioactivity released from stack of RMI is less than MPC.

PENDAHULUAN

berefisiensi 95 %. Sedangkan untuk sel baja
suplai udara bersih berasal dari luar gedung
IRM. Udara buang yang berasal dari sel
sebelum dibuang melalui cerobong, terlebih
dahulu difilter dengan HEPA filter yang
terdapat di dalam sel dan kemudian udara
tersebut diteruskan menuju ke ruang 202
(ruang filter). Udara tersebut sebelum dibuang
melalui cerobong, difilter kembali dengan

Instalasi Radiometalurgi Pusat Elemen
Bakar Nuklir (IRM-PEBN) memiliki 12 sel
panas yang terdiri dari 3 sel beton dan 9 sel
baja. Suplai udara bersih untuk sel beton
berasal dari ruang ZG 213 (service area).
Udara bersih masuk ke sel beton dengan
terlebih dahulu melalui pre filter yang
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kontaminan radioaktif yang berasal dari alam
akan bercampur menjadi satu dengan debu
udara jika diameter debu udara hampir sama
atau sama dengan diameter kontaminan
radioaktif. Menurut Reiter (1967) debu
radioaktif kebanyakan berukuran garis tengah
antara 0,05 jxm sampai dengan 0,2 jim.15'
Raabe
(1966)
dalam
percobaanpercobaannya sengaja mencampur debu
udara dengan gas Radon-222 dan kemudian
dengan pertolongan Spektrometer debu, ia
mengukur aktivitas debu untuk berbagai-bagai
ukuran debu dan dilukiskanlah grafik aktivitas
dibagi kuadrat garis tengah debu versus garis
tengah debu. Grafik demikian mengatakan
distribusi ukuran debu. Raabe melihat bahwa
debu udara kebanyakan berukuran garis
tengah sekitar 0,05 ^m.!51 Melekatnya debu
radioaktif di debu udara dapat berakibat
terjadinya kontaminasi udara oleh zat
radioaktif.
Sirkulasi
udara
di
dalam
laboratorium akan terganggu jika sistem
tekanan
udara
negatif
tidak
bekerja
sebagaimana mestinya. Sedangkan udara di
luar laboratorium nuklir dapat terkontaminasi
zat radioaktif dari dalam laboratorium jika
sistem HEPA filter tidak bekerja dengan baik.
HEPA filter yang terpasang pada saluran
udara
buang
Instalasi
Radiometalurgi
berefisiensi 99,97% untuk partikulat lebih
besar dari 0,3 urn.'61 Melihat efisiensi HEPA
filter dan ukuran debu radioaktif di atas,
tentunya ada sebagian debu radioaktif yang
lolos dari cerobong gas buang Instalasi
Radiometalurgi. Hal ini masih wajar jika udara
buang yang melalui stack tidak melebihi
batasan yang diizinkan. (Batasan yang
diizinkan 2 Bq/m3).121 Hasil pengambilan
cuplikan debu udara oleh Peter Soedoyo
memperlihatkan dengan jelas adanya isotopisotop hasil peluruhan Rn-222, Rn-220 dan
adanya K-40. Jenis radionuklida yang berasal
dari alam antara lain ialah : Pb-212, Pb-214
dan Bi-214 (lampiran 1).151 Data-data dari
elemen bahan bakar bekas tipe pelat hasil
produksi Instalasi Elemen Bakar Reaktor
Riset menunjukkan adanya produk fisi antara
lain : As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zn, Nb, Mo, Tc,
Rn, Rh, Sn, Sb, Te, 1, Xe, Cs, Ba, La, Ce, Pr,
Nd dan Pm.[3! Hasil fisi ini masih tampak
setelah elemen bekas tersebut direndam di
kolam Reaktor Serba Guna selama 240 hari.

HEPA filter yang terdapat di ruang 202,
kemudian dibuang keluar gedung IRM melalui
cerobong yang berdiameter 2 meter dan tinggi
cerobong 60 meter131. Pengujian dengan tes
DOP
(dioctyl phthalate test) menunjukan
kemampuan HEPA filter yang terpasang pada
saluran udara buang berefisiensi 99,97%
untuk partikulet berukuran lebih besar dari
0,3nm.
Pada saat pengambilan sampel
aerosol, kondisi laboratorium beroperasi
normal. Kondisi di dalam sel panas terdapat 3
elemen bakar bekas tipe MTR 30, dimana
satu buah elemen bakar bekas telah
dipotong-potong. Ketiga elemen bakar bekas
tersebut berada di sel panas 103.
Berdasarkan lampiran SK Dirjen Batan nomor
PN 03/160/DJ/1989 tentang Keselamatan
Kerja Terhadap Radiasi batasan Udara dalam
laboratorium untuk U alam dan U-235 dalam
harian ialah : 2.101 Bq/m3, sedangkan untuk
udara buang yang melalui stack monitor
2 Bq/m3. Mengingat efisiensi dari HEPA filter
tersebut di atas, ada kemungkinan lolosnya
bahan
radioaktif
kelingkungan
maka
dilakukanlah suatu penelitian sejauh mana
kemampuan
HEPA
filter
menahan
Radionuklida yang terdapat di IRM.
LATAR BELAKANG TEORI
Instalasi Radiometalurgi yang memiliki
sel panas serta melakukan penelitian elemen
bakar pasca irradiasi merupakan daerah
potensial bagi timbulnya bahaya radiasi
interna. Timbulnya bahaya radiasi interna
dimungkinkan jika terjadi kebocoran sistim
saluran udara buang di Instalasi tersebut. Hal
ini dapat juga terjadi karena sistem tekanan
negatif tidak bekerja. Jika saluran udara bocor
tetapi tekanan udara di dalam saluran udara
lebih kecil dari tekanan udara di luar saluran
udara, udara yang terkontaminasi radioaktif di
dalam saluran udara tidak akan mencemari
udara di dalam laboratorium. Radioaktif yang
terdapat di udara di dalam laboratorium
Instalasi Radiometalurgi berasal dari radioaktif
alam dari deret Uranium, deret Aktinium dan
deret Thorium.'41 Sedangkan radioaktif yang
bukan berasal dari aiam biasanya berasal dari
produk fisi elemen bahan bakar bekas
ataupun berasal dari penelitian yang
menggunakan
bahan nuklir di dalam
laboratorium tersebut.

Metoda yang digunakan ialah dengan
mencacah aktivitas radioaktif yang terdapat di
udara di service area, operating area dan

Kontaminan radioaktif yang berasal dari
produk fisi elemen bakar bekas maupun
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udara keluaran dari dalam sel setelah melalui
HEPA filter yang terdapat di dalam sel.
Penjumlahan dari ke 3 aktivitas radioaktif
tersebut di atas dibandingkan dengan
aktivitas radioaktif yang terdapat di udara
cerobong gas buang (stack monitor).
Pencacahan dilakukan dengan alat a B
Aerosol buatan Berthold. Aerosol yang
ditangkap oleh alat a p Aerosol tersebut
dilihat jenis-jenis radionuklidanya dengan alat
Multi Channel Analyzer.

Ru-103, Ru-105, Rh-103 m, Te-132, Ba-140,
La-140,Ce-141.121
TATA KERJA
Cuplikan udara diambil dengan alat a, (3
Aerosol buatan Berthold type LB 150 D yang
beroperasi selama 24 jam serta dilengkapi
dengan kertas filter berdiameter 200 mm.
Ketiga alat dihidupkan secara bersamaan,
masing-masing untuk daerah service area
(ZG 213), daerah operating area (ZG 140)
dan buangan udara di cerobong gas buang.
Dari ketiga alat tersebut didapat besarnya
aktivitas radioaktif a, p di udara. Kemudian
kertas filter yang digunakan untuk menangkap
debu udara di alat a, p Aerosol tersebut dilihat
jenis radionuklidanya dengan alat MCA Ortec
detektor PGT-HPGe.

Mengingat letak laboratorium Instalasi
Radiometalurgi bersebelahan dengan Pusat
Produksi Radioisotop dan Pusat Reaktor
Serba Guna, maka perlu dilihat radionuklida
apa saja yang dimungkinkan timbul dari ke 2
Instalasi yang berdekatan dengan Instalasi
Radiometalurgi. Dari data Pedoman Umum
Penanggulangan Kedaruratan Nuklir di lokasi
Batan (Serpong 1987),'21 hipotesis kecelakaan
terparah di RSG diandaikan apabila terjadi
gangguan pendinginan pada salah satu
perangkat elemen bakar. Akibat gangguan ini
diandaikan pula perangkat elemen bakar
tersebut
meleleh
yang
menyebabkan
sejumlah radionuklida hasil fisi terlepas ke
teras reaktor. dan masuk ke dalam sistim
ventilasi. Dengan terkontaminasinya udara
ada sejumlah kecil radionuklida terlepas ke
lingkungan
melalui
cerobong.
Jenis
radionuklida
tersebut antara lain dapat
berupa : Xe-131 m, Xe-133, Xe-133 m,
Xe-135, Xe-135 m, Xe-138, Kr-83, Kr-85,
Kr-85m, Kr-87, Kr-88,
1-131,1-132,1-133,
1-134, 1-135, Te-132, Te-174, Cs-134,
Cs-137.{2!

Adapun langkah-langkah penggunaan alat
MCA Ortec adalah sebagai berikut:
1. Sebelum digunakan untuk melihat jenis
radionuklida
alat dikalibrasi
dengan
sumber Co-60 (untuk ke 2 puncak tenaga
Co-60)
2. Lakukan pengukuran aktivitas dan jenis
radionuklida yang terdapat di ruang
peletakan cuplikan (latar radionuklida).
3. Letakkan kertas filter bekas menangkap
debu udara yang terdapat di alat a, p
Aerosol ke dalam ruang peletakan
cuplikan.
4. Cacah kertas filter tersebut dengan alat
MCA Ortec detektor PGT-HPGe selama
600 detik.
5. Jenis radionuklida yang tercacah dicetak
dengan mesin printer.
6. Ulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk kertas
filter yang berbeda.
7. Jika pengukuran dilakukan di lain hari
lakukan langkah 1, 2 terlebih dahulu.

Adapun hipotesis kecelakaan pada
Instalasi Produksi Radioisotop terparah
berasal dari penanganan U-235 yang telah
diiradiasi. Pada kecelakaan ini diandaikan
terjadi kegagalan operasi pengambilan Mo-99
dan hasil fisi lainnya dari U-235 yang telah
diiradiasi. Akibat kegagalan ini sejumlah
radionuklida terlepas di ruangan sel panas.
Keadaan
ini
menyebabkan
sejumlah
radionuklida keluar melalui sistim ventilasi ke
cerobong, terutama radionuklida-radionuklida
gas lamban, lodium dan partikel radionuklida
lainnya. Jenis radionuklida tersebut antara
lain : Xe-133 , Xe-133 m, Xe-135, Xe-135 m,
Kr-83, Kr-85, Kr-85 m, Kr-88, 1-131, 1-132,
1-133, 1-135, Rb-88, Sr-89, Sr-90, Zr-95,
Zr-97, Nb-97, Nb-97 m, Mo-99, Tc-99 m,

HASIL DAN BAHASAN
Hasil pemantauan aktivitas radioaktif di
udara IRM untuk daerah service area (ZG
213), daerah operating area (ZG 140) dan
udara buang cerobong gas buang (stack
monitor) menunjukkan aktivitas radioaktif a, p
di udara makin kecil saat menuju ke cerobong
gas buang. Aktivitas tersebut terlihat untuk
aktivitas radioaktif rata-rata a di service area
(ZG 213) sebesar 35,853.10"2 Bq/m3, aktivitas
radioaktif p di service area (ZG 213) sebesar
77,885.10"2 Bq/m3 dan aktivitas radioaktif a
rata-rata di operating area (ZG 140) sebesar
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6.997.10'2 Bq/m3, aktivitas radioaktif rata-rata
p di operating area (ZG 140) sebesar
25.586.10"2 Bq/m3 serta aktivitas radioaktif a
rata-rata udara buang cerobong gas buang
sebesar 2.747.10"2 Bq/m3, aktivitas radioaktif
P rata-rata udara buang cerobong gas buang
sebesar
13,435.10'2 Bq/m3. Hasil-hasil
tersebut di atas didapat dari alat a, p Aerosol
buatan Berthold type LB 150 D (untuk lebih
jelasnya lihat data lampiran 2, 3 dan 4).
Sedangkan hasil analisis dari alat MCA Ortec
detektor PGT-HPGE terlihat adanya radioaktif
hasil buatan dan radioaktif yang berasal dari
peluruhan radioaktif alam. Hasil ini dapat
dilihat di lampiran 5, 6 dan 7.

kosmis (K-40) adalah wajar. Sedangkan
adanya radionuklida buatan di IRM berupa
radioaktif seperti : Kr-85 m, Y-88, Ba-131,
Ba-133, 1-131, 1-133, 1-135, Xe-135, Cs-138,
Pu-239, untuk sementara penulis belum dapat
menyimpulkannya. Tetapi secara keseluruhan
aktivitasnya tidak melebihi batasan yang
diizinkan. Untuk melacak adanya radionuklida
buatan di IRM berasal dari mana perlu
penelitian lebih lanjut dan terpadu antara
PEBN, PPR dan PRSG.
SIMPULAN
Dari hasil percobaan mengenai analisis
kemampuan HEPA filter terhadap radionuklida di IRM dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kemampuan HEPA filter untuk menahan
aktivitas radioaktif a dan p di udara cukup
baik (radioktif a sebesar 93,59%,
radioaktif p sebesar 87,02 %).
2. Aktivitas radioaktif a dan p di udara di
Instalasi Radiometalurgi dibawah batas
yang diizinkan.
3. Terdapatnya radionuklida buatan di udara
di
Instalasi
Radiometalurgi
perlu
diwaspadai walaupun aktivitasnya tidak
membahayakan dari segi proteksi radiasi.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan
terpadu antara PEBN, PPR dan PRSG
untuk menganalisis radionuklida buatan
tersebut berasal dari mana.

Dari data-data yang didapat dari alat a,
P Aerosol terlihat jelas bahwa ada penurunan
aktivitas radioaktif a dan p di udara untuk
penjumlahan aktivitas radioaktif di daerah
service area dan operating area jika
dibandingkan dengan aktivitas radioaktif di
stack monitor. Kemampuan HEPA filter
menahan aktivitas radioaktif a di udara
sebesar 93,59 %, sedangkan untuk aktivitas
radioaktif p di udara sebesar 87,02 %
(lampiran 8). Untuk pengambilan cuplikan
udara keluaran dari dalam sel setelah melalui
HEPA filter yang terdapat di dalam sel
ternyata tidak dapat dilakukan. Hal ini
dikarenakan tekanan udara di dalam saluran
udara buang yang berasal dari dalam sel
sangat negatif jika dibandingkan dengan
tekanan udara di luar saluran udara buang
tersebut, akibatnya pompa hisap udara yang
terdapat di alat a-p Aerosol tidak mampu
untuk menghisap udara yang berada di dalam
saluran udara tersebut. Dengan kondisi
tersebut di atas, kemampuan HEPA filter
untuk menahan radionuklida hanya dapat
dihitung dari penjumlahan kedua aktivitas
radioaktif di service area dan operating area.
Adanya radioaktif yang lolos dari cerobong
gas buang masih dianggap wajar karena
kemampuan HEPA filter untuk menahan
partikulat berdiameter > 0,3 jam sebesar
99,97%.
Secara
keseluruhan
aktivitas
radioaktif a dan p yang lolos dari cerobong
gas buang masih dibawah batas yang
diizinkan (Batasan udara buang 2 Bq/m3).
Radionukiida yang terdapat di Instalasi
Radiometalurgi berupa radionuklida buatan
dan
radionuklida
alam.141 Terdapatnya
radionuklida alam yang berasal dari anak
luruh radioaktif alam seperti Pb-212, Pb-214,
Bi-214, TI-208 dan radiasi alam dari sinar
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LAMPIRAN 1
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LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

TABEL KONSENTRASI AKTIVITAS
RADIOAKTIF cc.p Dl ZG 213

TABEL KONSENTRASI AKTIVITAS
RADIOAKTIF a, p Dl ZG 140

NO.
: .i: r .•

::2:<

:

&

:

•

•

;

:5...,
6.
7.
8.
9.
10:
11.
12:
13.
14.
15;
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23;
24.
25.
26.
27:
28.
29.
30,
31.
32.
33.
34.
35,
36.
37.
38.
39.
40.

AKTIVITAS a
(10"11 Ci/m3)
0.138
0.107
0.182
0.156
0.114
0.129
0.579
0.968
1.216
1.537
1.410
1.479
1.313
1.629
1.064
1.258
0.936
1.136
0.632
1.290
0.859
0.947
0.746
0.728
0.388
0.389
0.676
1.516
1.843
2.599
2.330
2.153
1.774
1.456
0.801
0.854
0.386
0.302
0.538
0.221
Aa = 07969

AKTIVITAS p
(10'11Ci/m3)
0.242
0.066
0.414
0.569
0.157
0.540
0.371
0.400
1.530
2.277
2.106
3.721
3.428
3.945
3.779
3.981
3.745
2.570
2.604
1.704
2.342
1.213
2.623
2.078
1.931
1.487
1.603
0.660
0.999
0.228
0.713
3.276
4.619
6.090
5.666
4.095
3.257
1.788
0.792
0.606
Ap = 2.105

AKTIVITAS a
^ (10-12Ci/m3)
0.262
••2;.!':.
0.209
0.435
3. ,
3.208
/4.,
0.332
5.
6.
1.697
0.954
7 .
•:•
8.
3.497
9.
1.598
10.
4.083
11.
0.386
12.
0.440
1.251
13.
14.
4.076
1.417
15.::
16.
0.093
2.731
17.
1.489
18.
5.092
19.
20.
0.553
3.022
21.
22.
0.874
23,
2.835
24.
6.853
25.
0.002
26.
0.889
5.494
27.
5.941
28.
29.
3.591
2.875
30;
0.202
31.
32.
0.489
1.912
33,
0.991
34;-:,
0.739
35,
36.
1.339
0.774
37.
38.
0.294
1.866
39.
40.
0.869
Aa = 17891
NO.

Atau : Aa rata-rata = 35,853.10'2 Bq/m3
Ap rata-rata = 77,885.10'2 Bq/m3

AKTIVITAS p
(10'12Ci/m3)
4.148
0.512
1.532
8.610
1.747
4.400
0.622
6.189
6.081
8.550
4.798
7.123
7.500
13.40
3.794
3.224
5.566
7.360
13.54
2.238
4.818
5.917
7.790
17.39
0.772
3.847
11.40
10.92
7.570
8.900
0.936
16.16
9.260
10.06
4.326
3.921
4.052
1.083
5.333
2.437
Ap = 6.195

Atau : Aa rata-rata = 6,997.10"2 Bq/m3
Ap rata-rata = 25,586.10'2 Bq/m3
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LAMPIRAN 5

TABEL KONSENTRASI AKTIVITAS
RADIOAKTIF a, p
Dl CEROBONG GAS BUANG

TABEL RADIONUKLIDA Dl ZG 213

AKTIVITAS a
(10'13Ci/m3)

NO.

1.
2.
":-.3.r.
:

,Ar ••••;5,:::-::

Mr;

•v 7;.
:

:

&

;

•

;

ISSN 1410-1998

.

•

,

;. -$B
10,
11.
12.
13.

14.;
15.

:16.
17.
18.
19.

20,
:::21..,:;
22.
- 23;:-:
24.
25,
26.
v27.::'
28.
29.
30.

•31.
32,
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

6.324
7.049
7.031
2.020
5.371
0.753
0.492
1.163
3.883
5.350
5.430
15.63
6.472
12.33
6.896
4.940
9.250
7.856
8.813
9.590
7.680
5.621
8.040
3.740
7.055
0.102
2.392
8.428
0.607
3.158
9.210
34.92
24.27
9.370
3.671
20.19
5.524
11.02
0.984
4.344
Act = 77424

AKTIVITAS p
(10*13Ci/m3)
0.286
12.46
5.422
10.05
2.239
9.440
18.62
6.413
0.455
22.94
8.519
31.68
3.945
30.22
8.262
10.17
8.961
24.99
19.80
2.309
20.72
2.014
14.52
14.94
5.306
7.871
1.207
5.258
19.11
14.39
15.54
54.15
54.81
2.711
25.30
331.0
299.4
161.5
76.60
88.90
Ap = 36.311

SAMPEL

• 1 "M

JENIS
RADIONUKLIDA

TENAGA
(keV)

CACAHAN
per 10
menit

Pb-212

238.63

102

Pb-214

295.21

21

Pb-214

351.92

97

Xe-135

608.19

69

1-135

1457.56

171

Pb-212

238.63

74

Ba-133

302.85

25

Pb-214

351.92

82

1-135

1457.56

152

Ba-133

81

1104

Xe-133

81

1104

Kr-85M

151.17

210

Pb-212

238.63

74

Ba-131

249.44

2920

Pb-214

351.92

101

Pu-239

13.60

106

Pb-212

238.63

59

Pb-214

295.21

94

Pb-214

351.92

184

Xe-135

608.19

158

......

:.'.2y-

:

••

: |

• :

:j-'

i

: '

.73 -:;i

4

Atau : Aa rata-rata = 2,747.10"2 Bq/m3
Ap rata-rata = 13,435.10"2 Bq/m3
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LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 7

TABEL RADIONUKLIDA Dl ZG.140

TABEL RADIONUKLIDA Dl CEROBONG
GAS BUANG

SAMPEL

JENIS
RADIONUKLIDA

TENAGA
(keV)

CACAHAN
per 10
menit

1

Cs-138

363.93

46

Pb-212

238.63

77

Pb-214

351.92

90

Cs-138

363.93

75

Pb-212
Pb-214
1-133
Bi-214
K-40

238.63
351.92
510.57
609.31
1460.75

12
118
49
109
188

Ba-133
Xe-133
Kr-85M
Ba-131
Pb-214
Y-88
1-135
Y-88

81
81
151.17
249.44
351.92
898.02
1457.56
1836.01

2965
2965
342
6452
108
256
181
307

Pb-212
Pb-214
Pb-214
Bi-214
K-40

238.63
295.21
351.92
609.31
1460.75

97
79
80
60
142

Pb-212
Pb-214
Pb-214
Xe-135
Bi-214

238.63
295.21
351.92
608.19
1120.29

133
85
154
164
62

2

3

4

5

6

SAMPEL

JENIS
RADIONUK
LIDA

TENAGA
(keV)

CACAHAN
per 10
menit

1

Pb-212
1-131
Pb-214
1-131
1-131

238.63
284.29
351.92
1159.508
636.97

29
67
68
942
64

Pb-214
Cs-138

264.782
363.93

103
62

Pb-212
1-131
Pb-214
Cs-138
Xe-135

159.196
284.29
295.21
363.93
608.19

71
208
60
1642
53

1-131
K-40

364.48
1460.75

98
131

Pb-212
Pb-214
Cs-138
TI-208
Xe-135
1-135

238.63
351.92
363.93
583.19
608.19
1457.08

75
67
627
44
94
194

Pu-239
Pb-212
1-131
Pb-214
Pb-214
1-131
TI-208
Bi-214
1-131

13.60
238.63
284.298
295.21
351.92
364.48
583.19
609.31
636.97

177
188
83
42
82
1057
8
84
65

2

3

4

5

6

LAMPIRAN 8
AKTIVITAS
RADIOAKTI Dl
SERVICE
AREA (Bq/m3)

AKTIVITAS
RADIOAKTI Dl
OPERATING
AREA (Bq/m3)

AKTIVITAS
RADIOAKTI Dl
SERVICE AREA +
OPERATING
AREA (Bq/m3)

AKTIVITAS
RADIOAKTIF Dl
STACK
MONITOR
(Bq/m3)

KEMAMPUAN
HE PA FILTER
(%)

35,853.10"2 (a)
77,885.10" (P)

6,997.10'2 (a)
25,586.10"'(P)

42,85.10"2 (a)
103,471.10"' (P)

2,747.10"2 (a)

93,59
87,02
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TANYA JAWAB
1.
•

•
•
•

•

•

•

adanya deposisi aerosol pada saluran
pneumatik. Mohon penjelasan mengapa
tidak dilakukan koreksi.

Noviyanti Noor
Diameter debu radioaktif 0,05 - 0,02 iim,
sedangkan efisiensi filter Hepa untuk
diameter 0,3 ^m sebesar 99,97 %.
Berapa
efisiensi
filter
Hepa jika
diameternya 0,05 - 0,2 um?
Apakah debu tersebut akan lolos?
Mengapa aktivitas di operating area lebih
besar dari pada stack area ? Apakah ini
tidak berbahaya mengingat terdeteksi zat
radioaktif ?

Budi Prayitno
Kr-85 dan Xe-133 tidak dapat disaring
dengan kertas filter biasa. Dengan
terdeteksinya gas-gas tersebut, berarti
ruang analisis (tempat keberadaan MCA
di operating area) secara kualitatif telah
terkontaminasi.
Idealnya memang perlu dikoreksi, tetapi
melakukan koreksi itu bukan hal yang
mudah.

Budi Prayitno
Pengukuran efisiensi filter Hepa untuk
debu radioaktif ukuran 0,05 - 0,2 urn tidak
dilakukan.
Yang
dilakukan
adalah
pengukuran radionuklida pemancar a dan
P yang terdapat di IRM.
Untuk debu radioaktif ukuran 0,05-0,2 j^m
yang melalui filter Hepa tidak akan lolos
semuanya, karena filter Hepa tersebut
berlapis-lapis.
Aktivitas radioaktif di operating area >
stack monitor karena daerah tersebut
telah terkontaminasi. Namun demikian
dari
segi
proteksi
radiasi
tidak
berbahaya (aktivitas radioaktif a di
operating area = 6.997.10'2 Bq/m3,
sedangkan MPC = 20 Bq/m3).

3. Ghaib Widodo
Kemampuan
filter
Hepa
menahan
aktivitas radioaktivitas a di udara 87,02%.
Angka ini dibandingkan terhadap apa?
Filter Hepa yang digunakan dalam
penelitian ini fresh atau sudah digunakan
pada jangka waktu tertentu? Bagaimana
bila pada saat penelitian berlangsung
tiba-tiba filter Hepa jenuh, apakah data
akan diulang ? Mohon penjelasan.
Budi Prayitno
Angka tersebut didapat dari perhitungan :
103,471 . 10'2 - 13,435 .10'2
103,471 . 10'2

2. Bunawas
•

•

-x 100% = 87,02%

Filter Hepa yang diteliti adalah yang
terpasang di R 202 (IRM). Filter tersebut
tidak akan jenuh sewaktu-waktu (menurut
pengalaman untuk IRM di atas 2 tahun).

Pada pengukuran ini terdapat Kr-85m dan
Xe-133, padahal ke dua isotop tersebut
gas mulia. Apa mungkin gas tersebut
dapat tersaring? Mohon penjelasan.
Pengukuran yang dilakukan sebenarnya
masih perlu dikoreksi yaitu pada saat
pengukuran a dan p di stack karena
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PENGUJIAN MODEL CACAT PADA LOGAM ALUMINIUM
DENGAN METODA ULTRASONIK
Soedardjo
Pusat Penelitian Keselamatan Reaktor
ABSTRAK
PENGUJIAN MODEL CACAT PADA LOGAM ALUMINIUM DENGAN METODA
ULTRASONIK. Telah dilakukan pengujian model cacat pada pelat datar logam aluminium
setebal 8 mm dengan metoda ultrasonik. Hasil pengujian dianalisis dengan menggunakan
perangkat lunak komputer Mephisto. Dimodelkan ada enam buah cacat antara lain cacat nomor
1 dan 2 berbentuk cacat bidang, cacat nomor 3 berbentuk volumik, cacat nomor 4 berbentuk
cacat lubang, cacat nomor 5 dan 6 berbentuk cacat generatrice. Transducer yang dipilih
berfrekuensi 4,00 MHz dan berbentuk lingkaran berdiameter 50,00 mm, dengan sudut bias
gelombang logitudinal 67,93°. Pengujian diasumsikan dengan cara logam pelat aluminium dan
traduser dicelupkan dalam bak berisi air, dengan ketinggian traduser dari permukaan atas
logam aluminium sepanjang 170,00 mm. Hasil yang diperoleh adalah gambar cacat-cacat
Bscan, Bscan vra/,sinyal Ascan dan Echody.

ABSTRACT
TESTING OF FLAWS MODEL ON ALUMINUM METAL USING ULTRASONIC METHOD.
Testing of flaws' model on 8 mm thick aluminum with ultrasonic method has been done. The
analysis of the flaws' image has used Mephisto software. Six flaws have been modeled to
consist of the first and second flaws representing plan defects, the third flaw representing
volume defect, the fourth flaw representing hole defect, the fifth and sixth flaws representing
generatrice defect. The transducer uses a frequency of 4,00 MHz and has a 50,00 mm diameter,
with longitudinal refraction angle of 67,93°. The immersion method is employed the distance
between transducer and upper surface of aluminum is 170,00 millimeter. The result of testing
shows the flaw images are in agreement with the Bscan, Bscan vrai, signal Ascan and Echody
patterns.

laboraturium teknik maju (Service Technique
Avance), Panitia Tenaga Atom (Commisariat a
I'Energie Atomique, CEA) Perancis.

PENDAHULUAN
Pengujian dengan ultrasonik merupakan
salah satu pengujian tidak merusak (Non
Destructive Testing, NOT). Untuk itu telah
dilakukan pengujian model cacat pada pelat
datar logam aluminium setebal 8 mm dengan
model ultrasonik, berdasarkan standar ASTM
E - 214 dan E-664 terbitan tahun 1990.
Pemilihan logam aluminium setebal 8 mm
tersebut,
didasarkan
dari
rancangan
bangunan reaktor penelitian tipe TRIGA
MARK II, yang mempunyai tangki reaktor dari
aluminium
dengan
ketebalan
tersebut.
Sebenarnya tangki reaktor tersebut berbentuk
silinder, dengan diameter 2000,00 mm dan
tinggi
sekitar
7000,00
mm.
Karena
diameternya sangat besar dibanding dengan
diameter
transducer
ultrasonik
yang
digunakan, maka lengkungan silinder tersebut
dianggap sebagai pelat datar.

Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk
mengetahui hasil cacat yang dimodelkan
secara gambar yang lebih baik daripada
sekedar
sinyal
amplitudo
di
jendela
oskiloskop, sehingga mudah dianalisis oleh
operator ultrasonik (user friendly).
Dimodelkan ada enam buah cacat antara
lain cacat nomor 1 dan 2 berbentuk cacat
bidang, cacat nomor 3 berbentuk volumik,
cacat nomor 4 berbentuk cacat lubang.cacat
nomor 5 dan 6 berbentuk cacat generatrice.
Transducer
yang
dipilih
adalah
transducer
standar
sekunder
dengan
frekuensi 4,00 MHz dan permukaannya
berbentuk lingkaran berdiameter 50,00 mm,
dengan sudut bias gelombang logitudinal
67,93°.

Pengujian
tersebut
menggunakan
perangkat lunak komputer Mephisto pada
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Pengujian diasumsikan dengan cara
logam
pelat
aluminium dan
traduser
dicelupkan dalam bak berisi air (immersion),
dengan ketinggian traduser dari permukaan
atas logam aluminium sepanjang 170,00 mm.

.

transdu

AIR
sudut

Hasil yang diperoleh adalah gambar
cacat-cacat
pada bidang tegak lurus
permukaan bidang gambar(Bscan), Bscan
sejati(6sca/7 vrai), sinyal amplitudo Ascan,
sinyal amplitudo maksimum Echody. Setelah
dilakukan
pemenggalan
{segmentation),
diperoleh 4 gambar cacat yang diketahui
harga amplitudo maksimalnya, posisi cacat
dalam parameter sapuan (balayage), waktu
tempuh gelombang (temp), jarak dari titik asal
sapuan x, serta kedalaman {profondeur) dari
cacat-cacat yang terdeteksi.

immersion
Gambar 1. Konversi sebuah gelombang
ultrasonik pada dua media masa

Diharapkan pengujian model cacat pada
logam aluminium dengan metoda ultrasonik
tersebut
dapat
memperbaiki
cara
menganalisis tangki reaktor TRIGA MARK II
Bandung dengan menggunakan metode
ultrasonik, dalam rangka uji kualitas tangki
reaktor untuk peningkatan daya hingga 2MWt.

Jarak transducer ke permukaan benda uji
Pemilihan
jarak
transducer
dari
permukaan bagian atas benda yang akan
diuji, dengan persyaratan sebagai berikut:
, > h2

(2)

TEORI
Lokasi cacat dalam benda uji
Rambatan gelombang
multimedia

ultrasonik

dalam
Lokasi cacat dalam benda uji, dapat
diketahui melalui waktu terbang dan waktu
tempuh dari gelombang ultrasonik, seperti
pada Gambar 3a dan 3b.

Jika gelombang ultrasonik melewati dua
macam media, maka berlaku rumus:

sinij/v7=sinii

,=sin T2'
i vT2

(1)

dimana:

v1
iL2

VL2

vT2

sudut datang pada media 1
(air)
kecepatan rambat gelombang
ultrasonik pada media 1 (air)
sudut
bias
gelombang
longitudinal ultrasonik pada
media 2 (aluminium)
kecepatan rambat gelombang
longitudinalultrasonik
pada
media 2 (aluminium)
sudut
bias
gelombang
transversal ultrasonik pada
media 2 (aluminium)
kecepatan rambat gelombang
transversal ultrasonik pada
media 2 (aluminium)

D

Gambar 3 a : Waktu terbang,
Gambar 3 b : waktu tempuh dari gelombang
ultrasonik.
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gema pertama
gema dasar pertama
gema kedua
gema dasar kedua

Gambar 2. Pemilihan jarak Transducer ke permukaan benda uji dan gema yang dihasilkan.

dari dasar benda uji, seperti tertera pada
Gambar 4a dan 4b.

(3)
(4)
dengan:
tp (IR) = ft, (RR(l)]/2

(5)

dimana:
D
: Jarak
antara
emitor
{transducer)
dan reflektor
(cacat) dalam benda uji pergi
pulang.
jarak antara I dan R.
d
kecepatan fasa gelombang
v
ultrasonik
disuatu
media
tertentu.
waktu
terbang
gelombang
ultrasonik pulang pergi dari
saat dipancarkan dan diterima
kembali sebagai gema..
waktu
tempuh
gelombang
ultrasonik dari I ke R
IR : jarak antara I dan R yang sama
dengan harga d
R
: reflektor, seperti bentuk cacat
dalam suatu benda uji yang
merefleksikan
gelombang
ultrasonik
gelombang ultrasonik yang
datang ke permukaan benda uji

Gambar 4a : Gelombang ultrasonik langsung
ke reflektor
Gambar 4b : dan memantul dahulu dari dasar
benda uji (b)
Dari gambar 4, x adalah proyeksi dari d, yaitu
jarak antara gelombang datang dan lokasi
reflektor atau cacat pada permukaan benda
uji. Z adalah kedalaman lokasi reflektor dari
permukaan benda uji, dimana
sering
disimbolkan dengan huruf P (profondeur).
Sedangkan ketebalan pelat benda uji
disimbulkan dengan e. Sehingga diperoleh
hubungan sebagai berikut:

Lokasi cacat atau reflektor dalam suatu
benda uji berbentuk bidang datar dan dalam
plat dengan gema ultrasonik yang memantul
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x = d sin i2
z = d cos i2

trasduser

(6)
(7)

Untuk Gambar 4b, berlaku:
z = 2e - d cos i2

(8)

Untuk memahami letak Bscan, Cscan,
Dscan dari sustau cacat dalam benda uji plat
datar, dapat dilihat pada Gambar 5. Balayage
berarti sapuan atau arah pergerakan
transducer searah panjang
benda uji.
Increment (Inc) berarti pertambahan kecil dari
pergeseran transducer dari lokasi awal
sebelumnya, dan tegak lurus arah balayage
pada permukaan benda uji.
Bscan
ialah
bidang
yang
menggambarkan potongan cacat dalam suatu
benda uji untuk harga tertentu dari increment,
dimana amplitudo sinyalnya mempunyai absis
adalah balayage (B) dan ordinatnya ialah
waktu tempuh (tps). Bscan tersebut terletak
pada bidang-bidang irisan yang tegak lurus
bidang gambar. Cscan ialah bidang yang
menggambarkan gelombang ultrasonik untuk
mengetahui amplitudo maksimumnya dari
suatu sinyal pada setiap sapuan transducer
{balayage) pada total waktu , dengan absis B
dan ordinat Inc. Dscan ialah bidang yang
menggambarkan gelombang ultrasonik untuk
mengetahui amplitudo maksimumnya dari
suatu sinyal pada setiap waktu tempuh pada
seluruh sapuan (B), dengan absis waktu
tempuh (tpS) dan ordinat Inc. Pada makalah ini
Cscan dan Dscan tidak dibahas lebih lanjut,
karena pengujian benda uji dibatasi hanya
secara dua dimensi. Bscan vrai adalah
gambar gelombang ultrasonik yang berkaitan
dengan Bscan dimana sinyal amplitudo
dengan absis pada posisi x bidang suara
datang dan ordinat adalah kedalaman cacat P.
Bscan vrai segmente ialah gambar dari hasil
pemenggalan atau segmentasi dengan absis
sisi posisi x dan ordinat sisi posisi P. Sinyal
echody atau echodynamique, ialah gambaran
yang berhubungan dengan Bscan, yang
menyatakan amplitudo maksimal untuk setiap
tembakan dari gelombang ultrasonik sebagai
fungsi sapuan B. Segmentasi ialah analisis
gambar ultrasonik asli yang dipenggal-penggal
untuk mengetahui bentuk cacat secara jelas
agar
mudah
dihitung
panjangnya,
kedalamannya serta dimensi lainnya yang
diperlukan.

Gambar 5. Gambar visualisasi hasil pengujian
dengan ultrasonik pada tiga dimensi.
Hubungan amplitudo yang dipantulkan
dan yang diteruskan pada gelombang
ultrasonik yang memlalui dua media,
dirumuskan sebagai:
A r / A = [(pv) 1 -(pv) 2 ]/[(pv) 1 +(pv) 2 ]
Af
A,
(pv),

(pv)2

: Amplitudo yang dipantulkan
: Amplitudo yang diteruskan
: perkalian massa jenis dan laju
gelombang ultrasonik pada
media 1
: perkalian massa jenis dan laju
gelombang ultrasonik pada
media 2

TATA KERJA
Dengan komputer workstation dan
perangkat lunak Mephisto yang dijalankan
melalui mesin nomor LCUS 19, dibuat model
dengan
pemilihan
transducer
tertentu.
Transducer yang dipilih ialah transducer
elemen tunggal kristal silikon. Cara pengujian
dipilih dengan cara dicelupkan dalam air
(immersion). Permukaan transducer berbentuk
lingkaran dengan diameter 50,00 mm.
Transducer dilengkapi dengan lensa optik
tertentu dengan kecepatan ultrasonik pada
lensa tersebut ialah 2615,00 meter per detik.
Diameter pancaran ultrasonik berbentuk
sperik berdiameter 308 mm. Sudut datang
gelombang ultrasonik ke permukaan logam
pelat aluminium ialah 12,60 . Dengan kondisi
demikian
akan
diperoleh
sudut
bias
gelombang ultrasonik longitudinal sebesar
67,93°. Transducer tersebut dipasang pada
tangan robot sejauh 170 mm dari permukaan
logam pelat aluminium bagian atas.
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Tabel 1. Model cacatyang disimulasikan.
Nomor
Macam
X
y
cacat
cacat
mm
mm
1
datar
40,00
10,00
2
datar
20,00
15,00
volumik
50,50
4,00
3
lubang
37,50
35,00
4
generatrice L 60,00
50,00
5
6
generatrice ^ 60,00
50,00

z
mm
1,00
3,00
1,00
2,00
4,00
5,00

Pengujian dilakukan untuk daerah dari
5,00 mm <x>71,00 mm, dan daerah 0,00mm<
y>10,00 mm. Parameter frekuensi yang
digunakan ialah frekuensi tinggi (lebih dari 1
Mhz), dengan jumlah titik pengamatan 1665
buah. Dengan x adalah arah dari gelombang
ultrasonik
datang
kearah
pergerakan
transducer dipermukaan benda uji, dan y
tegak lurus lintasan x dipermukaan benda uji.
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10,00
3,00
1,00
5,00
3,00

diameter
mm
0,45
1,00
1,00
2,00

sudut
derajat
130,00
65,00
60,00
0,00
0,00

Penghitungan dengan menggunakan
perangkat lunak Mephisto hanya dipilih 2
dimensi saja, dengan interval pendeteksian
cacat 0,10 mm. Titik pendeteksian mulai jarak
5,00 mm dari ujung kiri logam aluminium
dengan panjang sapuan B (sweeping,
balayage) 65,00 mm. interval sapuan 1,00
mm.

•

it—

p

Kondisi pengujian ialah dengan bahan
penghantar (couplant) gelombang ultrasonik
dari transducer ke logam yang akan diuji ialah
air, dimana kecepatan gelombang ultrasonik
pada air tersebut ialah 1483,00 meter per
detik dan massa volumik dari air ialah 1 gram
per centimeter kubik. Pelat aluminium
mempunyai panjang 70,00 mm, lebar 62,00
mm dan tebal 8,00 mm. Pelat aluminium
tersebut mempunyai massa volumik 2,70
gram per centimeter kubik. Kecepatan rambat
gelombang longitudinal ultrasonik dalam
logam aluminium tersebut 6300,00 meter per
detik dan kecepatan rambat gelombang
transversalnya 3080,00 meter per detik.

Model
cacat
yang
disimulasikan
ditabelkan seperti pada Tabel 1. Cacat
tersebut terdiri dari 6 buah yang dibagi
menjadi empat macam.

».." r

h
mm
2,00
5,00
1,00
-

Analisis
cacat
dilakukan
dengan
menggunakan fasilitas interaktif (user friendly)
perangkat lunak Mephisto. Dimana operator
ultrasonik dapat
menganilisis
tingginya
amplitudo dengan menggeser cursor melalui
mouse pada posisi x, y ,z, bahkan pada titiktitk cacat dalam benda uji. Gambar cacat
selanjutnya dianalisis dan dikirim dari
komputer workstasion ke komputer PC
dengan fasilitas FTP melalui perangkat lunak
editor XV. Seianjutnya gambar diolah untuk
digabungkan dengan pengolah kata pada
komputer PC.

' ' ""••

Gambar 6. Simulasi 6 buah cacat pada pelat
aluminium setebal 8 mm.

HASIL DAN BAHASAN
Hasil yang diperoleh ialah gambar cacat
Bscan, Bscan vrai, Ascan dan sinyal Echody
seperti terlihat pada Gambar 8.

Gambar 7. Posisi transducer yang dicelup
(immersion) pada media air.
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Hasil pemenggalan gambar pengujian
aluminium dengan methode ultrasonik, pada
sudut bias 67,93°, kecepatan gelombang
ultrasonik dalam bahan logam aluminium ialah
6300,00 m/s. Sapuan B, ialah jarak proyeksi
dipermukaan benda uji antara titik awal dan
titik akhir pergerakan transducer. Seteiah
dilakukan pemenggalan cacat dari Bscan vrai,
diperoleh hasil seperti pada Tabel 2.

gema gelombang ultrasonik dan tingginya
amplitudo titik cacat tersebut.
Pada Gambar 10, adalah gambar
Echodynamique, yaitu gambar pada Bscan
yang menyatakan hubungan
amplitudo
maksimal untuk setiap tembakan (tir)
gelombang ultrasonik sebagai fungsi sapuan
B. Sebagai contoh dari gambar tersebut, pada
suatu titik cacat yang posisinya pada sapuan
B = 14,00 mm,
mempunyai amplitudo
maksimal sebesar +124. Dengan cara
menggeser cursor tegak, akan diperoleh
hubungan harga posisis sapuan B dan waktu
tempuh gema gelombang ultrasonik tpS.

Dari hasil pemenggalan, maka gambar
yang jelas untuk diamati hanya 4 buah cacat.
Hal tersebut dikarenakan pemenggalan
dilakukan melalui gambar Bscan vrai, yang
merupakan hasil segmentasi dari suatu harga
Inc yang berabsis harga B dan ordinatnya
harga dari tps. Jika dikaitkan 4 buah cacat
yang dapat diamati dari Tabel 1 dan Tabel 2
seteiah transformasi koordinat, maka cacat
yang tidak dapat diamati setelah segmentasi
ialah 2 (dua) buah cacat generatris, sedang
cacat-cacat lainnya masih dapat diamati.

Gambar 9. Salah satu contoh gambar yang
diperjelas dari Ascan, pada
tps=21,23ns; P= 16,40 mm; yang
mempunyai harga amplitudo = - 1 .

Gambar 8. Keseluruhan gambar Bscan, Bscan
vrai, Ascan dan sinyal Echody.
Untuk mengetahui tinnginya amplitudo,
maka dapat dicari melalui sinyal Ascan pada
Gambar 9. Sebagai contoh dari Gambar 9
tersebut, untuk suatu titik cacat pada waktu
tempuh gelombang ultrasonik yang berbentuk
gema sebesar tps = 21,23 ^is, dengan
amplitudo sebesar -1 dalam satuan skala titik.
Gambar sinyal Ascan, mempunyai absis
adalah waktu tempuh gema gelombang
ultrasonik dan ordinat adalah tingginya
amplitudo. Dengan menggeser-geser cursor
tegak secara interaktif atau user friendly,
maka pada suatu titik cacat tertentu dapat
diperoleh informasi harga-harga waktu tempuh

Gambar 10. Salah satu contoh sinyal Echody
yang diperbesar, pada B = 14,00
mm; P = 16,40 mm, mempunyai
amplitudo= +124.
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Tabel 2. Posisi cacat setelah proses pemenggalan dan harga amplitudonya setelah transformasi
koordinat.
Indikasi cacat nomor 1 (cacat datar).
awal
Keterangan
Sapuan B (mm)
10,00
15,78
Waktu tp, (us)
40,56
Posisi cacat X (mm)
10,02
Kedalam (mm)

akhir
17,00
17,78
41,72
12,39

amplitudo maksimal 125 titik
13,00
16,92
41,05
11,37

Indikasi cacat nomor 2 (cacat datar)
Keterangan
awal
Sapuan B (mm)
29,00
10,67
Waktu tpS (us)
Posisi cacat X (mm)
40,49
3,98
Kedalam (mm)

akhir
31,00
11,25
40,80
4,66

amplitudo maksimal 69 titik
30,00
10,97
40,67
4,33

Indikasi cacat nomor 3 (cacat
Keterangan
Sapuan B (mm)
Waktu tp, (us)
Posisi cacat X (mm)
Kedalam (mm)

akhir
50,00
8,72
50,68
1,66

amplitudo maksimal 109 titik
48,00
8,12
50,37
0,96.

akhir
26,00
12,55
39,59
6,19

amplitudo maksimal 70 titik
25,00
12,27
39,45
5,86

volumik)
awal
46,00
7,55
50,10
0,28

Indikasi cacat nomor 4 (cacat lubang)
awal
Keterangan
24,00
Sapuan B (mm)
11,97
Waktu tps (us)
Posisi cacat X (mm)
39,28
Kedalam (mm)
5,51

S1MPULAN
1.

2.

membolehkan saya untuk menggunakan
mesin komputer workstation LCUS 19 dalam
melaksanakan modelisasi dengan perangkat
lunak Mephisto, untuk menganalisis pelat
aluminium yang digunakan pada reaktor riset
jenisTRIGAMARKII.

Operator ultrasonik, dengan membaca
gambar
cacat-cacat
Bscan, Bscan
wa/,sinyal
Ascan dan Echody, akan
memeperoleh gambar yang lebih mudah
untuk dianalisis (user friendly) dari pada
hanya sekedar membaca sinyal amplitudo
pada layar oskiloskop.
Setelah disegmentasi, dari 6 buah cacat,
ternyata yang dapat dibaca hanya 4 buah
cacat, dimana 2 (dua) buah cacat
generatris tidak dapat dideteksi.
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TANYA JAWAB
4. Nusin Samosir
1. Apa yang dimaksud dengan B Scan
Vrai?
2. Apakah ada hubungannya dengan V
gauge black standard yang biasa
digunakan
dalam NDT-ultrasonic?
Mohon penjelasan.

1. Bunawas
•
Seberapa besar akurasi metoda ultrasonik
bila
dibandingkan
dengan
metoda
radiografi neutron untuk penentuan cacat
pada logam aluminium?
Soedardjo
•
Akurasi belum diteliti, namun cacat yang
disimulasikan hanya dalam orde milimeter.
Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk
cacat volumik berdiameter 0,4 mm dapat
terdeteksi.

Soedardjo
•
B Scan vrai adalah gambar gelombang
ultrasonik yang berkaitan dengan 6
scan di mana sinyal amplitudo dengan
absis pada posisi X bidang suara
datang dan ordinat yang menyatakan
kedalam cacat P.
• Tidak ada hubungannya. V gauge
black
standard
untuk
kalibrasi,
sedangkan 6 scan vrai adalah
gambaran B scan yang sebenarnya
dari cacat yang dideteksi yang
berkaitan
dengan
sudut
bias
transduser.

2. Sudarno
•
Dari 6 cacat yang ada, yang terdeteksi
dengan menggunakan metoda scan
ultrasonic tersebut hanya 4 cacat. Dua
cacat
generatrice
tidak
terdeteksi.
Mengapa cacat tersebut tidak terdeteksi
dengan probe supersonic?
Soedardjo
•
Karena
masaiah segmentasi
untuk
mengetahui garis keliling {contour) dari
cacat
sebenarnya
memerlukan
transformasi koordinat. Hal ini sudah
dijelaskan pada makalah yaitu pada tabel
1 dan 2. Cacat tidak terdeteksi karena
radian probe serta sudut bias yang dipilih
tidak
mampu
mendeteksi
cacat
generatrice.

5. H. Nasution
•
1.Mohon dijelaskan jenis transduser
yang digunakan, echo atau transmisi.
•
Bila echo, bagaimana membedakan
bahwa cacat yang dideteksi tersebut
adalah pori/lubang atau cacat bidang?
Dari 6 jenis cacat yang dianalisis
mengapa hanya 4 yang terdeteksi?
Cacat mana saja yang terdeteksi dan
mana yang tidak dan mengapa?

3. A. Sorot Soediro
• Apakah dapat dibandingkan penggunaan
ultrasonik
dengan
radiografi
untuk
mendeteksi cacat suatu bahan?

Soedradjo
• Yang digunakan adalah tranduser
echo. Kelebihannya untuk cacat yang
tidak tegak lurus tranduser dapat
terdeteksi. Waktu yang digunakan
adalah waktu terbang (time of flight)
bukan waktu tempuh (time of path).
•
Dari A scan, untuk pori, waktu tempuh
lebih kecil (pendek) daripada lubang
pada absis tampilan oskiloskop. Empat
cacat yang terdeteksi kecuali 2 cacat
generatrice disebabkan segmentasi
merupakan transformasi koordinat.

Soedardjo
•
Kedua metoda tersebut satu sama lain
saling membantu. Misal suatu cacat tidak
dapat terdeteksi dengan ultrasonik maka
dengan
radiografi
mungkin
dapat
dideteksi. Tetapi untuk benda yang
sebenarnya tidak boleh terkontaminasi
oleh X-Ray, maka lebih baik digunakan
ultrasonik.
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ABSTRAK
STUDI PEMBUATAN BAHAN BAKAR URANIUM-SILISIDA DENSITAS TINGGI U3SI2-USS:
PENGARUH PENGERJAAN PANAS TERHADAP AS-CAST INGOT DAN PELAT ELEMEN
BAKAR. Dilakukan percobaan pengerjaan panas terhadap ingot bahan bakar baru U3Si2-Uss untuk
mempelajari perubahan mikrostruktural di dalamnya dalam rangka mendapatkan perbaikan ukuran
butir U bebas (lebih besar) yang diperlukan untuk meningkatkan laju reaksi interdifusi U-AI di
dalam meat pelat elemen bakar. Dilakukan pula percobaan pengerjaan panas terhadap pelat
elemen bakar berisi serbuk bahan bakar baru U3Si2-Uss untuk mengetahui pengaruh pemanasan
dan durasi pemanasan terhadap reaksi interdifusi U-AI dalam meat. Percobaan membuktikan
bahwa peningkatan ukuran butir U3Si2 dan sekaligus Uss terjadi secara drastik pada pemanasan
antara suhu peritektik dan peritektoid dari U3Si2 sementara pemanasan terhadap pelat elemen
bakar pada suhu di atas suhu fabrikasi menghasilkan berlangsungnya reaksi interdifusi secara
cepat.
ABSTRACT
PREPARATION OF HIGH-DENSITY URANIUM-SILICIDE U3SI2-USS: EFFECTS OF PREIRRADIATION HEAT TREATMENT ON AS-CAST INGOT FUEL PLATES. Heat treatment
experiments upon U^i^U^ ingot have been carried out to obtain free uranium particle size
improvement which is required to enhance the U-AI inter-diffusion reaction in the fuel plate meat. .
Heat treatment experiments upon fuel plates containing dispersion of U3Si2-Uss in Al matrix have
also been carried out to study the effect of temperature and treatment duration on the extent of
inter-diffusion reaction between free uranium particle and aluminium matrix in the fuel plate meat.
Both the experiments indicate that a drastic size improvement has occured with the U3Si2 as well
as free uranium particles upon heat treatment at controlled temperature between the U3Si2
peritectic and peritectoid temperatures and that the inter-diffusion reaction between free uranium
and Al matrix occurs quite significantly at temperatures higher than that ordinarily used in the
fabrication procedure.

kepada ingot untuk mengalami
reaksi
transformasi membentuk U3Si yang berjalan
lamban pada suhu cukup tinggi , yaitu antara
suhu transformasi peritektoid 925°C dan suhu
transformasi peritektik 985°C. Lebihan fasa
padat U dalam as-cast ingot menempati ruang
di antara dendrit U3Si2 dengan ukuran yang
lembut, rerata di bawah 10 nm (gambar 2.a).

PENDAHULUAN
Studi pendahuluan prospek penggunaan
bahan bakar uranium silisida dengan silikon
hipostokiometrik (kadar Si dalam paduan <
3,7% telah dilakukan sebelumnya'11. Di dalam
studi
tersebut
dilaporkan
keberhasilan
mensintesis bahan bakar dimaksud, yaitu
sebuah campuran berbasis uranium disilisida
U3Si2 dengan kesengajaan melebihkan kadar
U sedemikian sehingga proporsi Si di dalam
paduan menjadi hipostoikiometrik dipandang
dari komposisi U3Si2.
Proses sintesis
dilakukan dengan melebur konstituen U dan
Si yang diikuti dengan pendinginan mendadak
sehingga tidak memberikan kesempatan

Ditinjau dari densitasnya, bahan bakar
baru ini secara teoritik memiliki keunggulan
cukup jelas, apabila kelakuan iradiasinya
kelak terbukti baik seperti yang diprediksi,
yaitu bahwa dengan mengandung lebihan U
dari sekedar proporsi U3Si2 maka serta merta
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densitasnya lebih tinggi dari densitas U3Si2
yang pada gilirannya memungkinan pemuatan
U dalam pelat elemen bakar pada tingkat
yang lebih besar.

dalam meat sebelum diiradiasi, yaitu
dengan pengaruh termal selama
fabrikasi. Berdasarkan percobaan
sebelumnya'11, dibuktikan bahwa
dalam suasana pengerjaan panas
selama fabrikasi (425°C selama « 1
jam ) belum terjadi reaksi interdifusi
U-AI yang diharapkan. Diperkirakan
pengerjaan panas pada suhu di atas
suhu pengerjaan panas normal
selama fabrikasi akan memberikan
dampak dimulainya reaksi yang
dimaksud.

Namun terdapatnya U bebas akan
memberikan sifat iradiasi yang tidak
diharapkan mengingat U bebas tersebut akan
mengalami breakaway swelling
selama
iradiasi. Jadi agar bahan bakar ini dapat
digunakan, maka jumlah lebihan U di dalam
bahan bakar yang sudah didispersikan harus
dapat disusut sedemikian sehingga dampak
swelling tidak merugikan. Penyusutan itu
secara teoritik masih sangat mungkin terjadi
di dalam sistem dispersi bahan bakar itu
sendiri, yaitu dengan adanya kemungkinan
reaksi interdifusi U dan Al yang diketahui
berlangsung sangat cepat di bawah pengaruh
suhu (tanpa iradiasi)13'41.
Reaksi ini
diharapkan akan semakin cepat berlangsung
di bawah pengaruh iradiasi neutron dengan
mengambil kemiripan adanya irradiation
enhancement interdiffusionl5] serupa yang
terjadi antara Al dan U3Si2 atau Al dan U3O8.
Tanpa pengaruh iradiasi neutron,
reaksi
interdifusi U3Si2 berjalan amat lamban, tetapi
menjadi cukup cepat di bawah pengaruh
iradiasi neutron141.
Irradiation-enhanced
reaction seperti itu diharapkan berlangsung
lebih bagus pada sistem matriks Al dan U
bebas dari bahan bakar baru.

Makalah ini melaporkan hasil-hasil
penelitian
mempelajari
perubahan
mikrostruktur bahan bakar sebagai akibat
pemanasan anaerobik (tanpa oksigen) dan
dengan suhu
terkendali yang dilakukan
terhadap as-cast ingot. Makalah sekaligus
melaporkan hasil penelitian mempelajari
perubahan mikrostruktur partikel bahan bakar
U3Si2-Uss dalam lingkungan matriks Al
sebagai akibat pemanasan terhadap pelat
elemen bakar.
PERCOBAAN
Untuk percobaan ini digunakan bahanbahan berupa as-cast ingot paduan U-Si
dengan kandungan Si
3,0% dan 3,7%,
beberapa pelat elemen bakar berisikan
dispersi U3Si2-Uss dengan Si 3,7% as cast,
berbagai bahan untuk penyiapan spesimen
metalografi, dan gas argon kualitas teknis
untuk mengendalikan pengerjaan panas
secara anaerobik. Segenap uranium yang
digunakan adalah uranium dipermiskin
(terdeplesi).

Upaya pemberian kondisi yang lebih" baik
bagi berlangsungnya reaksi interdifusi U
bebas dan Al matriks diharapkan akan
mengandalkan dua hal yaitu:
a. perlunya perubahan mikrostuktural
bahan
bakar,
yaitu
untuk
meningkatkan ukuran butir U bebas
dalam struktur dendritik, sehingga
memberikan permukaan bebas yang
lebih luas bagi reaksi interdifusi U-AI.
Lebihan U dalam as-cast ingot yang
halus di antara dendrit U3Si2
diperkirakan
tidak
memberikan
kesempatan yang baik bagi reaksi
interdifusi antara U bebas dan
matriks Al. Perubahan ini harus
dilakukan sebelum bahan bakar
dirakit menjadi pelat elemen bakar
tipe dispersi.
b.

Peralatan/perlengakapan
penelitian
meliputi perangkat metalografi optikal, tungku
untuk pengerjaan panas yang dilengkapi
dengan pengendali suhu, dan krusibel baja.
Krusibel ini dibuat secara khusus untuk
percobaan
ini
dengan
tujuan
utama
memberikan fasilitas purging gas argon untuk
mengusir oksigen dan menjaga agar oksigen
tidak memasuki ruang krusibel selama
pengerjaan panas berlangsung.
Sebuah
program aplikasi komputer (pemroses citra
metalografik) Image Processor Plus juga
digunakan untuk menganalisis perubahan
ukuran butiran fasa-fasa dalam bahan bakar.

perlunya pemberian kondisi termal
yang memadai untuk memungkinkan
dimulainya reaksi interdifusi U-AI di
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Gambar 1. Diagram fasa sistem paduan U-Si

HASIL DAN BAHASAN

Untuk percobaan perbaikan mikro-struktur
ingot, dilakukan pemanasan ter-hadap ingot
dalam krusibel anaerobik pada suhu sama di
antara suhu peritektik 985°C dan suhu
peritektoid 925°C, yaitu pada suhu 950°C ±
5°C. Durasi pemanasan divariasikan: 6, 12
dan 18 jam. Hasil pemanasan kemudian
dikenai
pemeriksaan
metalografik.
Percobaan pengerjaan panas terhadap pelat
elemen bakar dilakukan pada beberapa suhu
450°C, 500°C dan 550°C masing-masing
untuk durasi 12 dan 24 jam.

Pengerjaan panas terhadap ingot
Dalam percobaan ini pemanasan dilakukan di dalam suasana anaerobik dengan
purging argon. Hal ini dilakukan mengingat
ingot sendiri, terutama U bebas yang dikandungnya sangat sensitif terhadap serangan oksigen, terutama pada suhu tinggi. Telah
digunakan sebuah krusibel baja dengan
desain sederhana.
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Pengendalian suhu selama pengerjaan panas
dilakukan dengan teliti mengingat kisaran
suhu untuk proses aniiing ini sempit, yaitu di
antara suhu peritektik 985°C dan suhu
peritektoid 925°C[1>Z|. Untuk maksud itu, gas
argon (suhu kamar) dimasukkan dengan laju
sangat
kecil
sekedar
menghindarkan
masuknya oksigen ke dalam krusibel. Desain
krusibel terbukti baik dengan tidak terjadinya
oksidasi terhadap ingot yang dipanaskan
dalam waktu cukup lama. Pemanasan awal,
dari suhu ruangan hingga sekitar 700°C
dilakukan dengan cepat (10 menit) dan
selanjutnya dari 700°C sampai mencapai
suhu kerja aniiing sekitar 950°C dilakukan

(c)
Gambar 2. Mikrostruktur ingot U3Si2-US3 (Si
3,0%) setelah aniiing pada suhu 950°C
dengan durasi berbeda:
(a) 0 jam/tidak
dianiling, (b) 6 jam dan (c) 12 jam.
secara pelan-pelan pada laju sekitar 50°C/30
menit. Tungku yang digunakan dapat disetel
beroperasi pada suhu tetap, S50°C dengan
kenaikan dan keturunan sekitar 5°C seperti
diamati dengan pencatat suhu manual.
Hasil pemotretan metalografik terhadap ingot
pada berbagai suhu dan waktu aniiing dapat
dilihat pada gambar 2 dan 3 berikut.
Dapat dilihat dari ketiga mikrograf bahwa
perubahan mikrpstruktur berlangsung cukup
cepat pada suhu di antara peritektik dan
peritektoid. Diamati pula terbentuknya fasa
ketiga, yaitu U3Si di antara fasa U3Si2 dan Uss.
Fasa U3Si menempati tepi (rim) dari grain
U3Si2. Hal ini merupakan konsekuensi logis
karena U3Si merupakan
hasil reaksi
peritektoid dari

(a)

3 Us

U33Si2

2U,Si

Berlangsungnya reaksi itu tidak dapat
dihindarkan
karena
pemanasan
selalu
melewati daerah suhu di mana difusi padat
mengikuti reaksi itu dimungkinan terjadi.
Namun reaksi ini dapat diminimasi dengan
memperbaiki pola pemanasan.
Kenaikan
suhu pada daerah 700°C - 925°C harus
dibuat sangat cepat agar tidak memberikan
kesempatan terjadinya reaksi di atas.
Dengan menggunakan tungku yang memiliki
perlengkapan pengendali suhu yang baik,
maka kenaikan suhu secara cepat ini tidak
terlalu sulit dilakukan. Dengan laju kenaikan
sebesar 100°C/30 menit, telah dihasilkan rim

(b)
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U3Si sekitar 10% (dihitung dengan Image
Processor Plus).
Pemanasan Pelat Elemen Bakar
Pelat elemen bakar dengan meat
berisikan dispersi (U3Si2-Uss)-AI berkadar Si
3,7% dipanaskan di dalam tungku biasa tanpa
perlindungan atmosfer khusus.
Pada
percobaan ini pelat dipanaskan untuk durasi
waktu tertentu, yaitu 24 jam pada suhu 450°C,
500°C dan 550°C. Pemilihan suhu dilakukan
dengan mempertimbangkan hasil percobaan
yang
dilkakukan
sebelumnya1
yang
menyimpulkan bahwa pada suhu 410°C, yaitu
suhu kerja selama fabrikasi pelat elemen
bakar tidak dapat diamati terjadinya reaksi
interdifusi U-AI yang diharapkan. Pemilihan
durasi
juga dengan mempertimbangkan
bahwa durasi itu cukup jauh lebih lama
daripada durasi pemanasan pelat selama
fabrikasi normal yang hanya kurang lebih 1
jam.
Seperti diperlihatkan pada gambar 3 di
bawah yang mengutip hasil percobaan
terdahulu, sebelum diberi pengerjaan panas
tambahan, dispersi bahan bakar di dalam
meat tidak terlihat mengalami proses
interdifusi sebagai akibat dari proses perolan
panas pada suhu 410°C selama 1 jam.
Mikrostruktur dari tiap butir bahan bakar di
dalam dispersi masih sangat serupa dengan
mikrostruktur dari as-cast ingot seperti
diperlihatkan pada gambar 1.a.

^Jwvs

•, }••-?.'A$Fk'z

Gambar 4. Mikrograf butir bahan bakar dalam
dispersi setelah pemanasan selama 24 jam
pada suhu: (a) 450°C, (b) 500°C, dan ( c)
550°C. (Perbesaran 800x).
Hasil pengerjaan panas diperlihatkan
pada gambar 4.a, 4.b, dan 4.c. Pada gambargambar tersebut terlihat jelas lenyapnya
kenampakan dendritik dari U3Si2 dan
kenampakan fasa-antara Uss, digantikan oleh
munculnya kenampakan kontinum seolaholah dari satu fasa bahan keras. Seperti
diketahui fasa Uss
yang lunak dalam
mikrograf selalu tampak lebih gelap secara
optikal daripada fasa U3Si2 yang lebih keras,
karena fasa ini teretsa lebih banyak daripada

Gambar 3. Mikrograf irisan pelat elemen
bakar berisi meat dispersi (U3Si2-Uss)-AI
berkadar Si 3,7% hasil langsung dari fabrikasi
yang menggunakan proses perolan panas
pada suhu 410°C dengan durasi pemanasan
selama proses 1 jam. (Perbesaran 100 X)
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prosedur fabrikasi (tahap penyiapan serbuk
bahan bakar) apabila kelak diperlukan.
Pemilihan suhu dan durasi sudah barang
tentu
akan
mempertimbangkan
faktor
ekonomik dari langkah penambahan proses
ini.

U3Si2. Lenyapnya citra gelap pada contoh
hasil pemanasan menunjukkan bahwa telah
hadir fasa baru yang memiliki kekerasan
hampir sama dengan kekerasan U3Si2 dan
memiliki reaktivitas kimia hampir sama
terhadap larutan etsa. Fasa tersebut adalah
UAIX yang didominasi oleh komposisi UAI3.

Pemanasan pada suhu di atas suhu
fabrikasi normal (410°C), yaitu pada suhu
450°C, 500°C, dan 550°C dengan durasi 24
jam
berturut-turut
berhasil
mengubah
mikrostruktur butir bahan bakar as-cast di
dalam dispersi meat pelat elemen bakar.
Setelah
pemanasan
keberadaan
mikrostruktur dendritik as-cast hampir tidak
ada lagi. Diperkirakan segenap Uss telah
berubah menjadi UAI3 sebagai satu-satunya
kemungkinan yang ada mengingat reaksi Al
dan U3Si2 diketahui sangat lamban berjalan.
Jadi
terbukti
bahwa
secara
termal,
keberadaan Uss yang telah membantu
meningkatkan tingkat-muat bahan bakar,
dapat dengan mudah dieliminasikan dengan
memberikan kesempatan terjadinya reaksi
difusi USS-AI jauh sebelum iradiasi dilakukan.
Difusi termal ini berlangsung pada pilihan
suhu di atas suhu fabrikasi normal, yaitu pada
suhu > 450°C.
Diperkirakan,
durasi
berlangsungnya difusi termal ini akan
diperpendek apabila bahan bakar yang
digunakan sudah terlebih dahulu dikenai
pengerjaan
panas
yang
mengubah
mikrostruktur.
Pemilihan suhu dapat
dilakukan dengan pertimbangan munculnya
void yang harus pula dikendalikan secara
optimal.

Hal lain yang penting dikaji adalah
pengaruh
suhu
pemanasan.
Hasil
pemanasan pada suhu 450°C sudah cukup
memperlihatkan uniformitas dari butir bahan
bakar. Jadi, pada dasarnya pada suhu 450°C
itu saja sudah cukup menghasilkan eliminasi
Uss. Sementara hasil pemanasan pada suhu
lebih tinggi menghasilkan rim lebih tebal dan
nyata di sekeliling butir bahan bakar yang
menampilkan citra gelap pada mikrograf.
Citra gelap ini diperkirakan adalah void yang
muncul karena Al meninggalkan ruang yang
ditempatinya dan beralih ke dalam badan butir
bahan bakar. Laju peralihan itu begitu besar
sehingga tidak memberikan kesempatan
kepada butir bahan bakar yang memuai
{swelling) untuk mengisinya seketika. Pada
suhu makin tinggi, reaksi ini makin cepat di
samping juga terjadi reaksi difusi Al ke U3Si2
pula [5]. Diperkirakan kehadiran void ini tidak
akan merugikan mengingat keberadaan
mereka diperlukan selama iradiasi untuk
mengkompensasikan swelling akibat iradiasi.
SIMPULAN
Perubahan mikrostruktur sangat mudah
berlangsung dengan tetap mempertahankan
eksistensi U3Si2 dan Uss dan meminimasi
kehadiran fasa ketiga U3Si. Perubahan itu
membutuhkan
suhu
transformasi
mikrostruktural di antara suhu peritektik
985°C dan suhu peritektoid 925°C. Di bawah
suhu itu, transformasi akan menghadirkan
fasa ketiga U3Si. Namun secara alamiah,
sesuai
dengan
kemampuan
teknik
mengendalikan suhu, selalu saja terjadi fasa
ketiga tersebut sebagai rim pada batas butir
U3Si2 yang dikelilingi oleh Uss. Pengendaiian
pemanasan dalam bentuk pemberian laju
pemanasan cukup tinggi diperkirakan akan
mengurangi jumlah fasa ketiga tersebut.
Dengan demikian, upaya memberikan fasilitas
interdifusi USS-AI di dalam dispersi dengan
memberikan perluasan bidang interface di
antara keduanya melalui pengerjaan panas
terhadap
ingot
memenuhi
harapan.
Pengerjaan ini dapat disisipkan di dalam

Dengan demikian, dua macam proses
pengerjaan panas yang independen satu dari
lainnya di atas dapat saling melengkapi dan
masih dapat dioptimasikan, yaitu dengan:
a. melakukan
perbaikan
mikrostruktur
sampai tahap tertentu (dengan durasi
lebih pendek, misalnya hanya 6 jam)
sampai terjadi tingkat perbesaran tertentu
dari butir bahan bakar.
b. melakukan pemanasan di atas suhu
fabrikasi normal terhadap pelat elemen
bakar yang berisikan meat dengan bahan
bakar yang sudah dikenai pengerjaan
panas a. Durasi untuk pemanasan ini
bisa jauh lebih pendek dari 24 jam.
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perlu diingat, walau getas, struktur kristalin
UAlx terbukti amat stabil terhadap radiasi
dan tidak memberikan bukti munculnya
bubbles dengan ukuran besar. (Jadi
selama radiasi UAlx tidak ber-swelling).
• Dalam konteks ini, matriks Al yang
bereaksi dengan bahan bakar (sisa U)
justru
sangat
menstabilkan
bahan
bakarnya. Beberapa pihak memang
memikirkan pemakaian matriks Mg, tetapi
dalam bentuk serbuk Mg sangat piroforik.
Dalam sistem U3O8-AI, sangat baik bila Mg
menggantikan Al sebagai matriks, karena
Al mengakibatkan amorfisasi partikel
bahan bakar karena munculnya AI2O3
yang seperti berikut. 1). tidak berdaya
retensi terhadap gas hasil fisi dan 2). tidak
memiliki plastisitas cukup untuk menahan
terbentuknya large bubbel (pillows).
• Saya tidak meninjau hal tersebut.
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2. Budi Briyatmoko
• Bagaimana
menentukan
terjadinya
swelling pada material yang belum
mengalami iradiasi, karena sepengetahuan kami swelling tersebut terjadi atau baru
muncul setelan terjadi interaksi antara
neutron dengan materi.

TANYA JAWAB
I.Tumpal. P
Bagaimana hasil reaksi yang terjadi pada
interface antara meat dengan matrik Al
dan bagaimana pengaruhnya terhadap
kekuatan mekaniknya secara menyeluruh.
Apakah masih mungkin mencari jenis
bahan lain untuk matriknya.
• Adakah istilah swelling akibat timbulnya
reaksi U berlebihan dengan Al.
• Bagaimana pengaruh terhadap sifat
mekanik akibat hasil reaksi antara U3Si2
dengan Al yang sifatnya sangat getas.

•

Asmedi Suripto
Istilah swelling digunakan secara umum
yang padanannya adalah pembengkakan.
Reaksi U bebas dan Al membentuk UAI3
yang menyebabkan swelling tersebut.
Swelling dapat diantisipasi dari modeling
berdasarkan pengetahuan akan sifat-sifat
matriks bahan yang terlibat (densitas
U3Si2, U, Al, UAI3 dan seterusnya). Dari
reaksi U+3 Al —> UAI3 maka volume
U A I 3 » volume Al dan U.
Selama iradiasi, UAI3 hampir tidak
mengalami swelling, sedangkan U3Si2
relatif sedikit mengalami swelling.

Asmedi Suripto
.

3. Eric Johneri
• Mohon penjelasan apa pengaruh struktur
dendrit dan granular terhadap unjuk kerja
bahan bakar.
• Menurut
hemat
saya
pencegahan
terjadinya swelling dapat dilakukan dengan
mengatur temperatur perolan yang tepat.
• Mohon penjelasan dapatkah dijadikan satu
proses anil dengan proses perolan panas,
agar biaya operasi menjadi berkurang.

Al mendifusi ke U membentuk UAI3 yang
stabil terhadap radiasi tapi berdensitas
rendah. Perubahan neto dari volume
bahan yang terkait adalah positip
(swelling).
Pengaruh terhadap kekuatan mekanik
secara menyeluruh tidak/belum ditinjau.
Hanya dari fakta bahwa U yang duktil
lenyap digantikan oleh UAlx yang
getas/britel membuktikan adanya perubahan drastik dari sifat mekanik bahan. Tapi
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•

Asmedi suripto
Struktur dendritik mempersulit difusi Al ke
dalam U, karena secara mikrostruktur
bidang interface diantara keduanya
sangat terbatas. Dengan pembesaran
partikel menjadi membulat dan jauh
membesar, bidang singgung U-AI menjadi
lebih luas.
Swelling yang dibicarakan adalah akibat
perubahan kimia/metalurgi hasil reaksi U
(densitas tinggi) dan Al (densitas rendah)
menjadi UAI3 (densitas relatif rendah).
Volume UAI3 »(volume U + volume Al).
Perolan dan pengaturan suhunya tidak
dapat menghindari peristiwa alami ini,
dan menurut hemat saya
apabila dipaksakan dengan perolan akan mengakibatkan pelat pecah.
• Ini tidak mungkin dapat dilakukan, artinya
proses perolan diperlambat agar waktu
tinggal dalam tungku akan lebih panjang
dan agar memberi fasilitas aniling
disebabkan oleh karena level suhu
aniling adalah berkisar 950 °C pada
keadaan mana pelat elemen bakar
sudah meleleh.

4.
•

•

•

•
•

•
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5. Darwis Isnaini
• Apa kelebihan dan kelemahan dari bahan
bakar yang terbuat dari dispersi (U3Si2 U)-AI dibanding dengan bahan bakar
U3Si2 bila ditinjau dari segi neutronik dan
dari segi konduktivitas termalnya.
•
Berapa jumlah penambahan Al sehingga
diperoleh dispersi (U3Si2 - U) - Al yang
optimum.

•

•

Harini Sosiati
Mohon penjelasan bagian yang berwama
putih yang tertera pada Gambar pelat
elemen bakar yang berstruktur dendrit.
Perubahan sifat apa yang terjadi apabila
struktur
dendrit
telah
berubah
sebahagian dan berubah seluruhnya.
Mohon penjelasan bagaimana cara
membedakan proses terjadinya difusi Al
ke dalam U logam seperti yang ditunjukkan pada Gambar mikrostruktur pelat
elemen bakar yang telah dianil.

Asmedi Suripto
Bahan bakar (U3Si2 - U)-AI memberi
peluang untuk meniru bahan bakar
densitas tinggi (misal U3Si) untuk mencapai loading tinggi, tetapi tetap dengan
mempertahankan sifat kestabilan radiasi
dari U3Si2 dan UAI3, yang terakhir itu
terbentuk dari reaksi U-Ai. Dari segi
neutronik, pada dasarnya bahan bakar
(U3Si2 -U)-AI bersifat mirip dengan U3Si2,
hanya kadar Si lebih kecil dan kedudukan
Si seolah digantikan oleh Al. Sifat
termalnya amat baik, lebih bagus
daripada U3Si2 sendiri.
Penambahan
bervariasi
tergantung
berapa tinggi loading U yang dikehendaki,
misalnya pada 55 % volume Al, loading U
mencapai sekitar 7,5 gU/cm3 untuk kadar
Si sebesar 3,7 % berat. Pada % volum Al
yang lain, didapatkan loading U lain lagi.

6. Gunanjar
•
Dari hasil penelitian ini, mohon penjelasan
berapa loading (tingkat muat) yang
optimal dengan sifat fisis yang terbaik dan
swelling terrendah dengan mempertimbangkan proses fabrikasinya.

Asmedi Suripto
Bagian yang berwarna putih berstruktur
dendrit adalah fasa U3Si2.
Mikrostruktur yang membaik memberi
fasilitas difusi lebih baik dan dengan
struktur butir lebih besar, pulverisasi
menjadi lebih mudah.
Secara kualitatif tampak dari lenyapnya
dendrit dan secara semi-kuantitatif menggunakan SEM dengan memanfaat-kan
EDAX yang dapat membedakan/mengidentifikasi keberadaan unsur (konsentrasinya) sepanjang garis scanning.

•
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Asmedi Suripto
Dengan bahan bakar campuran yang U
bebasnya distabilkan oleh matriks Al
dapat dicapai loading cukup tinggi, yaitu
sekitar 7,6 gU/cm3 meat, tanpa menderita
swelling yang berarti (<5%). Sebaliknya,
dengan bahan bakar ini orang dapat
memfabrikasi loading menengah sekitar
4,8-5,2 gl)/cm3 dengan mudah tanpa
rejeksi yang berarti.
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ANALISIS URANIUM DALAM MEDIA AIR DAN ORGANIK DARI HASIL
PROSES DAN LIMBAH PROSES SECARA TITRASI POTENSIOMETRI
METODA DAVIES-GRAY TERMODIFIKASI
Purwadi Kasino Putro, Asmedi Suripto
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
ANALISIS URANIUM DALAM MEDIA AIR DAN ORGANIK DARI HASIL PROSES DAN
LIMBAH PROSES SECARA TITRASI POTENSIOMETRIK METODA
DAVIES-GRAY
TERMODIFIKASI. Telah dilakukan analisis uranium dalam media air dan organik hasil proses dan
limbah proses di Instalasi Elemen Bakar Reaktor Riset, secara titrasi potensiometrik dengan
metode Davies-Gray termodifikasi dalam media asam fosfat dengan menggunakan vanadium
sebagai katalisator. Pengukuran dilakukan dalam berbagai kondisi seperti variasi konsentrasi
asam fosfat, vanadium dan uranium, serta pengaruh pengotor yang ada di dalam cuplikan seperti
Al, Fe, Si, Cl dan F. Untuk uranium dalam fasa organik variasi pengukuran yang dilakukan adalah
volume cuplikan, lama waktu pengadukan serta batasan konsentrasi uranium yang optimum untuk
dianalisis. Kondisi optimal untuk analisis uranium dalam fasa air adalah 5 - 400 mg uranium
dengan kedapatulangan antara 1,07 - 0,02 di dalam media asam fosfat 3,2 M dan mengandung
220 mg/l vanadium sebagai katalisator. Adanya unsur pengotor Al sebesar < 40,5 jxg/ml, Fe < 67,6
ng/ml, Si < 20,3 ng/ml, Cl < 135,1 ng/ml dan F = 13,5 |ag/ml tidak mengganggu hasil analisis, tetapi
adanya kandungan F > 40,5 ng/ml sudah mengganggu. Kadar uranium dalam media organik yang
dapat dianalisis adalah sebesar 0,01 - 0,1 g/l dengan kedapatulangan 0,09 - 0,15 dan volume
cuplikan yang baik untuk dianalisis adalah 5 sampai 10 ml dengan waktu pengadukan selama 4
menit.
ABSTRACT
DETERMINATION OF URANIUM IN AQUEOUS AND ORGANIC MEDIUM FROM PRODUCT
AND WASTE PROCESSES BY POTENTIOMETRIC TITRATION USING MODIFIED DAVIES
GRAY METHOD. Determination of uranium in aqueous and organic solution generated from
nuclear fuels production and liquid radioactive waste at Fuel Element Production Instalation for
Research Reactor, by modified Davies-Gray method using phosphoric acid as medium and
vanadium as catalyst has been carried out. The performed at different concentration of phosphoric
acid, vanadium and the effect of impurities, as Al, Fe, Si, Cl and F in sample are measurment.
Determination of uranium in organic solvent are the sample volume, agitation time and the
optimum concentration of uranium to measurement. It was observed that, the optimum conditions
for uranium analysis were : 5 - 400 mg uranium in 3.2 M phosphoric acid medium containing 220
mg/l vanadium as catalyst. The impurities ofAI< 40.5 \ig/ml, Fe < 67.6 \ig/ml, Si < 20.3 \ig/ml, Cl <
135.1 [ig/ml and F = 13.5 \ig/ml have not effect, but the concentration ofF> 40.5 ng/ml have effect
in analysis result. The uranium content detectable in organic medium has been found between
0.01 to 0.10 g/l and the reproducibiiity range between 0.09 to 0.15 as well as the sample volume
should be in the range of 5 and 10 ml by the agitation time for 4 minute
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PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG : PEMISAHAN
URANIUM DARI LOGAM TANAH JARANG DENGAN METODA
EKSTRAKSI PELARUT
Erni Rifandriyah A., Rudi Pudjianto
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir

ABSTRAK
PENGOLAHAN BIJIH URANIUM ASAL RIRANG : PEMISAHAN URANIUM DARI LOGAM
TANAH JARANG DENGAN METODE EKSTRAKSI. Telah dilakukan pemisahan uranium dari
logam tanah jarang dengan metoda ekstraksi pelarut menggunakan pelarut D2EHPA. Larutan
yang digunakan berasal dari larutan hasil pengendapan tingkat I (pengendapan torium). Variabel
percobaan tahap ekstraksi meliputi perbandingan volume fasa anorganik dengan fasa organik
(A/O) dan konsentrasi larutan D2EHPA sebagai pelarut, sedangkan variabel percobaan tahap
stripping yaitu perbandingan volume larutan HCI 8 N dengan fasa organik hasil ekstraksi (A/O).
Dalam tahap ekstraksi diperoleh rekoveri uranium sebesar + 95 % dan logam tanah jarang
+ 20 % pada kondisi A/O = 5 dan konsentrasi D2EHPA 0,35 M. Dalam tahap stripping diperoleh
rekoveri uranium sebesar ± 66 % pada kondisi A/O = 5.
ABSTRACT
THE RIRANG URANIUM ORE PROCESSING : SEPARATION OF URANIUM FROM RARE
EARTH BY THE SOLVENT EXTRACTION METHOD. The separation of uranium from rare earth
elements has been investigated. Feed solution used is taken from thorium precipitation of the
solution resulted digestion ofRirang uranium ore. The experimental variables include volume ratio
of aqueous to organic phases (A/O), concentration of D2EHPA solution, and volume ratio of the
HCI 8 Nto D2EHPA solution after extraction. Uranium recovery in the extraction step was ± 95 %,
and rare earth were ±20% respectively at the conditions, including the use of 0,35 M D2EHPA in
kerosene and an aqueous to organic phases volume ratio of five. In the stripping step, 66 % of
uranium recovery were achieved.
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DISTRIBUSI POTENSIAL Dl SEKITAR PARTIKEL
KOLOID BENTUK BOLA
Agung Triyanto Y.
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
DISTRIBUSI POTENSIAL DISEKITAR PARTIKEL KOLOID BENTUK BOLA. Permukaan
sebuah partikel koloid akan bermuatan listrik apabila tercelup dalam elektrolit. Muatan ini
menimbulkan gaya tolak menolak antar partikel sehingga aglomerasi sulit terjadi. Makalah ini
meninjau secara ringkas proses pembentukan muatan permukaan dan diikuti dengan perhitungan
untuk menentukan distributsi potensial disekitar sebuah partikel koloid bentuk bola. Partikel
tersebut berjari-jari a dan memiliki potensial zeta, c,, pada permukaannya. Persamaan PoissonBoltzmann, E E ° V \ = -£ k N ezknk, yang menentukan distribusi potensial diluar partikel akan
dipecahkan secara analitik. Ketidaklinearannya menyebabkan persamaan tersebut hanya dapat
dipecahkan untuk elektrolit simetrik 1-1 dan dengan pendekatan bahwa bahwa lapisan ganda
elektrik sangat tipis dibandingkan dengan jari-jari partikel. Dengan pendekatan tersebut maka
daerah diluar partikel dapat dibagi menjadi dua yaitu daerah netral yang jauh dari permukaan
partikel dan daerah ion terdifusi yang dekat dengan permukaan partikel. Solusi untuk persamaan
PB ditentukan untuk tiap daerah dan konstanta yang ada kemudian ditentukan dengan metode
pencocokan. Untuk daerah netral diperoleh solusi, v = e<^kTr exp{ica(1-r)}, dengan faktor koreksi
dalam order 0(1/ica).
ABSTRACT
POTENSIAL DISTRIBUTION AROUND A SPHERICAL COLLOIDAL PARTICLE. When it is
immersed into an electrolyte solution, surface of a colloidal particle will be charged. The charge
creates repulsion force among particles .This causes that agglomeration among colloidal particles
will be difficult to occur. This paper discusses in brief the surface charging process and then
followed by calculation to determine the potensial distribution, y, around a spherical colloid
particle. The particle has radius of a and zeta potensial, q, at it's surface. The poisson-Boltzmann
equation, ez° Vzvj/ =-£*w ezknk, that determines the potensial distribution outside the particle will be
solved analytically. Its nonlinearity causes that the equation only can be solved for symmetric, 1-1
electrolyte and with approximation that the double layer thickness is much less than the particle
radius. Because of this, the area outside the particle can be divided into two regions, i.e. the
electroneutal region far from the surface and the ion diffused region closed to the surface.
Solutions to the PB equation will be determined for each region and constants in the solutions will
be determined by matching. For the neutral region it is found that v|/ = ec/kTr exp (K.a(1-r), with
correction factor in the order of O (1Ma).
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PENGARUH BURN-UP PADA ELEMEN BAKAR REAKTOR DAYA
JENIS PWR BERDASARKAN PERHITUNGAN PROGRAM FEMAXI-IV
Edy Sulistyono
Pusat Elemen Bakar Nuklir
ABSTRAK
PENGARUH BURN-UP PADA ELEMEN BAKAR REAKTOR DAYA JENIS PWR
BERDASARKAN PERHITUNGAN PROGRAM FEMAXI-IV. Telah dilakukan analisis pengaruh
burn-up terhadap elemen bakar untuk reaktor daya jenis PWR berdasarkan perhitungan dengan
kode komputer untuk meramalkan unjuk kerja elemen bakar baik termal maupun mekanik pada
kondisi "steady state" dari kemungkinan terjadinya swelling pada bahan bakar, interaksi antara
bahan bakar dengan kelongsong yang dapat mengakibatkan perubahan pada kelongsong ditinjau
dari strain dan stres lokal. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dengan bertambahnya bun-up
bertambah besar kemungkinan terjadinya swelling pada bahan bakar dan akan terjadi penurunan
jarak gap antara bahan bakar dengan kelongsong akan berpengaruh pada tekanan kearah aksial
dan radial ke kelongsong dan bila ditinjau dari sifat mekanik pada kelongsong makin naik burn-up
makin naik axial strain dan berpengaruh pada ekivalen stres hingga burn-up 25000 MWD/t, tetapi
diatas 25000 MWD/t makin kecil stres yang terjadi pada kelongsong.

ABSTRACT
FEMAXI-IV PROGRAM SIMULATION USED TO ANALYSIS THE EFFECTS OF BURN-UP
ON THE PWR FUEL ELEMENT. Computer code simulation to analysis the bum-up effects on the
PWR fuel element have been conducted to predict thermal and mechanical performance of the fuel
on the steady-state condition. This is done to study the occurance probability of swelling and fuelcladding interaction that can cause changes in the cladding due to local strain and local stress.
The results show that increase in bum-up will increase the formation probability of swelling, and
wili decrease the distance gap between fuel - cladding that will influence to the pressure in the
axial and radial direction. It is also shown that increase in bum-up will increase the axial strain and
increase in burn-up will increase the equivalent stress until bum-up value up to 25000 MWD/t. At
the value greater than 25000 MWD/t, stress on cladding will decrease.
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TEKNIK DEKONTAMINASI UNTUK LOGAM DENGAN
MENGGUNAKAN CO2 PADAT BERTEKANAN
Sutoto
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif
ABSTRAK
TEKNIK DEKONTAMINASI UNTUK LOGAM DENGAN MENGGUNAKAN CO2 PADAT
BERTEKANAN. Telah dilakukan dekontaminasi radioaktif yang ada di stainless steel 304 L dari
paparan 460 mrem/jam sampai dengan 200 mrem/jam dengan menggunakan semprotan CO2
padat bertekanan 12 Bar. Untuk mengetahui kualitas dekontaminasi, perlakuan diatur untuk lama
waktu penyemprotan dari 15 sampai 60 detik dan dilakukan didalam Hot cell. Hasil yang
diperoleh adalah nilai faktor dekontaminasi (FD) = 0,22 dengan kebutuhan berat CO2 padat
10 kg. Limbah sekunder yang timbul dan berupa aerosol diolah dengan Filter HEPA.

ABSTRACT
THE DECONTAMINATION TECHNIQUE FOR METAL BY USING PRESSURED SOLID OF
CO2- The decontamination of radioactive deposited in the stainless steel 304L type has been
done. The radiation exposure was reduced from 460 to 200 mrem/h. For the supporting of the
processes, the compressed air 12 bar was flue in blaster. The various of treatment are blasting
time between 15 to 60 seconds. Result of the experiment is decontamination factor (DF) = 0,22
and the consumption of dry ice is 10 kgs needed. The secondary waste generated as aerosol were
treated by HEPA Filter.
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